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Det hela började våren 1995 på ett café i Zürich. Till sam mans med en kom
pis bläddrade jag igenom utbildnings katalogen i hopp om att hitta en ro lig 
kurs att komplettera mina studier i historia med. Var för inte lä sa nå got 
nytt och udda, ba ra för det aka de mis ka nöjets skull? Kanske ett språk? 
Jag kan lugnt säga att mitt liv skul le se ut helt annorlunda idag om inte 
blicken hade fastnat vid ra den »Svenska 1» i katalogen. Kursen fick mig att 
upp täcka den nor dis ka språk ve ten skapen och ledde så småningom till två 
ut by tes ter mi ner i Upp sala samt en uni ver si tets examen och en fors kar ut
bild ning i nor dis ka språk. 

Jag vill inleda med att tacka HansPeter Naumann som har fört in mig 
på ru no logins bana. Tack för den stimulerande studiemiljön vid Ab tei lung 
für nor dische Philologie i Zürich.

Min huvudhandledare Henrik Williams har följt och inspirerat mitt av
hand lings arbete ända sedan de första tre vande utkasten till en pro jekt
plan. Tack för goda idéer, uppmärk sam läsning, relevant kritik, gi van de 
diskus sio ner och upp munt rande ord. Tack för att du alltid sätter dina dok
to ran der i främsta rum met och för att man alltid känner sig väl kom men att 
prata med dig, oav sett vecko dag och tid på dygnet. 

På mitt första semina rium var AnnaMalin Karls son en av de fli ti gaste 
dis kus sions del tagarna och alltsedan dess har hon som bi trä dande hand le
dare varit mitt teore tis ka sam vete. Jag tackar dig för din skarpa blick för 
okla ra formuleringar och för din förmåga att all tid se potentialen i en text. 

Lena Peterson och Lennart Elmevik har varit involverade i projek tets 
slut ske de i egenskap av redaktörer för serien Runrön. Jag tackar er bå da 
för mycket nog grann läsning och för att ni ville publicera av hand lingen i 
serien. 

Ett antal kollegor har läst mitt manuskript i olika skeden. Jag vill 
främst rikta mitt tack till Magnus Källström som age rade op po nent på min 
slut ven tilering och bidrog med många kloka syn punkter. Från Jan Owe, 
Maja Bäck vall, Per Stille och Svante Fischer har jag fått insiktsfulla och 
uppskattade kom men ta rer. Michael Mente har läst ige nom den tys ka sam
man fattningen och bidragit med värdefulla synpunkter på inne håll och for
mu leringar. Svante Janson dammade av och re vi de ra de sitt da ta program 
Runsta för de ut räkningar av antalet runor som före kommer i min av hand

Förord 
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ling. Svante Lag man har bistått mig med ovär der liga ty po gra fiska råd och 
för sett mig med sin mall och sina typ snitt för publi ka tioner i se rien Run
rön. Jag tackar er alla för den tid ni har lagt ned på att göra min av hand ling 
bättre! 

En person som kräver ett eget stycke i detta sammanhang är Jan Owe, 
den na out trött liga arbetsmyra i runo logins tjänst, som sedan åt skil liga år 
oav lönat äg nar sin fritid åt Sam nor disk run text da ta bas. Att data ba sen 
genom Jans för sorg hålls à jour är av oskatt bart vär de för ru no login och en 
för ut sätt ning för att kunna skriva en av hand ling som den na.

En forskarutbildning är så mycket mer än att skriva en avhandling. Jag 
har i min egenskap av doktorand haft förmånen att ingå i ett an tal nämn der 
och ar bets grupper på alla nivåer inom Upp sala uni ver sitet och dess dok to
rand or ga ni sa tioner. Under resans gång har jag lärt känna mån ga  kol le gor 
som jag alla vill tacka för det goda sam ar betet. Ett speci ellt tack går till 
Cari na Jo hans son, Henrik Berg och Lotta Mejs holm för all hjälp med att 
be mästra det dok to rand fack liga ar be tets nyck full heter.

Det är med blandade känslor som jag lämnar livet som forskar stu de
rande bak om mig. Jag kommer att sak na det självklara samman hang i vil
ket man in går som dok to rand och den fina sam man håll ningen inom in sti tu
tio nens doktorand grupp. Institutionen för nordiska språk utmärks av en 
god arbetsmiljö vilket inte minst kommer doktoranderna till gagn. 

Meinen Eltern, Ruth und Andrea, will ich auf diesem Weg dafür dan ken, 
dass sie mir durch ökonomische und moralische Unter stützung so wie durch 
eine in tel lek tuell sti mu lie rende Er ziehung ein Stu dium er mög lichten. Ihr 
habt das als eine Selbst ver ständ lich keit be trachtet, ich nicht!

Marianne och Mats, mina svärföräldrar om man får säga så som ogift, 
har varit ett ovär derligt stöd. Jag tackar er för all hjälp med bl. a. barn pass
ning och lån av bil för mina run stens ut flykter.

Ylva har på dagen i tio år kärleksfullt följt och uppmuntrat mig på min 
ibland kro kiga väg till dok tors exa men. Mitt i slutskedet av av hand lings
skrivandet kom även vår son Linus till oss och har sedan dess – ofta utan 
framgång – gjort allt för att få mig att tänka på annat än avhandlingen 
hemma. Ni två har varit en ovärderlig resurs för mig under arbetets gång. 
Efter den långa slutspurten med mycket helg och kvälls arbete hoppas jag 
nu åter kunna bli en resurs att räkna med för er.

Uppsala, 2 april 2010
Marco Bianchi



1. Inledning 

En runsten säger mer än tusen runor. När man närmar sig en runsten ser 
man djurslingor, kors, kanske ett fyrfotadjur och runor. Dessa runor utgör 
en naturlig del av ristningens visuella helhets in tryck, men de markerar 
också för betraktaren att det finns mer att hämta än or na mentik och att 
man med lite ansträngning kan få fram ett språkligt bud skap.

Som runolog befinner jag mig ofta i rollen som ovan beskriven be trak
tare. När man, ibland efter visst letande, har hittat fram till run monu
men tet är det första man lägger märke till inte en prydligt formu le rad 
minnes formel eller en spännande nekrolog utan själva forn lämnings miljön 
och rist ningslinjerna på runstenen. Och trots att man är för beredd och på 
för hand kanske vet vad som står i inskriften vill man ändå läsa själv, se hur 
in skriften slingrar sig över stenytan, se vilka runföljder som före kommer, 
för stå det språkliga budskapet och sist men inte minst diskutera fler tydiga 
skriv ningar och möjliga tolkningar. 

Utgångspunkten för arbetet med min avhandling har varit att den sen
vi kinga tida människan gjorde på ett liknande sätt som den moderna ru
no logen. Jag föreställer mig att en runstensläsare på 1000talet an vände 
oli ka tek niker vid tolkningen av en inskrift. För det första såg hon ett till
ver kat före mål i en specifik omgivning. För det andra betraktade hon en 
kom po sition, bestående av visuella element som väckte associationer av 
olika slag: kor set bar på en viss betydelse, rundjurshuvudet på en annan 
och ru norna på en tredje. Slutligen ville hon veta vad som stod i inskriften. 
Här vid fick hon kanske hjälp av sina medresenärer eller en ortsbo, men det 
fanns ock så ett antal i texten inneboende konventioner som underlättade 
tolk ningen.

Runorna var en av de resurser som deltagarna i vikingatida inter ak tion 
ut nyttjade i kommunikativa syften. De erbjuder både ristarna och lä sarna 
en rad olika betydelsepotentialer som är förankrade i det språk liga och 
det visuella. Med hjälp av runorna uttrycks inte bara ett språkligt bud
skap. Runorna skapar även betydelse med visuella medel i och med att de 
utgör en del av ristningens ornamentik. Ristaren använde runorna som en 
semiotisk resurs på en rad olika sätt för att strukturera och föra fram sitt 
budskap medan läsaren i sin tur kunde välja att tolka de er bju dan den om 
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betydelse som passade hen nes för ut sätt ningar och syften. En under sök
ning av runorna som resurs kan där för identifiera olika läsar roller och sätta 
run stens traditionen i en kom mu nikativ kontext.

Liksom runristningarna är också denna avhandling skriven med olika 
ty per av potentiella läsare i åtanke och jag hoppas att den är till glädje 
både för runologen och kommunikationsforskaren. Avhandlingen är för
fattad i den diskursiva tradition som utmärker runo login som veten skap 
men försöker samtidigt tänja gränserna inom disciplinen. Positivis tiskt 
präg lad språkhistorisk forskning – och en sådan är runologin tveklöst – 
anklagas ibland för att sakna ett större per spektiv. Språket fram ställs 
som ett system som existerar oberoende av dess främsta syfte, näm ligen 
kommunikation och interaktion. Runo log iska arbeten tenderar därför ofta 
att vara inlåsta i sin egen värld utan uppenbart intresse av att nå läsare 
utan för den trånga kretsen av de redan initierade. Detta är en omstän
dighet som jag redan vid mina första kontakter med runologin kände 
mig kluven inför. Å ena sidan gör runo log ernas rigorösa, ibland rentav 
puristiska, håll ning till sitt ämne att tvek samma argumentationslinjer och 
metodiska kuller byttor blir mycket säll synta, vilket är till stort gagn för 
ut forskandet av run in skrifterna som språkhistoriska källor. Å andra sidan 
är den stora mer parten av alla sen vikinga tida runstens inskrifter okontro
ver siellt tolkad, vilket egent ligen bäddar för en något mer syntetiserande 
typ av runo logisk forskning. 

Den typ av syntetiserande forskning som här tillämpas är en multi modal 
analys av runstens inskrifterna. Detta har sina tveksamma sidor. De frågor 
som har ställts inom sådan forskning är utpräglat nutidsorienterade och 
utgår från observationen att moderna texter använder visuella uttrycks
medel i större utsträckning än äldre. När jag nu tar mig an ett material 
som är mycket äldre än vad som definieras som gammalt i den relevanta 
lit te ra turen, kan man fråga sig om de analys verktyg som sociosemio tiken 
er bjuder är lämpliga. Vidare går multimodal analys ofta exakt motsatt 
väg än vad som görs i föreliggande avhandling och undersöker hur en 
specifik text realiserar interaktion med ett känt syfte, snarare än att för
söka hitta spåren av ett sådant syfte med hjälp av textvittnena. Samtidigt 
är jag övertygad om att socio semiotiken erbjuder en grundsyn på skrift
buren kom mu nikation som har förklaringsvärde även för texter utan känd 
kontext. Det har därför under arbetets gång varit en speciell utmaning att 
även tänja socio semiotikens gränser och tillämpa ett urval av dess verktyg 
på ett okon ventionellt material.

Med den runologiska läsaren i åtanke härleds och förklaras den kom mu
ni ka tions teo retiska bakgrund som styr mina analyser (främst avsn. 2.3). 
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För den som vill läsa mer om multimodal analys rekommenderar jag An
ders Björk valls introduktion Den visuella texten (2009).

Även om jag i möjligaste mån försöker hålla isär de runologiska och mul
ti modala analyserna, förutsätter de senare vissa förkunskaper om ru nor 
och runinskrifter. För den som inte känner sig hemma på detta ge bit hän
visar jag till Sven B. F. Jansson (1984, 1987) för den historiska för stå els en 
av sen vikingatida run stens resande i Sverige. När det gäller run in skrif
terna som litterär tradition, deras språkliga formulering samt de olika run
skrift sys temen utgör kapitlet Skrift och texter i Rune Palms bok Vi king
arnas språk (2004) en mycket lämplig utgångspunkt.

Avhandlingens tre empiriska kapitel (3–5) är oberoende av varandra och 
kan läsas i den ordning läsaren önskar. Den som är mest intresserad av 
de kom muni kations historiska resultaten kan koncentrera sin läsning till 
analys avsnitten (avsn. 3.5–3.7, 4.4 och 5.4–5.7) samt samman fatt ningen i 
ka pitel 6. Varje kapitel avslutas med en samman fattning och ett re so ne
rande avsnitt om den behandlade aspekten av senvikingatida skriftkultur.

1.1. Disposition 
Tre av påståendena i föregående avsnitts inledning kommer att under
sökas närmare i denna avhandling, nämligen textkonventionerna, runors 
be tydelse potential som visuella element samt antagandet att in skriftens 
språk endast utgör en del av runstenens budskap. Under sökningen syftar 
till att ge bättre insikt i runornas roll i runstenstexterna, utgående från 
hypo tesen att en sådan text utgörs av mer än bara de runor och ord som 
in går. På så sätt kan vi komma närmare den vikingatida läsaren och hennes 
till tänkta roll i runstenstexterna. 

Avhandlingen är i grunden runologisk men arbetar med en kom mu ni ka
tions teoretisk frågeställning (se om metoderna nedan avsn. 1.2). Denna tu
delning åter speglas i under sökningens struktur. I kapitel 2 härleder och be
skriver jag min teoretiska utgångspunkt samt formulerar den socio semio
tiska ram inom vilken de följande empiriska under sök ningarna genom förs. 
Mot bakgrund av detta kommer jag även att precisera här nedan re fe rerade 
frågeställningar och anlägga ett något snävare sociosemiotiskt per spek tiv 
(se avsn. 2.4). Följande kapitel är främst kvantitativa (kapitel 3) och runo
logiska (kapitel 4 och 5); de struktureras dock utifrån semiotiska fråge ställ
ningar och återknyter i avslutningarna till det teoretiska ram verket. 

I kapitel 3 kommer jag att undersöka vilka visuella konventioner som 
hjälper till att strukturera, understödja och komplettera runin skrif ternas 
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språk liga budskap. Hur läser man en runstensinskrift, hur styckas inskriften 
upp och finns det i detta några betydelser utöver dem som förmedlas ge
nom språket? Avhandlingens fjärde kapitel handlar om skriftens vi suella 
sida. Där görs en fallstudie med ett litet, såväl geografiskt som typo logiskt 
av gränsat material, nämligen sörmländska inskrifter som utnyttjar olika 
skrift system, med syfte att undersöka vilka betydelser runorna för medlar 
i kraft av sin visualitet. Språkets roll (eller snarare eventuella ickeroll) i 
run stens texterna undersöks i avhandlingens femte kapitel. Som material 
tjänar de 33 uppländska och sörmländska runstensinskrifter som inte åter
ger något språkligt budskap, alltså sådana som i tidigare forskning har 
kallats nonsensinskrifter. Är det verkligen fråga om nonsens? Förmedlar 
dessa inskrifter mening av ickeverbal natur.

Avhandlingen avslutas med en sammanfattande utredning av re sul
taten med hänseende på senvikingatida skriftkultur i kapitel 6, en tysk 
översättning av sammanfattningen samt ett inskrifts och ett termregister. 
Längst bak i boken finns det en planschav del ning med färgfotografier på 
några runstenar.

1.2. Syfte och metod 
Syftet med undersökningen är att kartlägga runornas funktion i run stens
texterna och att hitta spår av senvikingatida interaktion. Runorna var 
en av de resurser som runristarna använde för att förmedla sitt bud skap. 
Sättet denna resurs används på ger inblick i skriftburna diskurs traditioner 
och inter aktions mönster, vilka i sin tur uttrycker en aspekt av senvikinga
tida skrift kultur. 

Avhandlingen befinner sig mittemellan två till synes vitt skilda del dis
cipliner av nordistiken: runfilologi och sociosemiotik. Den utgör ett för
sök att tillämpa en kommunikationsteoretisk frågeställning på ett runo
logiskt material. En sociosemiotisk tolkning av ett historiskt material inne
bär ett visst mått av spekulation och för att kunna våga sig på en sådan 
krävs därför en noggrann filologisk grund. Av det skälet har de båda fall
studierna i kapitel 4 och 5 dubbla syften, ett sociosemiotiskt och ett runo
log iskt. Inskrifterna som de båda studierna bygger på är, på olika sätt, 
ef ter satta i runologisk forskning, vilket delvis är anledningen till att jag 
val de att behandla just dem. För många av de sörmländska in skrif terna 
med låga signum (fram till Sö 174) gäller fortfarande Erik Brates ibland 
mycket bristfälliga läsningar och äventyrliga tolkningar i första häftet av 
Sö der man lands runinskrifter (SRI 3). Bland dessa återfinns också lejon
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parten av inskrifterna i kapitel 4. När det gäller ristningarna i kapitel 5 
be ror problemen inte på editionsverkens ålder utan snarare på ut givarnas 
ointresse. Inskrifterna saknar språkligt innehåll och har därför i Brates, 
Elias Wesséns och Sven B. F. Janssons behandlingar i SRI 3 resp. SRI 6–9 
i de flesta fallen endast ägnats litet utrymme.

De runologiska analyserna i kapitel 4 och 5 befinner sig i den veten skap
liga tradition som utmärker många av publikationerna inom ämnet sedan 
första bandet i skriftserien Runrön. Svante Lagman (1989) presen terade 
där sin uppsats med titeln Till försvar för runristarnas ortografi, i vilken han 
ar gu men terade för en grundläggande ny syn på materialet. Enligt Lag man 
är felristningar mycket sällsynta, vilket innebär att en språklig tolk ning 
som bygger på skriftbilden är att föredra framför en som förutsätter en 
emen dering. Endast i undantagsfall och om en viss läsning inte ger några 
upp slag till en vettig tolkning får man laborera med olika typer av »verk
liga fel rist ningar», nämligen i fallande ordning (s. 37): grafisk för väx ling 
(t. ex. a a i stället för n n), omkastning av runor samt i verkliga undantags
fall utelämnad eller felaktig runa. I förlängningen betyder Lagmans prin
ciper också att läsningen av en runinskrift alltid måste ske oberoende av 
en eventuell tolkning. 

Vid tolkningen av en runföljd är inte allt som är formellt möjligt också 
san no likt (se Källström 2007a: 57). En tolkning av en avvikande skrivning 
måste kunna förklaras internt utifrån bruket i inskriften eller åtmins tone 
utifrån vanorna i en ristares produktion. Vidare måste de morfem, ord och 
satser man kommer fram till vara grammatiskt motiverade och sakligt till
talande. Tolkningar som avviker från det väntade bör kunna förklaras i 
första hand med paralleller i andra källor från samma tid och på samma 
språk (alltså i det senvikingatida runinskriftsmaterialet), i andra hand 
med källor från en senare tid och / eller på besläktade språk (forn is länd ska, 
senare forn svenska eller moderna dialekter). När det gäller den sak liga 
tolk ningen finns det ett visst utrymme för fantasi, så länge ingen av ovan 
redo visade punkter talar emot förslaget. I det bevarade käll materialet 
finns rim ligen endast en liten del av de verkligen förekommande orden och 
ut trycken belagda (Källström a. st.) och otolkade runföljder är förmod ligen 
ofta otolkade just på grund av att de överstiger vår förmåga att före ställa 
oss hur man kunde uttrycka sig på vikingatiden.

Runologin är i första hand en språkvetenskaplig disciplin (se Peterson 
1995). Läsning och tolkning av inskrifterna är en uppgift som ligger på ru
no logens bord, vilket innebär att resultat som nås med runologiska me to
der har företräde framför andra sätt att tolka inskrifter. Givetvis måste 
dessa metoder ifrågasättas och revideras i syfte att för bättras (a. a. s. 39).
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Runstenarna är ett material som inbjuder till tvärvetenskapliga fråge
ställ ningar. När jag här förespråkar en språkvetenskaplig och filologisk 
de fin ition av runologin menar jag inte att runologin ensam kan ge de slut
gil tiga svaren om runstensristningarna som historiskt fenomen. Däremot 
an ser jag att runologins resultat är väl lämpade att tas som utgångspunkt 
för forskning av det mer tvärvetenskapliga slaget. Sådan forskning kan i 
sin tur leda till en granskning av den runologiska metoden.

Det generella målet med mina multimodala analyser är att få en inblick i 
inter aktionsmönster genom runstenarna som medium. För att åstad komma 
detta undersöker jag hur Michael Hallidays (2004) tre metafunktioner – 
den idea tio nella (omvärldsbeskrivande), den interpersonella (förhållandet 
mellan text producent och textbrukare) och den textuella (text struktu
rerande) – kommer till uttryck genom visuella medel (se om meta funktio
nerna avsn. 2.3.6).

I kapitel 3 förlitar jag mig i många avseenden på de resultat som ru
no login och, när det gäller rundjurens klassificering, konst historien har 
åstad kommit, och jag använder dessa resultat i syfte att under söka andra 
se mio tiska dimensioner än dem som direkt kan skapas med hjälp av in
skrif ternas språk. Med inskriftstolkningarna som utgångspunkt görs en 
kvan ti ta tiv ut redning av läsordningen på runstenarna (se vidare avsn. 3.2). 
Mer kon kret undersöker jag hur det språkliga budskap som formuleras 
med hjälp av runskrift relaterar till ristningens visuella komposition. För 
att åskådlig göra och testa de möjligheter och begränsningar som den kvan
ti ta tiva analysen erbjuder kommer jag dessutom att göra ett par kva li ta
tiva punkt nedslag bestående av en närgranskning av ristningar med en 
viss sling typ samt ett försök till nytolkning av en enskild inskrift.

I kapitel 4 och 5 används främst kvalitativa metoder för att göra socio
se miotiska tolkningar av det runologiska materialet. I kapitel 4 under söks 
var i ristningarnas visuella komposition partierna med avvikande skrift 
pla ceras samt vilka ornamentala och (språkligt) innehållsliga drag som för
enar sådana runstenar. Runstensristningarna i kapitel 5 anses allmänt vara 
kopior av »riktiga» runstenar. Genom att sätta deras visuella gestalt ning 
i relation till resultaten i kapitel 3 och av annan forskning om run ste nars 
or na men tik kan vi få en inblick i hur den vikingatida människan upp fattade 
före teelsen runsten.
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1.3. Materialurval, translitterering och normalisering 

Materialet jag har valt för min avhandling är senvikingatida runmonu ment 
i sten i landskapen Uppland och Södermanland. Det mer exakta material
ur valet skiljer sig i de tre delundersökningarna i kapitel 3–5 och redovisas 
i res pektive huvud avsnitt (avsn. 3.3, 4.2 och 5.3). Begräns ningarna till sen
vi kinga tiden och stenmonumenten har jag valt för att få ett krono logiskt 
och typologiskt någorlunda homogent empiriskt underlag där olika kri
terier kan jämföras med varandra. Av samma skäl omfattar material ur
valet endast Uppland och Södermanland. De båda landskapen hör till de 
run stens tätaste, vilket gör att antalet runstenar blir tillräckligt stort för 
kvan ti ta tiva jämförelser inom landskapen. Samtidigt gränsar land skapen 
till varandra och är lika i vissa avseenden medan de i andra, främst rist
ning arnas ålder, skiljer sig något, vilket gör jämförelser mellan dem int
res santa.

Runsekvenser translittereras enligt gängse konventioner, dvs. i halvfet 
stil och med följande bokstäver för runorna i den 16typiga fuþarken: 
fuþork hnias tbmlR samt de stungna runorna yge. Försvunna partier som 
är kom pletterade enligt äldre källor sätts inom hakparentes, t. ex. [a]. Bind
runor markeras med en båge över bokstäverna, t. ex. (at, osäkert lästa ru
nor med en prick under bokstaven, t. ex. "u, helt olästa runor med divis - 
samt lakuner med oklart antal förlorade runor med tre prickar … (se den 
mer ut förliga diskussionen i P. Larsson 2002: 15–18). 

Normaliseringar, dvs. återgivandet av ett hypotetiskt runsvenskt »stan
dard språk», sker i enlighet med Peterson (2006, 2007) och med kursiv stil; 
lång vokal markeras på vanligt sätt med ett vågrätt streck över den. Nor
ma li se ringen ØpiR åter ger sålunda namnet på runristaren som skriver sitt 
namn ubiz ubiR, ybiz ybiR eller ybir ybir.

I diskussionen av visuella skriftenheter (se om begreppet avsn. 3.4) åter
ges ibland hela inskrifter, antingen i translittererad eller i normaliserad 
form. I dessa fall markeras de visuella skriftenheterna med ett nytt stycke. 
I löp text används alineatecknet ¶ för att ange gränsen mellan två visuella 
skrift enheter.

I inskriftsöversättningar återges personnamn och ortnamn enligt den 
(ibland hypotetiska) nusvenska formen. Runristaren Ásmundr kallas där
för Åsmund och ortnamnet AgurstaðiR återges som Ågersta. Ett avsteg 
från den na princip görs i fråga om namnformer som har fått viss sprid ning, 
vil ket i synnerhet gäller runristaren med det runsvenska namnet ØpiR. Jag 
före drar i detta fall den som jag anser etablerade nusvenska formen Öpir 
fram för den mer ljudlagsenliga Öpe.



20

De flesta namngivna runristarna är män, varför jag föredrar pronomenet 
han om anonyma ristare. För att skapa en viss jämvikt använder jag pro
no menet hon om den alltid anonyma läsaren av en runinskrift. Detta ska 
inte missförstås som ett ställningstagande angående könsfördelningen i de 
båda aktiviteterna skrivande och läsande.

Runristningar betecknas med signum och plats första gången de nämns 
(utom i listor) och därefter endast med signum. I fråga om signum följer 
jag Samnordisk runtextdatabas som i sin tur betecknar ristningarna med 
numren de har fått i respektive editionsverk. Ett signum består i detta 
sys tem av två delar varav den första anger landskap och den andra hän
vis ningen till editionen.1 U 11 är således den uppländska inskrift som har 
fått nummer 11 i Upplands runinskrifter (SRI 6–9). Försvunna in skrifter 
mar keras med ett kors efter signumet, alltså t. ex. U 1000 †. I fråga om 
fynd som har gjorts efter publiceringen av respektive editions verk hän
visas i signumens andra del till stället där inskriften först pu bli ce ra des. 
U Fv1973;199 är alltså en uppländsk inskrift som är publicerad i tid skrif
ten Fornvännens år gång 1973 på sidan 199 och Sö NOR1997;26 är en sörm
ländsk ristning, publicerad i tidskriften Nytt om runer 1997, s. 26. Undan
tagna från denna princip är lösfynden från Sigtuna. Här an vänder jag 
Helmer Gustavsons (2001: 21) löpnummersystem med Sl (Sig tuna, lösfynd 
med runor) i stället för landskapsprefixet. Respektive in skrif ters veder
tagna signum återfinns dock i inskriftsregistret.

1  Följande landskapsbeteckningar förekommer i föreliggande undersökning: Bo = Bohus
län, Br = Brittiska öarna, DR = Dan mark, G = Gotland, Gs = Gästrikland, Hs = Hälsing land, 
J = Jämtland, M = Medel pad, N = Nor ge, Nä = Närke, Sm = Småland, Sö = Söder man land, 
U = Upp land, Vg = Väster götland, Vr = Värm land, Vs = Västmanland, Ög = Öster göt land, 
Öl = Öland, X = Runfynd utanför Norden eller Brittiska öarna.



2. Den multimodala runstenen 

Ett något trivialt men ändå viktigt konstaterande är att kommuni ka tiva 
tra ditioner alltid är förknippade med det omgivande historiska och sociala 
ram verket. Så är även runstenstexterna produkter av sin tid och som så
dana otänkbara utan kontexten till vilken de hör. 

Den stora paraplyprocessen under vilken de flesta politiska, sociala 
och re li giösa omdaningsprocesserna under den senvikingatida runstens
perioden kan inordnas är tveklöst kristnandet. Den markanta ökningen av 
run ste nar på 1000 och 1100talen finner en del av sin förklaring i för änd
rade kom muni ka tions mönster under inverkan av den nya religionen med 
alla dess implikationer. Här vill jag inte ta ställning i dis kus sionen huru
vida runstenarna har haft specifikt kristna syften eller vilket skede i krist
nan de processen de vittnar om.1 De många explicit kristna mar kö rerna på 
run stenarna2 visar dock att en diskussion om runstens kom muni ka tionen 
måste föras mot bakgrund av missionstidens särskilda villkor. 

Vi har en ganska bra uppfattning om runsvenskt språk, vilka det var 
som reste stenarna, vilka stenarna är resta efter och i vilken social, po
li tisk och religiös kontext människorna levde. Kanske den viktigaste av 
dessa frågor är den om runstenarnas syfte (se Zilmer 2005: 46–51 m. litt. för 
en sammanfattning). I grova drag har man förklarat senvikingatida run
stens resande på tre sätt: (1) runstenar är offentliga arvs och / eller status
mo nu ment, (2) runstenar är minnesmonument och (3) runstenar synlig gör 
en individs eller en familjs tillhörighet eller omvändelse till den nya tron. 
Samt liga förklaringar är rimliga, men ingen av dem kan greppa hela run
stens modet och det finns få runstenar där två av förklaringarna måste stå 
till baka till förmån för den tredje.

I föreliggande avhandling kommer jag att argumentera för att pro
ble met bör behandlas i ett kontextuellt perspektiv. Det finns en tidi gare 
styv moderligt behandlad faktor i det senvikingatida runstens resandet, 
näm ligen att runstenar är del av en eller flera pågående diskurser och 
som så dana inbäddade i kommunikativa praktiker som gör det rimligt, 
möjligt och riktigt att uttrycka någonting på en runsten med bland annat 

1 Stille (2002) prövar tanken att tidigaredatera själva missionstiden något och betrakta sen
vikinga tiden som en organisationsfas i kristnandeprocessen.
2 Se t. ex. Gschwantler (1992, 1998), Williams (1996a, 1996b), Lager (2002), Nilsson (2004).
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skriften som hjälpmedel. Det kan knappast vara en slump att runstens
resandet till tar explosivt just under en central period av de his toriska 
processer som re sul te rade i fördjupade kontakter med och ett slutligt 
inlem mande i en väs ter ländsk världsbild med sin skriftcentrerade religion 
som fundament.

Föreliggande kapitel har som syfte att ge den forskningshistoriska och 
teo re tiska bakgrund som avhandlingen bygger på, samt att därav här leda 
en frågeställning att applicera vid materialanalyserna i kapitel 3–5.

2.1. Runstenar i tiden: runor och senvikingatida mentalitet 
En som har lagt ned mycket arbete på att belysa de skriftliga och arkeo
lo gis ka källorna från 900 till 1300talen i ett större mentalitets his to riskt 
per spektiv är Stefan Brink. I ett arbete från 2004 beskriver han Skan
di na viens krist nande som en lång och segdragen process som inte kan 
knytas till enstaka historiska händelser, som exempelvis Haralds gär
ning såsom be skriven på DR 42 Jelling 2. Han skriver (s. 163): »The con
version was certainly not a single event; it was a protracted process lasting 
well over a couple of centuries.» På ett sätt ger dock Haralds runsten 
en bild som över ens stämmer med arkeologiska fynd, nämligen att krist
nandet var en topp styrd process. Det framstår i de senaste forsknings
rönen som en genom gri pande social omdaningsprocess, i vilken den for
mella över gången till den nya tron endast är ett steg på vägen. Enligt 
Brink (2004: 164 f.) är förändringarna dels mentala, dels ideologiska.3 Till 
de men tala förändringarna räknar han övergången till en intellektuell tro, 
base rad på individen. Panteonet krymper från en mängd olika gudar med 
speci fika funktioner till en enda alls mäktig Gud. Om de ideologiska för änd
ringarna menar Brink (s. 165) att de var »much more of an ’event’». Man 
bygger kyrkor och anammar kristna lagar. Vidare accepterar de högre 
sociala skikten kristendomen som sin »state religion». Sådana genom
gripande sam hälls förändringar sker varken över en natt eller kan i alla 
lägen direkt speglas i historiskt käll material. Att potentater som Harald 
i Jelling eller Östman i Jämtland (resaren av Frösöstenen J RS1928;66) 

3  Brink använder termerna mentalitet och ideologi på samma sätt som AnneSofie Gräs
lund (2001: 11–14). I Annalesskolans tradition definierar hon (s. 11) mentalitet och men ta li
tets historia som »människogruppers vardagliga, ganska oreflekterade kollektiva attityder». 
Men talitet ger därmed uttryck för ett samhälles gemensamma värderingar och självklar heter, 
helt obero ende av faktorer som samhällsgrupp eller socialt stratum. Drag och praktiker som 
ut märker en viss grupp människor och som utgör en del av deras medvetna normer kallas 
där emot ideologier.
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sätter ett formellt beslut i verket och dokumenterar detta i run in skrifter 
ut gör endast episoder i ett större historiskt sammanhang. 

Utvecklingen av det kristna samhället är inte någon enkelriktad eller 
själv klar historia. I sin undersökning av religionsskiftet från ett arkeo
logiskt per spektiv visar AnneSofie Gräslund (2001) att överlapp ningarna 
var stora, övergångsprocessen långsam, förändringarna för den en skilde 
inte sär skilt omfattande (s. 137–139) samt att kristnandet gick lugnt och 
fred ligt till (s. 64). Kristel Zilmer (2006: 439) beskriver fenomenet som 
»dyn amic continuity» och menar att de senvikingatida runstens in skrifterna 
måste analyseras mot denna bakgrund. Hon jämför ett urval sen vikinga
tida run stenar (brobyggarstenar) med ett antal medeltida kristna in
skrifter med syftet att urskilja »evolutionary links» mellan inskrifterna i 
de bägge grup perna. En av dessa länkar är omnämnandet av ett byggnads
företag – broar på vikingatiden och kyrkor på medeltiden –, en annan för
bönerna. Hon kan med detta påvisa kontinuitet i inskrifternas formu lering 
sam tidigt som hon betonar att mycket också förändras under tiden.4

Risken för en resultatstyrd beskrivning av vikingatida mentalitet är 
över hängande. Resultatet blev visserligen en fullständig integration av 
de skan di naviska samhällena i ett kontinentalt, kristetfeodalt värde
system, men detta betyder inte att varje enskild händelse på vägen pekar 
mot ett sådant mål. Lars Wollin definierar i en populär ve ten skaplig artikel 
om svenskt skriftspråk delaktighet »i en universell västerländsk kultur
gemen skap» som ett avgörande kriterium för att det ska kunna vara tal om 
en skriftkultur (2004: 404). Och som central »i en fullfjädrad skrift kultur» 
(a. st.) framstår i hans syn översättaren, en gestalt som lyser helt med sin 
frånvaro i runinskrifterna på vikingatiden. Runristarna var enligt Wollin 
(a. st.) fast i sina gamla traditioner och »vare sig i ordförrådet, det gram
matiska systemet eller den stilistiska utformningen rymmer run lit tera
turen egentligen någonting som mera påtagligt pekar framåt i språk och 
stil historien». Wollin drar en skarp gräns mellan runlitteraturen som re
pre sen terande det gamla samhället och den latinpåverkade moderna krist
na skriftkulturen, men han tillerkänner åtminstone runristarna ett bidrag 
av oskatt bart värde, nämligen de äldsta skriftdokumenten på skan di na
visk mark. Att detta inte är en självklarhet visar exempelvis Arn ved Ned
kvitne (2005: 287) som skriver om de tidiga lagtexterna: »These laws are 
the oldest surviving texts in the vernacular in all Scandinavian countries.» 

Tankebanor som Wollins eller Nedkvitnes visar svårig heterna med si
tuationen under krist nande perioden. Långt före missions tiden har nord
borna haft sin egen skrift, som dock ur sprungligen tycks ha fått sina 

4 För en utförlig redogörelse, se Zilmer 2002.
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impulser just från den sen antika (eller tidig kristna) latinska skrift kul
turen (se Söder berg & Larsson 1993, Fischer 2005). Det är vidare uppen
bart att även impulserna till det senvikingatida runstens resandet, både 
krono logiskt och inne hålls ligt, står i nära relation till den kristna missio
nen. Run stens vågen sköljer med missionen upp från Danmark till Norr
land (Gräs lund 2002, se också v. Friesen 1933: 170 f.) och ristningarnas 
form språk (kors) och många inskrifters formulering (förböner) ger tyd
liga an knytningspunkter till kristen domen. Trots att run skriften upp lever 
en re nässans under denna tid, och på medeltiden även får fotfäste i nya 
genrer, tar så småningom latinskriften över handen. Wollin och Ned kvitne 
gör det för lätt för sig när de helt sonika resonerar bort run in skrifterna 
som ovid kommande för utvecklingen av skriftkulturer i de skan di naviska 
sam hällena. Runorna är en del av missionstidens och medel tidens skrift lig
het, helt oavsett genre och samtidiga parallella skriftsystem. De nämnda 
fors karna har emellertid rätt såtillvida att det inte finns något evol ut ion ärt 
sam band mellan vikingatida runskriftlighet och medeltida latinsk skrift lig
het. Detta betyder dock inte att en annorlunda utveckling var ute sluten re
dan på vikinga tiden. Som Gunhild Øeby Nielsen (2007: 8 f.) påpekar måste 
krist nan dets alla del processer därför i första hand betraktas synkront och 
på sina egna villkor.

Det hittills mest ambitiösa och framgångsrika försöket till ett hel hets
grepp om svensk skriftlig hetshistoria gör Barbro Söderberg (i Söder berg 
& Larsson 1993). Hennes angreppssätt tar just kontakten med andra kul
turer som utgångs punkt. Runskriftens historia kan därmed beskr ivas i 
termer av kontakt som leder till konvergens och isolering som leder till 
di vergens (a. a. s. 46). Till kontakt fenomenen hör runskriftens upp komst, 
dess uppsving under den sena vikingatiden samt skrift refor mer na och 
genre ut ök ningarna under medeltiden. Det kan också vara så att den ti
dig vikinga tida ökningen av runristningar har sin förklaring i vi king arnas 
fär der till litterata områden (a. a. s. 45). I perioden dess förinnan var dock 
Nor den avskild från kontinenten »bakom en barriär av illit terata stam
mar», vilket ledde till att runskriften här har kunnat utvecklas iso le
rat och få starkare fotfäste än på kontinenten. Söderberg poäng terar att 
»styr me ka nis mer[na] för skrift bruks ut veckling» står att söka i »sam
hälls och kom mu ni ka tions för hål lan den» (a. a. s. 55), vilket gör att Nor
dens skrift historia i hennes modell framstår som ett samman hållet, men 
inte mål inriktat, sam spel mellan tradition och förnyelse, mellan kontakt 
och isolering (se särskilt samman fatt ningen s. 62). Söderberg delar in för
loppet i fyra perioder. I period 1 skapas runskriften genom kontakt med 
latin skriften och sprider sig genom isolering. Latinet gör intåg i period 2, 
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tidi gast på 800talet. Sam tidigt refor meras fuþarken genom tecken re duk
tion och upp spaltning i olika grafem upp sättningar. Här uppnås »[e]tt di
glossiskt / digrafiskt stadium», dock troligtvis ett funktionellt snarare än ett 
indi viduellt sådant. Användningsområdena för de båda skrift systemen ut
vidgas. I period 3 genomgår runskriften omfattande reformer (sting ningar, 
medel tida runalfabet) samtidigt som latinskriften mer och mer in kräktar 
på run skriftens domäner, vilket slutligen leder till den sist nämndas för
svin nande. I period 4 ägnas sedan runorna huvudsakligen ett anti kvariskt 
int resse. De finns dock kvar i vissa folkliga sammanhang.

2.2. Runacy och literacy 
Frågan om runskriftens status i förhållande till de latinska bok stäverna 
har Terje Spurkland ägnat ett antal undersökningar. Han menar (2004: 342, 
2005) att det är möjligt att tillämpa företeelsen litteratus och det till
hörande abstraktet literacy på den som kan läsa och / eller skriva runor. 
Dock är kanske termen olyckligt vald då den leder tankarna till de latinska 
bok stäverna. Han föreslår istället en preciserande term literacy in runes 
eller, som en parallell bildning med hänsyn till skriftsystemet, runacy 
(denna term används dock redan i Palm 2001). 

Spurkland själv förefaller inte föredra någon av termerna. I upp satsen 
från 2005 förespråkar han den förra, i den från 2004 den senare, vilket dock 
har med under sök ningarnas olika karaktär att göra (2005: 149). Ar betet 
från 2004 handlar om situationen i medeltida handelsstäder, där de båda 
skrift systemen tycks ha levt ett parallellt och i viss mån situationellt av
skilt liv. Runor används för korta ristade meddelanden på lösföremål, bok
stäver på perga ment. Valet av skriftsystem var dock inte bara av häng igt 
skriv under laget utan också den kommunikativa kontexten: för var dags
med delanden var en runpinne bättre lämpad. Spurkland (2004: 334) menar 
skämt samt med hänvisning till runpinnen N B390 från Bergen: »You did 
not kill a calf just to announce that you had succeeded in your ad vances 
to wards Ingebjørg last time you visited the town of Stavanger.» Trots att 
det fanns en viss skillnad mellan de båda systemen kunde de också över
lappa (s. 334 f.): det finns både gravstenar med en blandning av skrift
system och marginalnotiser med runor i manuskript, men även en avskrift 
av en land skaps lag med runor (Codex Runicus). Tilläggas kan frag mentet 
av en Eskils tuna kista i domkyrkan i Linköping, som har alla känne tecken 
på en vikinga tida ristning, dock med ett bibelcitat i bokstäver istället 
för den för väntade run inskriften (se Zachrisson 2007: 45 f.). Ett annat 
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uppseendeväckande fynd i form av ett runsyllabarium på en trätrissa 
har ny ligen gjorts i Sigtuna (Sl 97, U NOR2001;19). Inskriften innehåller 
skrivövningar i form av ett sylla barium, har alltså tillkommit i pedagogiskt 
syfte och av slöjar lärande metoder som är kända från latinsk medeltida 
skriftkultur. Strati grafiskt har föremålet daterats till tiden mellan 1010 och 
1030 (Gustav son 2007). 

Beskriver man situationen på medeltiden finns det säkert ett värde i att 
kunna skilja de båda kompetenserna åt: prov på runacy ger den som skri ver 
en run inskrift medan den som skriver med bokstäver bevisar sin lite racy. 
Begrepps paret kan dock endast tillämpas på analyser av ned skriv nings
processen, alltså nivån som kallas Verschriftung av Peter Koch och Wulf 
Oester reicher (1985, se nedan avsn. 2.3.2). En språklig och inne hålls lig ana
lys av många medeltida runinskrifter ger dock snarare resultatet att de 
båda skrift systemen är likvärdiga på ett konceptuellt plan och visar samma 
tecken på en avancerad skrift kultur. Används termen literacy till att be
skriva den skrift kultur som råder i ett samhälle (snarare än en individs 
för måga att uttrycka sig i skrift eller tillgodogöra sig en skriven text) blir 
en upp delning i literacy och runacy mindre relevant. När Spurkland (2005) 
under söker frågan huruvida senvikingatiden är ett litterat samhälle och 
kom mer fram till ett försiktigt positivt resultat, gör han därför (s. 148) med 
rätta ett avsteg från sin egen terminologi och föreslår termen »literacy in 
runes» som ett underbegrepp av »vernacular literacy».

Spurkland (2005) gör ett försök att beskriva vikingatida run stens in
skrifter som uttryck för en skriftkultur och kommer fram till att de kan 
upp visa »pragmatic literacy» och »cultivated literacy», alltså skriftbruk i 
syfte att genomföra någonting resp. i skönlitterärt syfte (jfr s. 138). Run
stenar hade med all säkerhet en funktion, oavsett exakt vilken, och denna 
funktion fylldes inom ramen för en »textual community» (s. 142, 147). Lös
före målen från vikingatiden visar dessutom att det även fanns andra tex
tuella gemen skaper (s. 143 f.). 

I en uppsats från 2001 ställer Rune Palm frågan vad det innebär att vara 
rýnn, alltså runkunnig både i ett skribent och läsarperspektiv. Hans under
sök ning bygger på sex runinskrifter5 som han menar är representativa för 
syftet och som »visa[r] på flera olika typer av kommunikation, offentlig och 
privat» samt »belyser de olika krav som ställs på skribenter och läsare». 
Av görandet om en runtext är offentlig eller privat fäller han utifrån skriv
under laget. Resta stenar och gravstenar är offentliga texter medan små
före mål betecknas som privata. Detta är givetvis en grov förenkling och 
Palm gör själv i ett annat sammanhang (1997: 94 f.) en något mer nyanserad 

5 Sö 24, DR 128, Ög 8, U 729, Sm 50, Sl 34.
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in del ning, åtminstone när det gäller många av lösföremålen, som han där 
listar under rubriken »Halvprivata». Runstenarna och gravmonumenten 
de finierar han emellertid alltid som offentliga texter. Detta sker i skarp 
kontrast till Spurkland (1994, 2005: 139) som menar att runstensristningar 
är visuella texter, riktade till individer och ämnade att läsas tyst: »Runic 
texts should not be broadcast but mediated from eye to eye.» (Se också 
avsn. 2.3.3.)

Palms (2001) undersökning har som mål att analysera ristarnas och 
läsarnas run kunnighet med hjälp av en graderad skala av utmaningar på 
olika nivåer, en modell som han har lånat från Sven Lange (1989). Skriben
tens första utmaning är extraktionen ur omvärlds uppfattningen, dvs. att 
skapa pro po sitioner och därmed inskriftens sakliga innehåll. Inskriften i 
vardande måste sedan planeras, en process som Palm kallar struk tu re
ring. Hur ska propositionerna fördelas på den disponibla skriftytan? Det 
tredje steget är lexikaliseringen, alltså segmenteringen av budskapet i 
olika lexikala enheter, ord. Dessa ord underkastas en fonematisk analys 
(fone matisering) och slutligen en grafematisk realisering (dis krimi nering). 
Läsaren utför i Palms modell samma steg, dock åt motsatt håll. Palm får 
som resultat (s. 121 f.) att svårigheterna dyker upp på olika ställen i olika 
perioder. Fonematiseringen är problemfri i de äldsta inskrifterna, medan 
seg men teringen kräver en aktiv insats från läsarens sida. Under tidig 
vikinga tid läggs även mycket av fonematiseringsansvaret på läsaren: man 
har gått över till den 16typiga yngre fuþarken men använder ännu inte 
några ord skillnads tecken. I den senvikingatida perioden sköts dock seg
men teringen av skribenten. Under hela vikingatiden tvingas läsaren också 
att strukturera språket i inskrifterna, eftersom runinskriften är spridd 
över en hel ristningsyta, ofta i slingor med avbrott. Olika grader av skriv
kunnighet (resp. läsarservice) kan Palm även identifiera i sina båda medel
tida inskrifter, där den ena (Sl 34, U Fv1992;166) överlåter fonematisering 
och struk turering åt läsaren medan den andra (Sm 50) visar kraftig på
verkan från den latinska skrifttraditionen och endast kräver kännedom om 
orto grafiska kon ventioner.

Palms undersökning är helt inriktad på frågor rörande individers kom
pet ens och lyckas därmed inte bädda in resultaten i kultur historiska 
processer (vilket dock heller aldrig var syftet med uppsatsen). På den i 
detta sammanhang viktigaste punkten, kontextualiseringen, tvingas Palm 
kapi tu lera, åtminstone när det gäller de urnordiska inskrifterna, eftersom 
vi inte äger samma typ av förkunskaper som den samtida läsaren. Detta 
leder till den något märkliga situationen att Sö 24 Berga enligt Palms 
figur 7 (2001: 121) inte ställer några krav alls på läsaren. Författaren av 
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Berga inskriften har varit en tekniskt skicklig runristare som klarar Palms 
kom pet ensnivåer galant. Detta till trots var ristaren en dålig skribent, om 
man mäter skicklighet i termer av explicithet och distansspråklig retorik. 
För ristaren och hans eller hennes samtida var det säkert uppenbart hur 
de båda personerna i uttrycket Finnó, Saligastiz hängde ihop, medan vi 
idag endast kan spekulera i olika propositionella lösningar (jfr Käll ström 
2009: 39 f.). På liknande sätt ställer även Palms övriga resultat fler frågor 
än de besvarar. Fonematiseringskravet som ställs på läsaren i de vikinga
tida inskrifterna är i mångt och mycket styrt av konventionen att använda 
ett skriftsystem med ett dåligt förhållande mellan grafem och fonem, vil
ket man mot senare delen av vikingatiden i viss mån rådde bot på med 
hjälp av de stungna runorna. De båda medeltida inskrifterna slut ligen ska 
egent ligen inte jäm föras med varandra då de är sprungna ur helt olika 
kom mu nikativa sfärer. Burserydsfunten Sm 50 härstammar från en tyd ligt 
kristen kontext och speglar en medeltida klerikal skrivmiljö, medan rev
benet Sl 34 i såväl grafematiska som innehållsliga hänseenden bör räknas 
till vikinga tiden. Palms (a. a. s. 122) slutsats att den förra visar prov på »en 
ut vecklad» och den senare på »mindre utvecklad» literacy är därför ana
kro nis tisk. Om man ska operera med Palms dikotomiska indelning i mer 
och mindre utvecklade skriv färdigheter borde väl runpinnen från Sig tuna, 
i ett vikinga tida och lokalt perspektiv, snarast visa prov på ut vecklad ru
nacy. Genom valen av skrivunderlag och grafemuppsättning är den tyd ligt 
för ank rad i den vikinga tida skrifttraditionen. Även ämnet, »den fri kos tige 
höv dingen», an sluter väl till teman vi känner igen från andra doku ment, 
inte minst vissa run stens inskrifter (Gustavson i Gustavson & al. 1992: 166). 
In skriften upp visar visserligen en hög grad av implicit het (s. 167), men är 
icke desto mindre ovanlig i och med att den inte föror sakar några större 
läs och tolk ningssvårigheter, vilket skiljer den från många andra in skrifter 
på lös före mål i Sigtuna.

Mot sägelser som de ovannämnda visar att frågan om en individs tek
niska skicklighet inte alltid ger de önskade svaren. Man kan även vända på 
argu mentet och se de många exemplen på mindre vana skribenter under 
sen vikinga tiden (jfr Meijer 1997) som ett symptom på en utvecklad skrift
kultur, eller åtminstone en skriftkultur i utveckling. Sådana inskrifter 
tyder rimligtvis på ett mer allmänt deltagande i skrift produk tionen och 
där med även breddade användnings områden av skrift (se Beck 2001 och 
nedan avsn. 2.3.3).
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2.3. Teoretisk bakgrund 

2.3.1. Fundamental osäkerhet 

Ovan anförda kritiska litteraturgenomgång kan mynna ut i två hypo teser 
på vilka ett teoribygge kan ställas:

1. Det senvikingatida runstensresandet och bruket av latinskrift på me
del tiden är delar av samma mentala förändrings pro cesser och är tätt 
för knippade med Nordens inträde i det kristna Europa.

2. Det senvikingatida runstensresandet och bruket av latinskrift på me
del tiden ger uttryck för två olika skriftkulturer och måste analy seras 
på sina egna villkor.

Den första hypotesen utgår från en dynamisk bild av kultur his to riska 
ut veck lings processer och tillåter en inbäddning av senvikingatida run
stens re sande i en större historisk kontext. Den grundar sig på ob ser
va tio nen att run stens inskrif ternas uppsving ägde rum just under den 
tid som en bok religion i form av kristen domen på allvar gjorde in tåg (se 
ock så Gustav son 2002: 31). Detta i kombination med att de flesta run ste
nar na är uttalat kristna monument gör det tilltalande att be trakta dem 
som ett exempel på kristendomens väldokumenterade för måga att om
tolka regionala traditioner och ge dem ett nytt kristet inne håll (v. Frie sen 
1933: 170, Söderberg & Larsson 1993: 56). Runorna som skrift sys tem och 
bauta stenar som minnes monument, ja, till och med minnes in skrifter med 
ru nor, var i bruk långt innan kristendomen kom till Skan di na vien. Men det 
är först under 1000talet, åtmins tone i Mälar dalen, som min nes in skrifter i 
sten ristas i någon nämnvärd ut sträckning. Att det finns få funktio nella och 
krono logiska be rö rings punkter mellan de sen vikinga tida run stens in skrif
terna och senare latinsk och folk språklig skriftlighet motsäger inte sy nen 
på dem som delar av samma his to ris ka utveckling. 

Tiohundratalet i Sverige visar alla tecken på att vara en tid av funda
men tal osäkerhet av den typ som utmärker en historisk brytpunkt i ett 
sam hälle. Hansjörg Siegenthaler (1994: 121) påpekade i ett helt annat sam
m an hang, nämligen bildandet av nationella sammanslutningar som den 
schwei ziska federalstaten i första hälften av 1800talet och den euro peiska 
ge men skapen på senare tid, att sådan osäkerhet bland annat leder till nya 
for mer av kommunikation:

Was sich im Kontext fundamentaler Unsicherheit als spezifische Kom muni
ka tions fähigkeit bestimmter Personenkreise ausbildet, schafft Abgrenzung: 
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zwi schen Menschen, die an dieser spezifischen Kommunikations fähig keit 
teil haben, und solchen, die das nicht tun.

Siegenthaler syftar på språket som sådant och kunskapen om främmande 
språk, men resonemanget kan även tillämpas på olika texters speci fika 
ut trycks former. AnnaMalin Karlsson (2002a: 63) menar exempelvis med 
syft ning på personliga hemsidor från slutet av 1990talet och dessa texters 
semiotiskt hetegorena och splittrade (för att inte säga plottriga) karak tär: 
»I tider av social förändring blir texter splittrade och mångröstade och det
ta torde väl även kunna gälla i ett semiotiskt perspektiv.» En lik nande be 
dömning gör även Gerd Althoff (2003: 7) när han skriver att »[d]ie Zeichen 
und ihre Geschichte sind Indikatoren für sozialen und men talen Wan del, 
für Veränderungen in den politischen Kräftefeldern und anderes mehr, 
und sie sind als Indikatoren zu nutzen». Med Zeichen syftar han på prag
matiska hand lingar som gester eller ritualer. Deras tillkomst, för änd ring 
eller för svinnande måste alltid tolkas som återspeglingar av kon textu ella 
för ut sättningar.

Idén att operera med ett krisbegrepp i samband med runstens modet 
är ingenting nytt, utan har redan framförts av Birgit Sawyer (1991, 
2000: 151 f.) och prövats av Harald Johannes Krøvel (2001a, 2001b). Sawyers 
ana lys stannar dock vid en saklig tolkning av runinskrifternas innehåll och 
geo  grafiska fördelning och lämnar krisens kommunikativa aspekter helt 
utan för. Sawyers inledningsord och utgångshypotes »to ’raise a stone’ was 
’to raise a claim’» (1991: 97) åtföljs inte av någon utredning om varför detta 
an språk inte har kunnat göras på annat sätt.

Runstenskommunikation måste ses i ljuset av den fundamentala osäker
het som präglar ett samhälle i förändring. Den skapar avgränsning mellan 
dem som kan och dem som inte kan delta i diskursen. Ett tecken på detta är 
run ste narnas splittrade och mångröstade visuella karaktär. En run stens
text leker med olika uttrycksmöjligheter och skapar betydelse på många 
ni våer. Den enskilda runstenen kan på så sätt ses som en inträdesbiljett i 
ge men skapen, vilket förklarar den kraftiga ökningen av runstenar under 
1000talet likaväl som det snabba försvinnandet av modet under första 
hälf ten av 1100talet (se också v. Friesen 1933: 170, Sawyer 2000: 152). Den 
speci fi ka kommunikationsgemenskap som utgjordes av runstenarna för
lorade helt enkelt sin betydelse. En sådan syn på runstensmodet passar 
väl ihop med Brinks idé om en toppstyrd mission (se ovan avsn. 2.1) och 
den spridda åsikten att Jellingstenen utgör startskottet och förebilden för 
den senvikingatida runstensperioden.

Införandet av skrift är visserligen en del av en generell social omdanings
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proc ess, men alla former av skrift kan inte dras över en kam, vil ket den 
andra hypotesen ovan tar hänsyn till. I kommentaren till hypotes 1 fram
gick att run stenar är del av en specifik diskurs i en tid av fun damen tal 
osäker het. Den bygger på regionala teknologier, både vad det gäller va let 
av objekt (resta stenar eller hällar) och teckenuppsättning (runor). Trots 
att den yttre utlösande faktorn för senvikingatida runstens resande för
mod ligen var missionen, är runstensskriftlighet därför i första hand en 
vidare utveckling av den inhemska skriftkulturen. Latinskriftligheten å 
andra sidan är till form och ofta också innehåll sprungen ur en konti nental 
skriv tradition. 

2.3.2. Medial och konceptuell skriftlighet – om skriftkultur 

En allmän uppfattning i forskningen tycks vara att runstens språket är 
»munt ligt». I sin uppsats med titeln Muntlighet i runinskrifter letar Rune 
Palm (2006) efter vad han kallar »förebilder i muntliga utsagor» (s. 242) i 
run stens inskrifternas formelspråk, och Stefan Brink (2005: 117 f.) räknar 
run stenarna till den muntliga kulturen. Brinks ambition är att i de skrift
liga källor som är bevarade från tiden mellan ca 1000 och ca 1350 isolera 
drag som kan belysa element av muntlig traditions överföring. Han nämner 
ett antal drag som utmärker muntliga texter, bl. a. kon tex tua li teten, alltså 
be roen det av textexterna faktorer för förståelsen av en text, och kommer 
fram till att vikingatida runstensinskrifter utgör muntliga tex ter (s. 84 f.). 
I artikelns avslutning (s. 118) avslöjar Brink sin syn på lit te racitet. För 
honom är runstenarna »fossilized (oral) language» eller »pet ri fied orality», 
alltså en del av den orala kulturen: 

For hundreds of years (c. 1000–1350) the two cultures lived side by side in 
Scan dinavia, the oral culture with runic carvings for visual messages and the 
thing assembly as the focus and fundamental social arena, and the literacy 
culture with the Latin script for visual messages and documentation, and 
the church as focus and fundamental social arena.

Att det finns element av muntlighet i runstensinskrifterna är allmänt veder
taget6 och förvånar inte mot bakgrund av den historiska kontexten. Det 
mot sägelse fulla såsom uttryckt i Palms uppsatstitel eller Brinks klassifi ce
ring gör det dock uppenbart att begrepp som muntlighet och skriftlighet är 
fler di men sionella och kräver differentiering. Ett behändigt redskap i detta 
syf te ger Peter Koch och Wulf Oesterreicher (1985). I inledningen till ett ar
bete som sammanfattar deras teorier poängterar Oesterreicher (1993: 267) 

6 Se för en exemplifiering och en litteraturöversikt Schulte 2007.



32

att upp satsen inte är »terminologisch intendiert» utan syftar till att belysa 
»SachDifferenzen, die sich als BegriffsDifferenzen konsequenter weise 
auch in terminologischen Differenzierungen niederschlagen sollen». De 
båda grundläggande termerna i Kochs och Oesterreichers teoribygge – 
Ver schrif tung och Verschriftlichung – är därför mycket använd bara och 
har fått vida spridning. Begreppen är svåröversättbara, men för att hålla 
min fram ställning överskådlig har jag valt att följa Christine Mertz lufft 
(2006) som översätter termparet med medial resp. koncep tuell skrift
lighet. Översättningen är lyckad då den håller sig nära till Koch & Oester
reichers egna omskrivningar mediale Transkodierung och kon zeptio nelle 
Transposition. Författandet av en skriven text är enligt Koch & Oester
reicher en företeelse med minst två dimensioner. Dels sker me diale Trans
ko dierung i och med att ett meddelande skrivs ner, dels sker konzeptio nelle 
Trans position i och med att meddelandet kläds i en skrift språklig dräkt.

Verschriftung (medial skriftlighet) är en rent medial händelse och be
skriver valet mellan en skriftlig och en muntlig realisering av ett med de
lan de: »mündlich meint hier also einfach ’phonisch realisiert’ und schrift
lich be zeichnet die ’graphische Realisierung’» (Oesterreicher 1993: 269). 
Be grep pet är absolut och polärt: en skriven text är alltid skriftlig och en 
talad text alltid muntlig, vilket även gäller extremfallen då en talad text 
trans kri beras eller en skriven text läses upp ordagrant. Trans kri beringen 
är, medialt sett, en skriftlig händelse medan högläsningen är muntlig.

De nämnda extremfallen visar att man med en medial upp del ning inte 
kan åstadkomma någon nyanserad beskrivning, och att de munt liga dragen 
inte försvinner bara för att man skriftsätter en utsaga och vice versa att de 
skrifttypiska dragen är kvar i den upplästa versionen av en skri ven text. 
Mellan texter med utpräglat muntliga och sådana med ut präg lat skriftliga 
drag, exempelvis ett samtal och en myndig hets text, finns det vissa 
konceptuella skillnader, som kan beskrivas som punkter i ett kon ti nu um. 
Polerna inom detta kontinuum kallas kommunikative Nähe resp. kom mu
nikative Distanz; närspråk resp. distansspråk i Mertzluffts (2006) svenska 
över sättningar.7 Dessa båda poler har Affinitäten till de båda mediala rea
li se ringarna muntligt och skriftligt. Ett närspråkligt yttrande, som ett 
sam tal, är med stor sannolikhet muntligt, medan ett distans språkligt, som 
en myndig hets text, ofta är skriftligt realiserat (Oester reicher 1993: 270). 
Ver schrift lichung (konceptuell skriftlighet) är den his toriska process som 

7 Begreppsparet är inte synonymt med Telemans (1979) närspråk och fjärrspråk. I Telemans 
be skriv ning har de båda en kraftig koppling till det privata (diskrediterade) resp. offent liga 
(nor merande) språket och används i syfte att avslöja maktstrukturer i samhället. (Se ock så 
Mertz lufft 2009: 25–29.)
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le der till ett skriftspråk med mer distansspråkliga yttranden, genrer och 
ut trycks medel.

Medial och konceptuell skriftlighet realiseras enligt Oesterreicher 
(1993: 272–280) på fyra olika nivåer. Som första nivå nämner han dis kurs ni
vån som på den mediala sidan beskriver transpositionen från ljud till skrift. 
Kon cep tuell trans position på den nivån äger rum när text produ centen tar 
hän syn till faktorer som koherens, fullständighet, lexikal pre ci sion och syn
tak tisk integr ation (a. a. s. 273). Nivå nummer två är den his to riska nivån 
med av se ende på språket. Som mediala aspekter kan här näm nas ut veck
lingen och til läm pningen av skriftsystem, medan det på den kon cep tuella 
si dan hand lar om ut vecklingen av skrift språk liga idiom med skrift specifika 
ut trycks medel, exem pel vis kansli språk. Den andra his to riska nivån är den 
som tar hänsyn till dis kurs tra di tioner och de ras egen arter. Här handlar det 
en kelt ut tryckt om upp komsten och för svin nan det av genrer och text typer. 
Detta är tätt knutet till pro duk tions och re cep tions möns ter, vilket inne
bär att denna nivå inte kan be skrivas i mediala termer: »die Ver schrif tung 
einer Dis kurs tradition [gibt es] nur als Rahmen be dingung, konkret han delt 
es sich immer schon um eine Ver schrift lichung» (Oesterreicher 1993: 277). 
Slutl igen kan skriftlighet be skrivas på en fjärde nivå, som avser krav på 
text pro du center och text brukare. När det gäller medial skriftlighet kräver 
bru ket av skrift vissa för kun skaper av rent teknisk natur. Sam tidigt finns 
det också krav av kon cep tuell natur: text producent och text brukare tilläm
par båda distans språk liga stra tegier när de hanterar en text. Här vid hand
lar det om att bäd da in texten i olika kon texter, att strukturera den och sist 
men inte minst att skapa mening.

Oesterreicher menar att den tredje nivån per definition saknar en medial 
dimension. Detta hänger förmodligen ihop med att modellen bygger på ett 
snävt textbegrepp utan hänsyn till ett textvittnes visuella komposition. In
kluderar man sådana aspekter och opererar med en multimodal förståelse 
av text kan luckan fyllas med utvecklingen och tillämpningen av visuella 
uttrycksmedel.

Tillämpat på forskningen om runstenar visar sig den mediala skrift lig
heten vara välutforskad. Medial skriftlighet på den aktuella nivån har un
der sökts av forskningen inom ramen för och i anslutning till projek tet De 
vi kinga tida runinskrifternas kronologi (se Elmevik & Peterson 1989), i syn
ner het Lagman (1989, 1990), Williams 1990, MacLeod 2002 och P. Lars son 
2002. Det kanske viktigaste (om än inte primära) resultatet av Wil liams 
(1990) och Lagmans (1990) avhandlingar är deviserna »läs som det står» för 
lä sa ren resp. »skriv som det låter» för ristaren av en run in skrift (se Wil
liams 1990: 14 m. litt.). Frågor som rör fuþarken som grafematiskt sys tem, 
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allt så den första historiska nivån, är grundbultarna i den fort satt liv liga 
de bat ten kring runornas ursprung och utveckling (se om över gången från 
den äldre till den yngre fuþarken senast Barnes 2009 och Schulte 2009). 
Den uni ver sella nivån slutligen har blivit utredd av Rune Palm (2001), men 
ock så Jan Meijer, vars undersökning Literacy in the Viking Age (1997) 
går ut på att dela in runristarna i en kompetens gra derad klas si fi cering av 
»literates», »poor spellers», »semi literates» och »illiterates».

Koch & Oesterreicher sammanfattar alla de processer som är knutna till 
den konceptuella sidan av modellen (Oesterreicher 1993: 281) med termen 
skrift kultur. Med en sådan definition kan skriftkultur och nyttjandet av 
skrift burna resurser ses i förhållande till kontext och kom muni kativa 
för ut sättningar. I detta sammanhang har runologisk forskning ännu inte 
åstad kommit mycket. Den första och enda som mig veterligt har til läm
pat Koch & Oester reichers teori på runmaterialet är Heinrich Beck (2001). 
Hans ut gångs punkt är i mångt och mycket förebildlig även för före lig gande 
un der sök ning. Den av görande frågan, menar Beck (s. 8), är egent ligen inte 
vad som skrivs utan »warum ein Kom muni ka tions mittel wie die Schrift 
not wen dig erschien», vilket kräver utredningar om text pro ducenter, text
brukare och inskrifternas språk.

2.3.3. Sagt om läsaren 

Beck (2001: 8) efterlyser alltså en textcentrerad runologisk material be
skriv ning och betonar nödvändigheten av ett textproducent och text bru
kar per spektiv. Vad angår textproducenterna är sen vikinga tidens run lit
te ratur mycket väl utforskad och de senaste monografierna i äm net har 
kun nat precisera bilden av enskilda runristare (Åhlén 1997, Stille 1999, 
Käll ström 2007a), run ristarverksamheten i ett regionalt per spek tiv (Stille 
1999, Käll ström 2007a), runristarnas självbild såsom pre sen te rad i ris tar
sig na tu rer na (Källström 2007a) men också run rist ningars till komst pro  cess 
rent tek niskt (Kitzler Åhfeldt 2002). Sämre ställt är det med run ste nar nas 
lä sare. Frågan avhandlas för det mesta i resonemanget att run ste nar nas 
an tal och pla ce ring förutsätter en viss grad av läskunnighet i sam häl let. 
Nedan följer ett ur val i kronologisk ordning: 

Läskunnigheten var tydligen ganska utbredd. Man skulle knappast ha 
gjort sig mödan att resa så många stenar »nära vägen», om inte ett rim ligt 
an tal av de förbipasserande hade kunnat läsa inskriften. (Snaedal Brink & 
Wacht meister 1984: 12.)

It may be stated without any doubt that there were active literates in the 
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per iod under discussion. If not, there would not have been inscriptions that 
are often quite easy for us to read. [  ] [O]n the whole I am inclined to see 
the erection of runestones – and first of all those standing by the roadside 
– as an argument in favour of a fairly large number of literates. (Meijer 
1997: 84 f.)

Om förmågan att läsa var mycket sällsynt, fanns det knappast anledning 
att lägga ned så mycket möda och pengar som kostnaden för en run sten 
inne bar med en professionell ristare. (Palm 2004: 116.)

[R]une carvers would not have gone to the trouble of erecting a rune stone 
if people had been unable to read the inscription. (Spurkland 2005: 139.)

Argumentet som framförs för en utbredd läskunnighet är i viss mån ana
kro nis tiskt och förutsätter att skriften är en överordnad semiotisk resurs, 
att run stenars budskap primärt förmedlas med hjälp av det skrivna ordet. 
Ar gu men tet förutsätter vidare att läsarens insats på Oesterreichers fjärde 
nivå (krav, se avsn. 2.3.2), alltså en korrekt avkodning och kon tex tua li se ring 
av run in skrif ten och dess språkliga innehåll, var en avgörande del av fram
gångs rik kommunikation med hjälp av mediet runsten. Som Kristel Zilmer 
(2009: 1078 f.) visar utgör dock fixeringen vid skrift och skrift kun nig het 
sna rast ett hinder i analysen av runtexter. Hon menar att runristningar ut
nyt tjar olika kommunikativa strategier i form av ornamentala och skrivna 
ele ment. Detta får till följd att även ickerunkunniga personer har kunnat 
till go do göra sig delar av en runstens budskap. Runstenarnas offent lig het 
kan där med inte primärt tas till intäkt för en bred läskunnighet.

Även den något försiktigt formulerade kritiken som Barbro Söderberg (i 
Sö der berg & Larsson 1993: 39) anför mot det implicita antagandet att stor 
skrift pro duktion förutsätter utbredd läskunnighet manar till eftertanke:

Tydligt är […] att några andra eventuellt kunde läsa – annars vore det ju 
poäng löst att skriva brukar man säga; det är jag däremot inte så säker på 
(det faktum att moderna barn exponeras för skrift över allt och vid en viss 
ålder också förstår att skriften är just skrift och inget annat betyder var
ken att de kan läsa eller att skriften är poänglös för dem) […].

Citatet ovan är en punkt i sammanfattningen av Söderbergs kritiska forsk
nings över sikt om vikingarnas läs och skrivkunnighet. Hon tar re so lut 
ställ ning mot åsikten att det traderade in skrifts ma te ria let från folk vand
rings tid och tidig vikingatid inte skulle vara re pre sen ta tivt i funktio nella 
hän se enden. Det är givetvis rimligt att anta ett stort mör ker tal när det 
gäl ler mäng den pro ducerade run inskrifter, dock finns det ingen an led
ning att bland de förlorade inskrif terna förmoda text typer som på visar 
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handelsskrift lighet eller brev växlingar (a. a. s. 39). Sett över hela run in
skrifts pro duk tionen, från tiden efter Kristi födelse till medel tiden, kan 
hon dock kon sta tera en kontinuerlig ökning av läs och skriv kunnig heten; i 
denna bild är den explo sions artade ök ning en av runstens inskrifter på sen
vi kinga tiden en naturlig del. Bland övriga argument för detta an ta gan de 
nämns re for merna från 24 till 16typ fuþarken och från denna till de medel
tida run ra der na. Söderberg (i Söderberg & Larsson 1993: 35, 40) kon stat 
erar ock så att an vänd nings områdena för runskriften är stabila ända in i 
den sen vi kinga tida run stens perioden. Först efter 1100 hittar man runbrev 
och run ka lendrar.

Söderbergs undersökning är ett tydligt steg bort från den runforsk ning 
som gör läs och skrivkompetensen till sin centrala frågeställning. Kom pe
tensen utgör endast en av hennes fyra huvudfrågor. Övriga tre är kontak
ten med skrift, attityder till skrift samt användning av skrift (a. a. s. 15, 24). 
I detta ljus förvånar det kanske inte att läsaren för en något undan skymd 
till varo i hennes framställning och att hon inte uttalar sig om läsarens roll 
i den sen vikingatida skriftkulturen. Samtidigt är läsaren en företeelse som 
är svår fångad i de sen vikinga tida runstens texterna, vilket gör att denna 
roll förblir oklar i inskrifternas formulering. Interpersonella element är 
säll synta i inskrifternas formulering. I några enstaka fall före kommer lä
sar upp maningar;8 för det mesta finns det dock inte någon publik antydd i 
run stens inskrif terna. Ristaren däremot förekommer förhållandevis ofta i 
run ristar sig naturen, för att inte tala om beställaren av en runsten som är 
en del av den närmast obligatoriska information som återfinns i minnes
form lerna. Run stens texterna har därmed nästan alltid en klart de finierad 
av sän dare, medan adressaten är från varande. Man kan därför utan vi dare 
in stämma i Söderbergs (i Söderberg & Larsson 1993: 56) till synes något 
tri viala slut sats att »mängden vikingatida stenmonument förut sätter ett 
re la tivt utbrett engagemang i run ristandet», som fångar ver klig heten 
såsom presenterad i run in skrifternas språk mycket bättre än den ovan kri
ti se rade argu mentation som tar mängden runstenar till intäkt för ett brett 
en gage mang från text brukarnas sida.

Diskussioner om textimmanenta läsarroller har förts i samband med for
mu le ringar inne hållande verbet ráða. Spurkland (2005: 139) menar att run
stens textens mottagare är en individ, inte ett kollektiv. Detta gör han efter 
en kontrastiv semantisk analys av verben ráða (vanligtvis i run in skrifter) 
och lesa (i manuskriptkällor) i en tidigare uppsats (Spurk land 1994). De 
båda orden uttrycker enligt honom men talitets skillnader som präg lar 

8 Nio stycken i materialsamlingen som ligger till grund för kapitel 3: Sö 213, U 11, U 29, U 328, 
U 729, U 847, U 887, U 1167, U Fv1959;169.
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respek tive skrift kultur. Medeltida läsning är en auditiv hän delse i form av 
hög läsning, medan run ristningar var tänkta som privat lektyr. Spurk lands 
re sonemang är en frisk fläkt i den annars så sam stämmiga kören av fors
kare som hävdar run stens texternas offentliga karak tär. Tyvärr står det på 
rätt svaga ben och är helt grundat på hans semantiska analys av två tek
niska termer. Att runstens texter är visuella behöver inga lunda ute sluta 
att själva inskriften har lästs upp och diskuterats av de när varande. Run
rist ningar om något inbjuder till att flockas kring och tolkas med gemen
samma ansträngningar.

Som ytterligare ett exempel kan nämnas Judith Jeschs (1998) be hand
ling av sekvensen ráði drængR þáR rýnn sé på U 729 Ågersta i hennes kon
fe rens bidrag vid det fjärde internationella run symposiet i Göttingen 1995. 
Tolk ningen av partiet raþi·tekr som ráði drængR är tvek sam och fram förs av 
Sven B. F. Jansson med viss reservation (i SRI 8: 263 f., jfr ock så Sal berger 
2003: 678 f.). Efter en lång diskussion skriver Jans son slut ligen att emen de
ringen tekr > trekr verkar »avgjort rimligast», fram för allt med tanke på 
att Balle utelämnar rrunor även i två andra fall. Jesch (1998: 465 not 10) 
kon sta terar dock att skrivningar av typen < t+V > för / dr+V / eller / tr+V / 
ald rig annars före kommer i hela runmaterialet: »If drængR was intended, 
then we have a rare example of a genuine carving error […]. If not, then 
it is hard to imagine what word was intended.» Trots att hon är fullt med
veten om de runologiska svårigheterna med den tra di tionella tolk ningen 
skriver Jesch (1998: 468) senare i samma artikel att »Balli carefully chose 
the word drængR» i syfte att tala till en specifik »in group». Denna slut sats 
om en socialt skiktad diskurs i Ågersta inskriften stod på bräcklig fot re
dan vid publi ceringen av Jeschs artikel men har fått än mindre trovär dig
het efter Salbergers (2003) alternativa och mycket rimliga tolkning av tekr 
som ett adjektiv tøkR ’rask, flink, fyndig’.

Trots att hennes resonemang efter Salberger har förlorat sin empi riska 
grund aktualiserar Jesch en viktig fråga som sällan diskuteras i littera
tu ren, nämligen att det är oklart på vilken nivå runstens kom muni kation 
förs. För att ta ett åskådligt exempel: vem eller vilka riktar sig Jarla banke 
till när han först meddelar att han äger hela Täby och sedan att han har 
byggt en tingsplats och nu även äger hundaret (U 212)? Helmer Gustav
son och KlasGöran Selinge (1988: 72) menar att stenen i sitt ursprung liga 
skick (ristad endast på Bsidan) har stått vid Jarlabankes bro som en del av 
hans stora anläggning där, men att den sedan flyttades till den nya tings
platsen i Täby, där den kompletterades med en ristning på Asidan. En dast 
i förbigående av slöjar Gustavson & Selinge (a. st.) vilka de anser var in
skrif ternas läsare på tingsplatsen:
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Den klara förändring av hans [Jarlabankes] ställning i samhället och den 
rums liga utvidgning av hans inflytande, som stenens flyttning och nya in
skrift är en bekräftelse på, betyder i alla händelser att både han och tings
me nig heten måste ha varit djupt medvetna om vad ordet hundare stod för.

De menar alltså att budskapet är av vertikal natur och riktar sig till tings
me nig heten. I så fall är givetvis en någorlunda utbredd läskunnighet bland 
me nig heten ett rimligt antagande. Samtidigt har Jarlabankes expan siva 
po li tik med säkerhet inte ägt rum i något tomrum. Det måste ha fun nits 
en annan släkt eller förgrundsgestalt som har fått ge vika för Jarla bankes 
am bi tioner. Kanske inskriften riktar sig till denna person eller dessa per
soner och ger uttryck för en horisontell diskurs bland stor bönder? I så fall 
krävs inte någon särskilt utbredd läs kunnighet för att bud skapet ska gå 
fram. Just en sådan bild tecknas av Judith Jesch (1998) och delvis i an slut
ning därtill Heinrich Beck (2001). Beck (a. a. s. 17) menar att vi kinga tida 
run konst ur sprung ligen är elitistisk, men att man redan under sen vi kinga
tiden kan iaktta början till ett mer allmänt skriftbruk:

Es ist beinahe eine Regel, dass das Elitäre Nachahmung findet und im All
täg lichen aufgegriffen wird. Wenn die Runenpraxis da und dort den Ein
druck des Primitiven und Unprofessionellen erweckt, muss dies nicht ge
gen die eigentliche Idee sprechen.

Därmed, menar han, finns det anledning att se senvikingatida epigrafi som 
en vänd punkt i runbruket och som startskott till den utveckling som ledde 
till en skrift kultur liknande den som möter i Bergenmaterialet. 

2.3.4. Runtexten 

Med de senaste årens forskning har det blivit mer och mer uppenbart att 
en run stens budskap innefattar fler komponenter än endast det skrivna 
ver bala med delandet i form av runinskriften. Något av en pionjär inom 
om rådet är Judith Jesch med det ovan nämnda konferens bidraget (Jesch 
1998). Hon föreslår – utgående från Ågersta inskriften U 729 – en ana lys
modell som kan beskriva runstenarnas »textuality», alltså »the ways in 
which they mean and the ways in which they were produced and un der
stood» (a. a. s. 462). En heltäckande analys av en runsten måste inklu dera 
ele ment som materialval (bergart och stenens form), placering och vi suella 
kom position. Vidare måste man ta hänsyn till text producentens och text
bru karnas roll i det hela (a. a. s. 471 f.).

Steget längre går Anders Andrén i en uppsats från 2000. Han argu
men terar för en kontextuell läsning av runstensinskrifterna och menar 
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att ornamen tiken och bildframställningarna »were not only illustra
tions, but also ex tensions, complements, reinforcements or variations 
of the messages con veyed by the texts» (s. 10), vilket tillåter honom att 
tolka run in skrif ternas in ne håll med hjälp av ornamentiken. De mest 
spektakulära slut satserna är hans idé att rundjurskropparna uttrycker 
familjeband samt tolk ningen av in skriften på Ram sunds ristningen Sö 101 
utifrån bildframställningen (s. 19 f.). Om än tanken och utgångspunkten är 
intressanta kan det inte nog betonas att Andrén drar sina slutsatser ad 
hoc och utan någon form av empiri. Många av hans resultat är därför ren 
spekulation och varken falsifierbara9 eller ge ne rali ser bara (se avsn. 3.1 och 
3.6.2).

I runologisk litteratur används termen text för det mesta med syft ning 
på själva runinskriften och dess betydelse. I allmänhet tycks den åsyf ta 
en translittererad och linea riserad version av run in skriften såsom pre sen
terad i korpusutgåvorna eller Samnordisk run text data bas. Det är emel
ler tid viktigt att komma ihåg att denna text inte är den ur sprung liga; den 
har redan gått igenom runforskarens filter och ut gör en tolk ning av den 
faktiska runinskriften. Denna runtext är alltså en intellek tuell kon struk
tion som är grundad på ett antal konventioner med moderna, (språk)ve ten
skap liga syften. Beröringspunkterna med original texten är få och i stort 
sett begränsade till ortografin och det språkliga uttrycket.

Kjell Lars Berge (1993: 31 f.) definierar text utifrån tre kriterier. Tex ter 
är för det första av människohand skapade enheter eller artefakter. Tex ter 
är vidare verktyg för »kommunikative handlinger i et sosialt felt». Slut
li gen är en text en entitet inom ramen för en textnorm (eller, som Berge 
ut trycker det: »Tekster er interpretanter av tekstnormer»). På så sätt kan 
tex ten beskrivas som en kontextuellt meningsfull helhet med början och 
slut. Vad han menar med detta mer konkret visar Berge i en upp sats från 
2002 (s. 172 f.) med hjälp av ett »brev», författat av en fem årig pojke. Bre
vet är skrivet med prydligt uppradade krumelurer och sick sack linjer och 
sak nar, med undantag för pojkens namn, igenkännbara bokstäver. Om man 
nu anser att artefakten endast är klotter kan den definieras som »nontext». 
Me nar man att den representerar barnets första stapplande steg på vägen 
till skrift kunnighet är det en »potential text». Om man däremot ser yttran
det »as an interpretant of the cultural category of ’letter writing’» mås te 
det klassi fi ceras som en »cultural text», helt oavsett om det är en »’good’ or 
even ’acceptable’ text». Det som skiljer en text från ett yttrande är bland 
an nat att den är »considered culturally valid» och därmed del av en viss 
kon text (a. a. s. 178). Definitionen lämnar dis tink tionen muntligt / skrift ligt 

9 Åtminstone utifrån Andréns eget material.
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med vetet utanför: ett yttrande kan få text status helt oavsett medial reali
sering.

En viktig egenskap i en text är dess finalitet vilket innebär att den ut gör 
en helhet som uppfattas som komplett och avslutad. Finaliteten är starkt 
be ro ende av textnormer, alltså förväntningarna som textbrukaren har inför 
tex ten, dess kommunikativa funktioner och dess retoriska gestaltning (se 
Le din 1999: 12). Som AnnaMalin Karlsson (2002b: 27) påpekar är texters fi
na li tet innehållsligt konventionaliserad men stöds ofta även materiellt med 
hjälp av ramar i en tidningsartikel eller pauser i en talad text.

Enligt Berges syn blir en artefakt till en text när den tillskrivs relevans 
inom en viss kulturell ram, och det är textbrukaren som avgör om en arte
fakt får status som text. Problemet med definitionen är att den är bi polär 
och måste förutsätta att även icketexter finns, alltså yttranden som inte 
har något värde i en kulturell kontext. Hur sådana yttranden ser ut för blir 
Berge tyvärr svaret skyldig. Strängt taget kan ju endast yttranden som 
ingen på något sätt förhåller sig till bli kallade icketexter, vilket i princip 
torde förutsätta att de går förlorade direkt efter att de har producerats.10 En 
lik nande tankebana är Per Ledin (1999: 12) inne på när han skriver: »Icke
texter har inte undersökts inom sakprosaprojektet, vilket är naturligt, 
efter som sådana inte blir tryckta och bevarade.» Kruxet är givetvis att 
text be greppet förutsätter att någon talar om för forskaren vad som är norm 
eller kultur och om ett specifikt budskap kan tillskrivas relevans, vilket går 
stick i stäv med forskarens ambition att förutsättningslöst beskriva studie
objek tet. Problemet diskuteras av AnnaMalin Karlsson (2002a: 59–61) som 
manar till försiktighet med sådana verksamhetsorienterade begrepps
byggen. I fråga om historiska texter blir problemet än tydligare: det finns 
ingen vi kan fråga huruvida en viss artefakt duger som text.

Trots de ovan anförda svårigheterna är Berges vida och funktionella 
text definition mycket användbar, i synnerhet då den fungerar oav hängig 
av yttre kriterier som medial realisering (munt ligt / skrift ligt) eller konkret 
ge staltning (bildspråk och / eller skriv tecken). I run stens in skrif ternas fall 
är frågan om de verkligen utgör texter mindre aktuell i samman hanget. 
Frå gan är snarare vilka vikingatida textuella normer de kan avslöja. En 
när mare beskrivning av sådana normer är en viktig förutsättning för en 
bättre förståelse av de kommunikativa handlingar som har för knippats 
med runstens ristningar.

Det faktum att man värderar texter relativt utifrån en textnorm – alltså 
en kom munikativ konvention – har som självklar följd att det skrivna ordet 

10 Som Michael Mente (2004) visar är det ibland emellertid just genom förtigande och förstö
ran de som texters relevans manifesteras.
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allena inte kan utgöra texten. För att ta ett modernt exempel: en blogg 
och en ledarartikel är två helt olika texter, även om de är identiska i sin 
språk liga formulering. Bloggartikeln är visuellt inbäddad i ett myller av 
länkar och bilder som formar läsarens uppfattning om innehållet. Den kan 
ha hyper länkar till relaterade webbsidor och erbjuda läsaren möjlig het 
att lämna en kommentar. Artikeln har förmodligen skrivits av en okänd 
privat person och saknar därmed institutionell uppbackning. Ledaren i 
dags tid ningen talar däremot i tidningens namn med hela dess pondus. Den 
är tryckt och är del såväl av uppslaget som tidningen som helhet. Till skill
nad från bloggartikeln finns det i tidningen ofta inte någon direkt syn lig 
in bädd ning i en pågående diskurs.

Precis som blogginlägget kringgärdas en runinskrift av visuella ele
ment som påverkar tolkningen. Runtexter är med andra ord multi mo dala 
och består av ett antal potentiellt menings skapande enheter, så kallade 
se mio tiska resurser. De semiotiska resurserna i sin tur kan ut göra eller 
kom bi neras till modaliteter (modes på engelska, se Karlsson 2002b: 27 f.). 
Mo da li te ter beskrivs av AnnaMalin Karlsson (2009: 63) som »kon ven tio
na li serade och situationsöverskridande sätt att uttrycka be tydelse», alltså 
kul tu rellt bearbetade semiotiska resurser (se också Björkvall 2009: 13–17). 
En run stens text utgörs därmed av alla de potentiellt menings skapande 
re surser som ingår i ristningen, dvs. bl. a. runorna, rundjuret och övriga 
or na men tala element. En med säkerhet central semiotisk resurs som man 
idag tyvärr inte annat än undantagsvis kan studera är runristningars 
färg sättning (se t. ex. Þráinsson 1999, Owe 2002: 24–39). Samtliga dessa 
resurser är fler di mensionella och har såväl en form som en innehålls sida; 
de uppbär be tyd else både i kraft av sin visuella gestaltning och i kraft av 
de referenter som åsyftas.

Jag väljer här att begränsa textens dimension till det som Kress & van 
Leeuwen (2001: 21, se nedan avsn. 2.3.7) kallar en artefakts »design», alltså 
rist nings linjerna på en runsten.11 Detta runtextbegrepp är ibland kanske 
väl snävt och täcker endast ett urval av de meningsgivande element som 
fak tiskt har använts. Ett sådant är runstenarnas materialitet, en viktig 
as pekt av run stens kom mu ni kation som ännu är nästan helt out forskad (ett 
un dan tag är Hagenfeldt & Palm 1996, se också Jesch 1998, Øeby Nielsen 
2007). Ytter ligare en tänkbar del av texten är runstenars placering i land
skapet. Run stenar är tunga och svårflyttade föremål som har placerats 
med vetet och därmed rimligen gör sin omgivning till en del av budskapet. 

11 Strängt taget finns dock en design endast i producentens huvud eller i form av ett utkast. 
Fram ställningen av den slutliga semiotiska produkten är en del av det kommunikativa stra
tum som Kress & van Leeuwen (2001: 21) kallar »production». Se avsn. 2.3.7.
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Frågan har un der sökts inom ramen för en del fallstudier (t. ex. Jesch 1998 
om U 729 och Bur ström 1994 om Sö 47) men också i mer allmänna termer 
(Øeby Nielsen 2007, Klos 2009). Inte minst brostenarna, där sammanhanget 
med om giv ningen görs explicit i inskriften, har tilldragit sig stort intresse.12 

Det språkliga uttrycket i form av runinskriften betraktas här som en
dast ett av många element som utgör en runtext. Med detta vill jag dock 
inga lunda förringa skriftens roll i runtexten. Tvärtom menar jag att skrift 
(eller imitation av skrift) är en förutsättning för att en runristning ska 
kunna till skrivas finalitet och kallas text.

Att avgöra var en runstenstext börjar och slutar är inte alltid helt lätt. 
Jag har bestämt mig för att gå den konventionella vägen och följa editions
verken, vilket innebär att alla inskrifter med eget signum definieras som 
tex ter. I många fall är dock detta tillvägagångssätt tveksamt och tål att 
ifrå ga sättas. Några av ristningarna med två skriftytor har säkerligen av 
de sam tida uppfattats som flera texter. Det gäller t. ex. för U 212, en av Jar
la bankes själv resarstenar, vars två ristningsytor rimligen har till kommit 
vid olika till fällen (se Gustavson & Selinge 1988). En intressant fråga är 
ock så hur man ska ställa sig till de många inskrifter som är fördelade på 
två eller fler olika stenar. Det finns vidare ett antal runstenspar som, med 
en dast små orto grafiska avvikelser, bär identiska inskrifter. Här står vi 
i princip inför samma problem som handskriftsforskarna när de ska av
göra om en avskrift och dess förlaga resp. två mer eller mindre iden tiska 
text vittnen är samma text (se Wendt 2006). Ett tredje intressant fe no men 
är rist nings ytor med flera, till synes av varandra oberoende inskrifter. Är 
dessa in skrifter delar av samma text och på vilket sätt påverkar de i så fall 
var andras budskap?

2.3.5. Vidgade runtexter 

En artefakt som en runsten kan jämföras med ett samtal, som tar sin 
form och betydelse utifrån deltagarnas engagemang. På samma sätt får 
den skrivna texten bara mening genom läsarens tolkningsinsats, som i sin 
tur är beroende av olika förutsättningar såsom genrekännedom eller om
världs upp fattning. 

En text är sekundärt kodad i förhållande till sin kontext och existerar 
inte utanför denna (Berge 1993: 27). Däremot kan en text flyttas mellan 

12 I samband med detta kan också diskuteras om semiotiska resurser med nödvändighet är en 
del av textens design. Ser vi text som ovan definierats som en mänsklig artefakt med fina litet 
måste om givningen rimligen lämnas utanför. Samtidigt är det uppenbart att den situationella 
in bädd ningen utgör en del av många runstenars budskap, vilket även stundom uttrycks ex
plicit i runinskrifterna (t. ex. U 729 Ågersta).
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oli ka kontexter och behöver då rekontextualiseras eller återskapas av lä
sa ren. Textens betydelsepotential utnyttjas på olika sätt beroende på kon
tex ten i vilken den hamnar. Vissa betydelser är kontext över skri dande, 
andra identifieras som betydelser men är inte tolkningsbara, några und går 
lä saren i den nya kontexten och ytterligare betydelser kanske läggs till.

För att hänsyn ska kunna tas till kontexten måste texten vidgas på olika 
sätt (efter Karlsson 2007, se figur 1):

1. Texten vidgas till att innefatta hela runmonumentet som ett semi otiskt 
rum. Texten består därmed av olika visuella element såsom skrift, or
na mentik osv.

2. Texten vidgas mot det interaktionella elementet. Ett runmonument 
står inte ensamt utan är del av en kommunikativ process, en rad ytt
ran den, en verksamhet. Det finns alltså en yttre konkret anledning till 
att en runristare ställer sig och ristar en runinskrift. Samtidigt blir 
pro dukten utgångspunkt för vidare kommunikation.

3. Texten vidgas mot omgivande praktiker. Den sociala praktiken avgör 
vil ket sätt att yttra sig på som är lämpligt och varför ett visst medium 
väljs framför ett annat. 

Den andra och tredje utvidgningen innebär inte att interaktioner och 
prakt iker blir del av texten utan snarare att texterna är inbäddade i dessa. 

Praktik

Interaktion

Språk

Runor

Ornamentik

Semiotiskt rum

Figur 1. En interaktionellt vidgad text (fritt efter Karlsson 2007).
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Det betyder för det första att interaktioner och sociala praktiker delvis 
sker med hjälp av texten, och för det andra att gränserna mellan texten och 
inter ak tioner / praktiker är luddiga. 

Medan det interaktionella sammanhanget och de omgivande praktikerna 
i forsk ning om moderna texter ofta används som analysens utgångs punkt 
är vi i historisk forskning tvingade att gå den omvända vägen: den and
ra och tredje dimensionen av den vidgade texten är målet snarare än ut
gångs punkten för analysen. Eller något mer pessimistiskt uttryckt: de 
båda dimensionerna är för oss okända variabler, vilket får till följd att vi 
svår ligen kommer att kunna etablera runtexten som den upp fattades av 
läsaren på vikingatiden. Men med lite tur kan vi i återstoden av den vi
kinga tida texten, det semiotiska rummet, isolera ledtrådar som skvallrar 
om verk samheten runstensresande och praktikerna där bakom.

2.3.6. Modaliteter och metafunktioner 

Runtexten definieras ovan (se figur 1) som ett semiotiskt rum, inne hål
lande ett antal modaliteter. Det semiotiska rummet i sin tur är en del av 
en vidgad text och inbäddat i interaktionella processer (verksamheter) och 
kul tu rella prakt iker. Men hur ser denna inbäddning ut mer konkret?

Enligt Kress & van Leeuwen (2006: 42 f.) kan, i idealfallet, samtliga mo
da li teter i en text uttrycka Michael Hallidays (2004) tre meta funk tioner. 
Halli days funktionella grammatik är kort sagt ett försök till be skriv ning 
av språk liga strukturer utgående från innehåll snarare än form (se för en 
över siktlig sam man fattning på svenska Holmberg & Karls son 2006). Be ty
delse ska pas enligt Halliday principiellt med hjälp av tre meta funk tioner:

1. Den ideationella metafunktionen beskriver världen runt omkring.
2. Den interpersonella metafunktionen etablerar samband mellan ta la

ren / skribenten och lyssnaren / läsaren.
3. Den textuella metafunktionen beskriver hur en text är organiserad och 

hur dess inre logik är uppbyggd.

Dessa tre metafunktioner kan nu, enligt Kress & van Leeuwen (2006), po
ten tiellt spåras i en texts samtliga modaliteter. Eller sett från ett text pro
du cent perspektiv: samtliga semiotiska modaliteter kan utnyttjas i syfte 
att skapa och organisera betydelse. Runtextens modaliteter kan där med 
prin cipiellt avslöja ideationella betydelser i form av människans upp le vel
ser, inter personella betydelser i form av samband mellan ristare och lä sare 
samt textuella betydelser i form av koherens inom texten och mel lan tex
ten och omgivningen.
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I ett forskningshistoriskt perspektiv kan man säga att runtexters idea
tio nella metafunktion är mycket välutforskad, både när det gäller språket 
och or namentiken. De sakliga upplysningar som går att pressa ur de ofta 
knapp händiga inskrifts for muleringarna har utvärderats i många år13 och 
även den sakliga tolkningen av ornamentiken har nått långt.14 När det 
gäller interpersonella metafunktioner är det sämre ställt. Re feratet ovan 
av forsk ningen om runstenars läsare (avsn. 2.3.3) visar att det finns en del 
kvar att göra på detta viktiga fält. Likaså finns det lite forsk ning kring 
sådant som kan inordnas under den textuella metafunktionen. En så tradi
tionell uppgift som att beskriva runsvenskans syntax återstår exem pel vis 
fort farande att utföra.15

2.3.7. Multimodala strata: diskurs, design och produktion 

Som har visats i avsn. 2.3.2 drar Koch & Oesterreicher (1985) en gräns mel
lan mediala händelser och konceptuella processer. De förstnämnda svarar 
för det skriftliga uttrycket rent tekniskt medan de sistnämnda rör sättet 
att ut trycka sig på. Syftet med modellen är att skilja mellan bruket av 
mediet skrift och bruket av skriftspråkliga uttryckssätt och på så sätt ope
ra tio na li sera den paradoxala omständigheten att skrivna texter kan upp
fattas som muntliga och tvärtom. Analysen av konceptuell skriftlighet ska, 
som ett samarbete mellan olika akademiska discipliner, besvara följande 
»ent schei d ende Frage» (Oesterreicher 1993: 281):

[W]elche gesellschaftlich relevanten Transformationen ergeben sich im 
Einzelfall durch die Nutzung der Schrift, die damit in du zierten Ver än de
rungen der Kommunikationsbedingungen und Kom mu ni ka ti ons formen 
so wie die unterschiedlichen Grade der gesellschaftlichen Teilhabe an der 
Schrift lichkeit im Einzelfall?

Den bakomliggande hypotesen är att etableringen av en skriftkultur i ett 
sam hälle leder till djupgående mentala förändringar (se Koch & Oester
reicher 1985: 31), i takt med att förutsättningarna för lagring och sprid ning 
av kunskap förändras.

Koch & Oesterreichers teoretiska ramverk bygger helt på diko tomin 
munt ligt–skriftligt och är därmed monomodalt och endast inriktat på en 

13 Ett urval av de många undersökningarna om runinskrifter och (social)historia: Rup recht 
1958, Wessén 1960, M. G. Larsson 1983, 1986, 1990, Jansson 1987, Sawyer 1988, 1991, 2000, 
Jesch 1994, 2001, Williams 1996a, 1996b, Krøvel 2001a, 2001b.
14 Düwel 1986, Gräslund 1991, 1992, 2002, 2004, 2006, Lager 2002, Oehrl 2006.
15 Se dock Wessén 1965 och StrohWollin 1995, 1997. En svensk syntaxhistoria med hänsyn till 
run inskrifternas språk är under utarbetande av Cecilia Falk.
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språk lig analys. Det finns ett värde i att reservera termen skriftkultur för 
men tala och sociala processer relaterade till skriftbruket resp. de språk liga 
ut tryck som möjliggörs och utvecklas genom användningen av skrift. Sam
tidigt kringgärdas skriften och det språkliga uttrycket på en arte fakt all tid 
även av ickespråkliga visuella element, vilket man måste ta hän syn till vid 
ana lysen av en skriftkultur.

Vid närmare granskning visar det sig att teorin i viss mån är kompa tibel 
med Kress & van Leeuwens (2001) multimodala analys av textvittnen. Båda 
teo ri erna gör nämligen en principiell skillnad mellan form och innehåll: 
me dium–koncept hos Koch & Oesterreicher resp. medium–modalitet hos 
Kress & van Leeuwen. Enligt Kress & van Leeuwen (a. a. s. 4–8) skapas 
be  tydelse i fyra olika strata, nämligen diskurs, design, produktion och 
dis tri bution. Diskurs och design svarar för textens innehåll med hjälp av 
semio tiska system för meningsskapande, modaliteter. Produktion och dis
tri bution står däremot för textens form och använder sig av medier som 
ma teriell bas (a. a. s. 21 f.). De fyra strata är inte hierarkiskt ordnade, men 
deras existens har en historisk bakgrund. Uppdelningen i diskurs och de
sign på innehålls sidan är nämligen »a result of the invention of writing» 
me dan formsidans differentiering i produktion och distribution är »a result 
of the invention of modern communication technologies» (a. a. s. 20).

Diskurs definieras av Kress & van Leeuwen (a. a. s. 4) som »socially 
con structed knowledges of (some aspect of) reality». Diskursen exis terar 
obe ro ende av kategorier som genre eller semiotisk modalitet och kan bli 
rea li serad på olika sätt (a. a. s. 5). En kvalificerad gissning är därför att 
run stens kom muni kation endast är ett sätt att materialisera de bakom lig
gande dis kur serna på. De flesta andra realiseringarna av samma dis kurser 
har fallit i glömska eftersom de genomfördes i andra medier, exem pel vis 
munt liga. Som exempel på detta har ovan (avsn. 2.2) redan nämnts kunga
benet från Sigtuna (Sl 34) med dess hyllning av den frikostige höv dingen, 
en i forn nordisk litteratur vida utbredd topos som förekommer såväl i run
stens in skrifter som i det isländska sagamaterialet.

Design utgör länken mellan innehåll och form, mellan diskursen och 
mediet. Diskurser formuleras och blir interaktionellt inbäddade med 
hjälp av designen och som en kombination av olika semiotiska mo da li teter 
(Kress & van Leeuwen 2001: 21). Designen är i förstone en abstrakt före
te else och obe ro ende av (resp. kan realiseras i) olika materialiteter. Det är 
först med produktionen som en design får materiell form och bud skapet 
kom plet teras med de aspekter av betydelse som materialet bidrar med. 
Dis tri bu tionen slutligen består av »reproduction technologies» (a. st.) och 
bi drar därför inte med eget betydelseinnehåll. De allra flesta runste narna 
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är unika, varför distributionsfenomenet är mindre relevant i före liggande 
sam man hang.

Det som i Koch & Oesterreichers teori framstår som det mest relevanta 
kriteriet, nämligen valet mellan ett muntligt och ett skriftligt medium, är 
hos Kress & van Leeuwen endast ett av textproducentens många val mel
lan olika semiotiska modaliteter. Som exempel visas i figur 2 ett försök till 
illus tration av deras idé om semiotiska modaliteter (a. a. s. 6).

Som visas i figur 2 komponeras en design med hjälp av olika realise ringar 
av semiotiska modaliteter. Språk kan realiseras både som tal och som skrift 
och skriften i sin tur kan användas som en modalitet i en viss skepnad.16 De
signen som skapas genom valet av modaliteter är del av budskapets inne
hålls sida och därmed abstrakt och principiellt ännu realiserbar på olika 
me dier. Givetvis styrs dock valet av modalitet av det tilltänkta mediet: en 
rist ning kan inte åstadkommas på pergament.

De båda teorierna har olika syften och fokuseringar och komplet terar 
sna rare än utesluter varandra. Koch & Oesterreicher har ett his toriskt 
per spektiv och utgår från en situation där mediet är givet medan män
niskan, prak tikerna och idéerna bakom är de okända variablerna. Kress 
& van Leeuwens ut gångs punkt är däremot modern kommunikation, där 
dis kurserna är kända och artefakterna analyseras för att synliggöra dem. 
I före liggande undersökning vill jag använda en kombination av de båda 

16  Man kan dock även betrakta talat och skrivet språk som olika modaliteter, se Karlsson 
(2009: 64 f.).
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Ej valda realiseringar
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Handskrift m.m.
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Produktion

Figur 2. Design, produktion och realisering av några semiotiska modaliteter på en 
runsten (enligt Kress & van Leeuwen 2001: 6).
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teo rierna. I historieforskarens perspektiv har bruket av skrift, till skillnad 
från tal, större implikationer än Kress & van Leeuwen vill göra gällande. 
I synner het i en primärt muntlig kultur som den senvikingatida mellan
svenska kan valet av medium inte reduceras till ett av många utan måste 
ges den framträdande roll som det får i Koch & Oesterreichers modell.17 
Bruket av skrift i sig berättar en del om de människor som svarar för 
run stens texterna. När det gäller frågan om denna skriftkulturs karaktär 
anser jag dock att Kress & van Leeuwens analysredskap utgör en mer 
kon struk tiv utgångspunkt för runstenarnas vidkommande. Att run stens
texter är visuella konstverk tycks det råda enighet om bland runo loger och 
arkeo loger, men hur ornamentikens samspel med språket fun ge rar är ännu 
näs tan helt outforskat. 

2.4. Begrepp, frågeställning och delundersökningar 
Först med 1000 och 1100talens textvittnen får vi möjlighet att få en djup 
in blick i de mellan svenska människornas tanke och idévärld, detta tack 
vare att bruket av skrift ingick i en av allt att döma central kulturell verk
samhet. Skriftens funktion i runstenstexterna har av tidigare forskare både 
över skattats och underskattats. Vi kan dels se en tydlig traditionslinje som 
bort ser från övriga modaliteter och gör det skrivna budskapet till det enda 
som är värt att undersökas på en runsten, dels en annan typ av fråge ställ
ning som ser runstenstexterna främst som »muntliga» med delanden – »pet
rified oral ity» (Brink 2005: 118). På sitt sätt gör båda dessa skrift bruket till 
en självklarhet som är oegentlig och tar för givet att saker skrivs ned. Jag 
är över ens med forskare som Brink om att senvikingatiden är en huvud
sak ligen muntlig kultur, men det är just det som gör skriftkulturen värd 
att under sökas. Skrift på senvikingatida runstenar är en semiotisk resurs 
bland många. Den är överordnad de andra resurserna endast i en modern 
männ iskas perspektiv, för vilken den skrivna delen av budskapet är lättast 
att tolka på någorlunda objektiva grunder. Det är därför viktigt att be tona 
att runinskriften måste få tolkningsföreträde i våra veten skapliga me toder 
(se Peterson 1995: 41) samtidigt som vi behöver inse att in for ma tions po
tentialen för den vikingatida människan såg annorlunda ut. Och det gäller 
inte endast tolkningen av många ornamentala detaljer utan även be ty del
sen av det skrivna uttrycket som med alla sina intertextuella re fer enser 
får en annan innebörd (se Bianchi 2008).

17 Kress & van Leeuwen (2001: 20) tycks dock ha en liknande tanke när de hävdar att upp del
ningen mellan diskurs och design är en följd av skriftens uppkomst.
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I den forskningshistoriska och teoretiska genomgången ovan används 
och härleds ett antal termer som jag i det följande vill introducera närmare. 
Det mest okonventionella greppet är kanske föreningen av Koch & Oester
reichers mediala och konceptuella skriftlighet med de sociosemiotiska mo
dellerna i Hallidays och Kress & van Leeuwens anda. En symbios av de 
båda gjorde nyligen Christine Mertzlufft (2009) i sin dok tors avhandling 
om tyskt och svenskt myndighetsspråk. Hon på pekar (s. 16, 435) att en av 
bris terna i Koch & Oesterreichers modell är det ren odlat skrift centre rade 
text be grepp de arbetar med. I föreliggande under sökning kommer främst 
ter men skriftkultur såsom den har definierats av Koch & Oester reicher 
att til lämpas på en multimodal förståelse av text. En vidgning av text be
greppet på den konceptuella sidan av deras modell (se avsn. 2.3.2) leder 
med undantag för den språkliga nivån inte till några problem (se dis kus
sionen ovan avsn. 2.3.7).

Termen litteracitet kommer jag i möjligaste mån att undvika, även om 
jag sympatiserar med en definition som tar fasta på sociala processer sna
rare än individuell kunskap. För det förstnämnda använder jag ter men 
skrift kultur medan det sistnämnda betecknas som runkunnighet.

Det har antytts ovan (avsn. 2.3.4) att termen text i dess utvidgade be
ty delse skiljer sig från vad allmänt anses vara en text (dvs. ett skrivet 
med de lande). Detta motsatsförhållande kommer man inte riktigt ifrån, i 
synner het i en språkhistorisk undersökning där det skrivna ordet är ut
gångs punkt och kärna. När jag hädanefter talar om text eller textua li tet 
syf tar jag på texten i en multimodal betydelse med de ovan be skrivna 
po ten tiellt meningsskapande enheterna, alltså runor, runslinga och övrig 
orna men tik. När endast det skrivna budskapet avses använder jag den 
pre ci se rande frasen skriven text. För att undvika krångliga om skriv ningar 
kom mer elementet text i samman sättningar ibland att användas med syft
ning på runinskriften med dess båda dimensioner (form och språkligt inne
håll). Ordet textstart använder jag därför för en runinskrifts början, och 
text flöde för att uttrycka på vilket sätt runinskriften styckas upp och för
delas på ristningsytan.

Termen visuell skriftenhet används för visuellt avgränsade enheter med 
run inskrift (se också avsn. 3.4). AnnaMalin Karlsson (2002b: 42) ope re rar 
i sin avhandling med termen visuella element med vilken hon åsyftar av
gränsade enheter på en textyta, helt oavsett om de innehåller bok stäver. 
Samma företeelse kallas av Anders Björkvall (2009: 24) text element. Visu
ella skrift enheter i min begreppsapparat är alltså en typ av vi suella ele
ment eller text element.

Med ordet runsten betecknas det fysiska objektet, alltså runstens texten 
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in klusive dess materialitet. Ristning syftar på samtliga rist nings linjer me
dan runinskrift betecknar runorna både i en visuell och en språklig me ning. 
Med rundjur åsyftas den zoomorfa figuren i vars kropp run in skrif ten är 
inristad, medan ornamentik används för samtliga visuella element ex klu
sive runinskriften, alltså både rundjuret, extraormar, kors samt fri stå ende 
zoo morfa, antropomorfa och övriga element. Med runslinga be tecknar jag 
in skrifts försedda slingor, oavsett om ett zoomorft element finns eller inte. 
När en inskrift bildar raka rader kallas dessa skriftrader. Som fri stående 
ru nor betecknas inskriftsdelar utan ramlinjer innanför eller utanför en 
run slinga (se också nedan avsn. 3.4.1).

I anslutning till Kress & van Leeuwen (2001, se ovan avsn. 2.3.7) an
vänder jag termen design för den abstrakta motvarigheten till ristningen. 
Me dan rist ningen utgör formen hos den semiotiska produkten är de signen 
dess mot svarighet (eller utkast) på innehållssidan. Mediet genom vil ket 
denna design realiseras är runstenen såsom definierats ovan, alltså ma te
rial och in huggning.

Runstenslitteraturen betraktas i föreliggande undersökning som en 
genre, vilket innebär att ett brukar och verksamhets orienterat per spektiv 
an läggs (snarare än ett typologiskt som ligger till grund för en klassi fi kation 
av texter i olika texttyper). Lennart Hellspong och Per Ledin (1997: 24) 
skri ver att »genre är en socialt förankrad textsort, som har fått sitt namn 
av sina användare och som är rotad i en viss verksamhet». Ut märkande 
för en genre är att dess användare bildar en kom mu ni kations gemenskap, 
ett »text samfund» och att det finns vissa normer för hur texten gestaltas.

Genomgången av tidigare forskning och redogörelsen för mina teoretiska 
ut gångs punkter ovan ger en mängd uppslag och öppnar för ännu ogjord 
forsk ning. De aspekter som jag anser är mest angelägna att under sökas 
är för det första den semiotiska modaliteten skrift och för det andra run
texters interpersonella och textuella uttrycksmedel och egenskaper. Run
in skrifterna och de refererade språkliga uttrycken är härvid den själv klara 
ut gångspunkten för alla delundersökningar, dock kommer själva språk
bruket (i en textlingvistisk betydelse) att vara av sekundärt intresse. Frå
gan är snarare hur samspelet mellan språket och runstenstexters kom po
si tion fungerar i mediet runsten. 

Det övergripande målet med avhandlingen är att arbeta fram några as
pek ter på senvikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland. Sär skilt 
fokus läggs vid den del av skriftkulturen som enligt Peter Koch och Wulf 
Oester reicher avser konceptuella krav på textproducenter och text brukare 
(se avsn. 2.3.2). Hur struktureras texterna? Vilka diskurser realiseras och 
hur erbjuds läsaren att skapa mening? Denna kommunikativa kon text 
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under söks dock, i motsats till Koch & Oesterreicher, med utgångspunkt i 
ett in ter aktionellt vidgat (och inte ett monomodalt och exklusivt språkligt) 
text begrepp. 

Avhandlingens empiriska del består av tre delundersökningar som är 
själv ständiga men binds ihop av den gemensamma strävan att urskilja den 
vik inga tida läsaren. Materialurval och metod beskrivs i respektive kapitels 
in ledning.

I kapitel 3 undersöks runstenstexternas komposition. Var börjar man 
läsa en runstensinskrift och hur styckas inskrifterna upp i olika visuella 
skrift enheter? Syftet med kapitlet är att frilägga normer i run rist ningar
nas visu ella och språkliga disposition, allt för att komma närmare den till
tänkta läsaren. Ett mer generellt syfte med kapitlet är att pröva om sling
upp lägg ningen kan tillskrivas status som semiotisk modalitet. 

Kapitel 4 är ett försök att upptäcka socialt stratifierade diskurser i 
genren. Exemplet som har valts är sörmländska runstensinskrifter som 
tillämpar två eller flera olika skriftsystem, och kapitlet söker besvara frå
gan hur denna avvikande skrift utnyttjas som semiotisk resurs. 

Den tredje och avslutande delundersökningen i kapitel 5 handlar om run
ste nar som traditionellt anses vara utpräglade lågstatusstenar, nämligen 
så dana med otolkade (och med all sannolikhet även otolkningsbara) in
skrif ter. Här blir det tydligt att runskriften används i rent visuella syften, 
och en undersökning av dessa avvikande inskrifter kan berätta om run
stenarnas textuella normer. 



3. Runorna och slingan 

3.1. Inledning 
Syftet med föreliggande kapitel är att utröna förhållandet mellan run
sling ornas uppläggning och inskriftsdelarnas placering i ornamen ti ken. 
De flesta run stens texterna, i synnerhet sådana med djurslingor, inne hål ler 
inte några lineära inskrifter som läses från vänster till höger eller tvärt om. 
In skrifterna följer i stället ornamentikens uppläggning och löper där med 
ofta i slingor över stora delar av ristningsytan. Det ligger nära till hands 
att förmoda att inskriftsdelars placering i den ornamentala komposi tio nen 
har betydelse för förståelsen av inskriften. Är inskriftsdelars placering i 
oli ka slingor eller utanför rundjurens kropp slumpmässig eller bär den en 
del av den information som den vikingatida runristaren avsåg förmedla ge
nom mediet runsten?

Runforskningen har på senare år börjat intressera sig för frågor av det
ta slag. De mest uppseende väckande idéerna har lagts fram av Anders 
Andrén i en uppsats från 2000. Han argu menterar för en »contextual read
ing» av run stenarna, vilket i praktiken innebär att runinskrift och orna men
tik inter agerar och till sammans utgör textens budskap. Eftersom de fles ta 
run in skrif terna börjar i rundjurets huvud måste de få fall där de börjar i 
svansen och således har »reverse direction» enligt Andrén ut trycka något 
sär skilt. Det första person namnet hamnar därmed i normal fallet i run
djurets huvud, vilket kan ge uttryck för att personen i fråga »may vir tually 
have been the head of the surviving family» (s. 15). Om däremot in skriften 
börjar i svansen och det sista person namnet hamnar i run djurets hu vud 
kan det innebära »that the surviving son was more honourable than them
selves, possibly through service outside the family» (a. st.). En lik nande 
tanke har Andrén om ristar namnets placering på textytan. Denna kan en
ligt honom skvallra om ris tarens för hållande till upp drags givaren (a. st.).

Problemen med Andréns teorier börjar redan med undersökningens ut
gångs punkt, nämligen att det finns en »reverse» och därmed implicit också 
en normal läsordning på runstenarna. Detta påstående är i princip – mot 
bak grund av den forskning som Andrén hade tillgång till – omöjligt att 
stödja eller avvisa. Med undantag för en hänvisning till Norr (1998) redo gör 
Andrén inte för någon empiri bakom undersökningen. Svante Norr i sin tur 
(s. 23) har gjort en analys av läsordningen i Åke Ohlmarks (1978) samman
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ställning av 79 vikingatida runristningar. Av de 79 är 53 för sedda med en 
zoo morf runslinga och bland dessa börjar läsningen i 46 fall i run djurets 
huvud. Så vitt jag vet är Norrs uträkning, som är baserad på ett mycket 
be gränsat ma terial urval, det enda empiriska resultat som finns att tillgå i 
ti di gare lit te ratur. Trots detta gäller det närmast som tumregel i runologisk 
in tro duk tions lit teratur att läsningen i zoomorfa runslingor vanligtvis tar 
sin början i run djurets huvud (t. ex. Snædal, Åhlén & Lundberg 2004: 21). 
Detta kan natur ligtvis mycket väl vara sant men så länge vi inte har någor
lunda exakta siffror på fördelningen mellan »huvud» och »svans inskrifter» 
har Andréns kontextuella läsningar ingen vetenskaplig bas. Ett exempel på 
vil ka åter vänds gränder associativa tankekedjor utan empirisk bak grund 
kan leda till levererar Andrén (2000: 19) med sin tolkning av den tve tydiga 
for mul er ingen i Ramsundsristningen Sö 101. Eftersom inskriften är prydd 
med en bild framställning av myten om Sigurd fafnesbane, vill han »argue 
that Sigröd was her [Sigrid’s] dead husband’s name, since Sigröd is the loc
al form of Sigurd. It is only this interpretation that gives a comprehensible 
solution of the adjacent images.» Denna tolkning är uppenbart cirkulär och 
där för ren spekulation. Mycket hellre vill man följa Judith Jeschs (1991) 
för slag att Sigröd var Sigrids och Holmgers son eftersom alla övriga in
skrif ter med dubbel apposition betecknar en och samma person. 

Det har också visat sig att en av Andréns idéer, nämligen att ristar
formelns plac ering skulle ge uttryck för en eventuell familiär koppling mel
lan upp drags givare och runristare, inte håller stånd för en material ba se rad 
gransk ning (Källström 2007a: 169–175; se nedan avsn. 3.6.2.2).

Trots att tolkningar av det slag som Andrén vågar sig in på alltid är 
spe kul at iva finns det anledning att pröva om inskriftsdelars placering i 
or na mentiken är avsiktliga och därmed rimligen har kommunikativ be ty
del se. Mot bakgrund av det lilla vi vet om vikingatida kultur i allmän het 
och run stens resande i synnerhet är emellertid chanserna ganska små att vi 
kommer att kunna utveckla analysmönster som tillåter kontextuella tolk
ningar av enstaka runristningar. Däremot kan en ut vär d er ing av text upp
lägg ningen på runstenar förhoppningsvis ge oss en ge ne rell idé om språk
liga och visuella mönster av olika slag. 

Föreliggande kapitel struktureras utifrån den övergripande fråge ställ
ningen om hur språkliga och visuella element interagerar i genren run sten. 
En stor del av kapitlet ägnas åt att redovisa materialet och dess in sam ling. 
Re sul taten av denna materialinsamling presenteras sedan i två huvud av
snitt med rubrikerna Textstart och textflöde (avsn. 3.5) och Språket och 
sling orna (avsn. 3.6). Det förra huvudavsnittet är rent kvan ti tativt och har 
som syfte att närmare undersöka textflödet som visu ell fö re te else. Var på 
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en runsten börjar läsningen, var fortsätter den och hur för håller sig text
starten och textflödet till rundjurshuvudena? I det se nare hu vud av snittet 
går jag närmare in på inskrifternas språkliga bud skap sedda i för hållande 
till den ornamentala uppläggningen. Här intres serar i syn ner het frågan på 
vil ka sätt delar av det språkliga budskapet avskiljs vi su ellt. Av slut nings vis 
kom mer resultaten att illustreras och exemplifi eras med hjälp av run ris
taren Öpir och hans signaturer.

3.2. Frågeställning 
Kapitlets frågeställning tar delvis sin utgångspunkt i de ovan refererade ti
di gare undersökningarna. Det gäller särskilt att pröva den påstådda re geln 
att en runinskrift vanligtvis börjar i rundjurets huvud. Vidare bör för hål
lan det mellan syntaktiska enheter och visuella skriftenheter bli före mål för 
en närmare granskning; diskussionen av denna fråga har tagit ny fart med 
Mag nus Käll ströms undersökning av signaturer som står visuellt av skilda 
från övriga inskriftsdelar (2007a: 169–181). Hans resultat är be gränsade 
till ris tar sig na turers placering och måste kompletteras med lik nande ana
lyser av övriga syn takt iska enheter. För att kunna undersöka sam bandet 
mel lan visuell och språklig struktur är det av stort intresse att få djupare 
in sik ter i runstensinskrifters lineära struk tur, även detta en fråga som har 
ak tua li se rats i och med Källströms avhand ling (a. a. s. 48). Hur för håller 
sig formlerna till varandra i runinskrifternas språk liga konstruktion? Vil ka 
form ler uppträder tillsammans och i vil ken ord ning dyker de upp?

AnneSofie Gräslunds (1991, 1992, 2002, 2006) metod för ornamen tal 
grup pe ring används idag i nästan all forskning om vikingatida run ste nar. 
Styr kan i hennes metod ligger i att den är renodlat konsthistorisk. Detta 
gör att Gräslunds resultat blir mycket användbara som re ferens ma te rial 
i under sökningar med runologiskt och språk ve ten skap ligt fokus (se t. ex. 
Stille 1999: 79–81; P. Larsson 2002: 23–26 och – delvis kritisk – Käll ström 
2007a: 63–75). Gräs lunds eget syfte med den ornamen tala klassifice ringen är 
att åstad komma ett konsthistoriskt redskap för relativ datering av run ste
nar, och det är också så metoden används i runologisk forskning. An lägger 
man ett semiotiskt perspektiv tillåter dock de tydliga traditions linjer som 
Gräs lund lyckas påvisa även en annan slutsats: run djurs or namen tiken är i 
viss mån kon ventio na liserad och kan därmed antas uppfylla krite ri erna för 
att klassas som en se mio tisk modalitet, alltså en semiotisk resurs med po
ten tial att uttrycka si tuations över skridande betydelse (se avsn. 2.3.4). En
kelt uttryckt förmedlade förmod ligen ett rundjur av typen Pr1 en specifik 
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inne börd för den vikingatida läsaren, medan ett Pr2djur förmedlade en 
an nan.1 Gräslund (2004) själv menar att djurornamentiken markerar den 
kol lektiva identiteten medan runinskriften uttrycker identitet inom fa mil
jen. En glimt av de tänkbara semiotiska innehållen i en sling upp lägg ning 
får man även som runforskare när man ser en »typisk Öpir» eller »Fot» och 
in tui tivt känner igen en ristares arbete på ristningens ornamen tala egen
art. 

Till skillnad från rundjuren har runslingorna fått lite uppmärksamhet i 
forsk ningen. I följande undersökning vill jag därför undersöka runslinge
upp lägg ningens, dvs. slingans inkl. rundjurshuvudets, möjliga status som 
se mio tisk modalitet. Denna kan antas utgöra en modalitet som uppträder 
ge men samt med två andra modaliteter, nämligen runinskriften och dess 
språk. I kapitlet kommer jag att utröna hur slingorna och språket sam
verkar och tillsammans skapar mening. Undersökningen utgör ett försök 
att kva li tativt analysera principerna för framing i runstens litteraturen, 
alltså hur visu ell komposition fungerar. Enligt Gunther Kress och Theo 
van Leeuwen (2001: 3) kan man frilägga en grammatik för varje mo dalitet:

At the end of this process it would then become possible to overlay these 
dif ferent grammars and to see where they overlap and where they do not, 
which areas are common to which of the modes, and in which respects the 
modes are specialised.

De semiotiska modaliteterna kan prin cipi ellt kombineras på tre olika sätt 
(a. a. s. 20). De kan för det första förstärka och un derstödja varandra. För 
det andra kan de ha kom ple ment är fördel ning och därmed uttrycka olika 
delar av textens budskap. Slut ligen kan de vara hie rarkiskt ordnade.

Jag använder strikt kvantitativa metoder för att undersöka de över gri
pande frågorna huruvida (a) slinguppläggningen och run djurs hu vu det kan 
till skrivas status som semiotisk modalitet och (b) hur den i så fall kom bi
neras med mo da liteten språk. Detta är ett ovanligt grepp inom multi mo dal 
ana lys, som i vanliga fall förlitar sig mycket på kvalitativa stu dier av exem
pel texter. Kvantitativa jämförelser är dock i mitt tycke den enda gång bara 
vägen för att uppnå någorlunda generaliserbara insikter om run svensk 
skrift kultur såsom uttryckt i genren runsten. Jag kommer emeller tid att 
illus trera mina statistiska analyser med två kvalitativa stu dier, näm li gen 
textflödet i Bslingorna (se om sling kate gori erna avsn. 3.4.1) samt run ris
ta ren Öpir och hans signerade in skrift U 922 i Upp sala domkyrka. Öpir 
och hans inskrift har jag valt av två anled ningar. För det första har Öpir 

1 Om djurornamentiken och dess semiotik i vikingatida konst se också Neiß (2006: 91 f., 117–
121).
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sig nerat många ristningar och före träder ett sent skede i sen vikinga tida 
run stens konst, när runstenskulturen har haft tid på sig att ut veckla sina 
ut trycks former. Chansen att med en empirisk bakgrund hitta se mio tiska 
mo da liteter är alltså ganska god hos just Öpir. För det andra är U 922 ett 
tack samt exempel för att visa de möjlig heter till tolkning som en multi mo
dal analys kan erbjuda.

3.3. Materialurval 
Det totala antalet i Samnordisk runtextdatabas 2008 dokumenterade rist
ningar är 1 468 för Upplands och 452 för Södermanlands del. Bland dessa 
finns dock ett stort antal som av olika skäl inte kan eller bör ingå i denna 
under sökning. Jag har därför begränsat materialet i ett antal steg till att 
en dast innefatta de vikingatida runmonument i sten för vilka en analys av 
för hål lan det mellan runinskriften och ornamentiken är möjlig och menings
full (se tabell 1).

I ett första steg utesluts ristningar i annat material än sten samt de fles
ta av ristningarna som inte har klassats som vikingatida i Sam nordisk run
text  da ta bas, totalt 151 i Uppland och 17 i Södermanland. Några run stenar 
som i editionsverken dateras till medeltiden ingår emellertid i detta ma
teri al urval. Detta gäller de otolkade inskrifterna Sö 225, U 370, U 602 och 
U 835 (se kapitel 5), samt U 595 som till både ornamentik och formu lering 
an sluter till den senvikingatida runstenskulturen. I andra steget av skiljs 

Undersökningsmaterialet

1 468Dokumenterade ristningar

Andra inskriftstyper än vikingatida runstensristningar

Uppland Södermanland Summa

452 1 920

Rent ornamentala ristningar/fragment utan runor

Inga eller dåliga avbildningar bevarade

Alltför fragmentariska

-151 -17 -168

-75 -24 -99

-27 -12 -39

-419 -134 -553

796 265 1 061

Tabell 1. Sammanställning av undersökningsmaterialet och de uteslutna rist ning
arna.



57

se dan de rent ornamentala ristningarna samt små fragment utan några be
va rade runor. Sådana finns det 75 av i Uppland och 24 i Söderman land. Av 
vissa idag försvunna runstenar finns det endast otydliga av bild ningar eller 
inget bild material alls. Dessa 27 uppländska och 12 sörmländska run stenar 
läm nas också utanför denna undersökning.

Bland de kvarvarande ristningarna finns det ett antal vars kom pos ition 
inte kan analyseras, antingen för att fragmenten är för små eller för att 
sten ytan är skadad på ett sätt som omöjliggör en någor lunda sä ker bedöm
ning av de kri terier som styr in del ningen i de olika sling upp lägg nings kate
go ri er na (se ne dan avsn. 3.4.1). Detta kriterium leder till ett stort bortfall 
av rist ningar: 419 för Upplands och 134 för Söder man lands vid kom mande, 
vil ket mot svarar knappt 30 % av alla doku men te rade rist ningar i land
skapen. 

Efter denna sållning återstår i Uppland 796 och i Södermanland 265 run
stens ristningar. Dessa utgör ett undersökningsmaterial som är till räck ligt 
väl bevarat eller väldokumenterat för samtliga delundersök ningar i ka pit
let. Sam tidigt är antalet ristningar, trots det stora bortfallet, stort nog för 
kvan titativa jämförelser.

I kapitlets olika uträkningar kommer fokus delvis att ligga på den krono
lo giska fördelningen. För detta har jag valt att använda en mycket grov 
in del ning i en äldre och en yngre period. Till den äldre perioden räknas 
rist ningar som i Gräslunds kategorisering får beteckningarna RAK, Kb, 
Fp, Pr1 och Pr2 inklusive ristningar med kännetecken av två eller flera av 
dessa kategorier. I denna grupp ingår som synes även ickezoomorfa kors
bands rist ningar (Kb). På motsvarande sätt utgör alla ristningar med in slag 
av stilarna Pr3–Pr5 (inkl. Pr2–Pr3) materialets yngre skikt. 

Mot bakgrund av Gräslunds (t. ex. 2006: 126) försök till absolut da te ring 
av stilperioderna erbjuder sig Pr2 som den mest självklara punkten att dra 
gränsen mellan yngre och äldre ristningar vid. Mellan grupperna Fp, Pr1 
och Pr2 finns det kraftiga överlappningar och de tre grupperna kan när
mast anses ha samma produktiva period (Fp: 1010–1050; Pr1: 1010–1040; 
Pr2: 1020–1050), medan den föreslagna överlappningen mellan Pr2 och Pr3 
endast är fem år (Pr3: 1045–1075). De två sista stil peri oder na får se dan 
också varsitt dryga kvartssekel med endast marginell över lapp ning med 
föregående peri od (Pr4: 1070–1100; Pr5: 1100–1130). En ligt gängse upp
fattning (se t. ex. Lager 2002: 85) tillhör RAK (före 1015) och Kbstenarna 
(samtidiga med RAK–Pr2) den tidigt senvikinga tida run stens pro duk
tionen. Mot en gen er al is ering av Gräslunds datering, i synner het när det 
gäller stilarna Fp och RAK, har Källström i flera sam man hang (se nast 
2007a: 64–75) lyft ett varnande finger. Det kan inte nog be tonas att den 
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konst historiska dat er ingen med hjälp av stilgrupper endast ut gör ett grovt 
redskap (se också Lager 2002: 88). Samtidigt är det dock ett mycket be
händigt hjälp medel som trots sina brister ger en god in di ka tion på åt mins
tone relativa krono log iska förhållanden, i synnerhet om ma te rialet är stort.

Vid stilkategoriseringen av ristningarna förlitar jag mig helt och hållet 
på Samnordisk runtextdatabas 2008, som i sin tur, med några få undan tag, 
byg ger på Mälstendatabasen från Institutionen för arkeologi och an tik 
his toria vid Uppsala universitet. För enkelhets skull har jag sys te ma tiskt 
bort sett från de många frågetecknen i Mälstendatabasens kate go ri se
ringar. 

I tabell 2 redogörs för den relativa kronologiska skiktningen enligt be
skriv ningen ovan. Det framgår tydligt att det uppländska materialet ge
ne rellt är yngre än det sörmländska, ett faktum som redan har på pekats 
många gånger tidigare (t. ex. Lager 2002: 84–95).

I tabell 3 redovisas fördelningen mellan ristningar med och utan djur
or na ment ik. Majoriteten av ristningarna i båda landskapen har zoo morfa 
in slag. Andelen ristningar utan djurornamentik är dock hög re i Söder man
land med en fjärdedel mot bara 11 % i Uppland.

3.4. Materialinsamling 

För analysen av de 1 061 ristningarna i materialet har jag upprättat en 
MySQLdatabas med ett gränssnitt i PHP.2 För en detaljerad redo gör else 

2 http://www.mysql.com resp. http://www.php.net

Äldre ristningar

Summa

Uppland Södermanland

203

531

25,5 %

66,5 %

62 8 %

796 100 % 265 100 %

Yngre ristningar

Ingen uppgift

191 72 %

27 10 %

47 18 %

Totalt

1 061 100 %

394 37 %

89 8,5 %

578 54,5 %

Tabell 2. Materialets relativa kronologiska skiktning enligt stil grup pe ring arna i 
Sam nordisk runtextdatabas 2008. Till de äldre ristningarna räknas stilpe ri oder na 
Kb, RAK, Fp, Pr1 och Pr2. De yngre ristningarna utgörs av stilarna Pr3, Pr4 och 
Pr5, inklusive ristningar med stilgrupperingen Pr2–Pr3.
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för de i detta kapitel presenterade uträkningarna hänvisas till in skrifts lis
torna i bilagan till den digitala upp lagan av denna bok.3

Databasen utgår från ett urval av informationen i den excelfil som med
följer Samnordisk runtextdatabas och kompletterar den med ett antal fält. 
Från runtextdatabasen hämtas ristningarnas signum, korsmärkning för 
för svunna ristningar, ristare och stilgruppering. Fälten som specifikt har 
in rättats för denna undersökning innehåller information om:

1. slinguppläggning
2. rundjurshuvudets position i zoomorfa ristningar
3. textflödet samt antalet och arten av visuella skriftenheter (run slingor, 

in skrifts delar innanför / utanför runslingan)
4. inskrifternas formulering (minnesformler, ristarsignaturer etc.)

Punkterna 1, 2 och 3 utgör ett försök att kvantifierbart beskriva run sling
ornas komposition, till vilka under punkt 4 runinskriftens språk liga bud
skap relateras. En grundläggande term som mycket av be skriv ningen 
byg ger på är visuell skriftenhet. Visuella skriftenheter utgörs av vi su ellt 
tyd ligt avgränsade delar av runinskriften. Detta innebär för det första att 
en dast runbärande element räknas som visuella skriftenheter och att ingen 
hän syn tas till tomma slingor och övriga ornamentala ut smyck ningar. 
Dessa runbärande element måste sedan uppfylla något av följande krav 
för att räknas som visuella skriftenheter (se figur 3):

1. Enslingedesign och flerslingedesign (exempel 1 och 2 i figur 3): i zoo
morfa sling uppläggningar räknas varje djurslinga som en vi su ell skrift
en het. I ickezoomorfa slinguppläggningar räknas varje rad eller slinga 
med run skrift som en visuell skriftenhet. Exempel på enslingedesign: 
U 143 Hagby (pl. 2). Exempel på tvåslingedesign: U 160 Ris byle (pl. 3).

3 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva121586

Zoomorfa ristningar

Summa

Uppland Södermanland

708

88

89 %

11 %

796 100 % 265 100 %

Icke-zoomorfa ristningar

198 75 %

67 25 %

Totalt

1 061 100 %

905 85 %

156 15 %

Tabell 3. Andelen zoomorfa och ickezoomorfa ristningar i materialet.
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2. Återanvänd slinga (exempel 3 i figur 3): ibland delas en runslinga upp 
i två avsnitt, antingen genom att inskriften löper från ändarna till mit
ten resp. från mitten till ändarna (byte av läsriktning) eller ge nom att 
run in skriften börjar mitt i runslingan och fortsätter i början (sam ma 
läs rikt ning men två startpunkter). Exempel på byte av läs rikt ning: 
U 887 Skillsta (pl. 10), U 1107 Äskelunda (pl. 9). Exempel på samma läs
rikt ning: U 460 Skråmsta (pl. 6), U 613 Torsätra (pl. 7), U 956 Vedyxa 
(pl. 11).

3. Fristående runor (exempel 4 i figur 3): i många fall är delar av in skrif
ten skrivna med fristående runor innanför eller utanför run slingan. 
Så dana räknas som visuella skriftenheter om de antingen står efter 
en annan visuell skriftenhet eller mellan två andra visuella skrift en
he ter. Rättelser, dvs. inskott av enstaka runor eller hela ord utan för 
run slingan, räknas däremot inte som visuella skriftenheter.4 Exempel: 
U 91 Vible (pl. 2), U 240 Lingsberg (pl. 5), Sö 138 Aspa (pl. 16).

I figur 3 illustreras termen visuell skriftenhet med några exempel i syfte 
att förklara principen. De faktiskt förekommande varianterna är givet vis 
be tydligt fler. 

Med här refererade avgränsningar, som grundar sig på ett antal enkelt 
till ämp bara kriterier, är det möjligt att hantera en stor mängd mate ri al 
och ge nomföra beräkningar som är någorlunda tillförlitliga. Naturligtvis är 
kri te rierna alltför grova för en djupanalys av enskilda ristningar. I synner
het tar min systematik inte hänsyn till slingkorsningar. Slingor som korsar 
sig själva, exempelvis av kategorin C2 (se figur 4), räknas således som en 

4 Det innebär att fristående runor som uan i ordet kuikuan på U 127 anses vara placerade i en 
egen visuell skriftenhet eftersom de står mellan två runslingor. Ordet þaiR i Sö 179, som utgör 
mar gi nal text till runorna i en slinga, räknas dock som en rättelse som inte står i en egen visuell 
skrift enhet.

Enslingedesign Flerslingedesign Återanvänd slinga

1

1 2

1 2

Fristående runor

2

1

43

1 2

Figur 3. Exempel på visuella skriftenheter.
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enda visuell skriftenhet trots att runinskriften styckas upp genom de tre 
kors ningarna. 

3.4.1. Slinguppläggning 

Vid analysen av slinguppläggningarna använder jag en något utökad vari
ant av Claiborne Thompsons (1975: 22–32) typindelning. Han skiljer ut tre 
olika typer av zoomorfa slinguppläggningar. Typ A innehåller båg formade 
enkla slingor där huvudet och stjärten möter varandra i ristningens topp 
eller botten. Uppläggningar av typ B består av två halvcirkelformade run
djur med öppningarna ställda mot varandra. Rundjurens huvud re spek 
tive stjärtändar möts i ristningens topp och / eller botten. Ristningar av typ 
C an vän der sig av öglor eller åttor som grundläggande formelement. Dessa 
tre typer preciserar Thompson sedan med ett antal kategorier bero ende 
på hur huvudena och stjärtarna möts och korsas. Till typen A hör kate go ri
erna A1, A2 och A3, vilka i sin tur uppträder i varianterna A2a–A2c och 
A3a–A3c (A1 saknar variantformer). För typen B finns det i Thomp sons 
sys tem tre kategorier, B1–B3. Typen C saknar explicita kategorier; det 
fram går emellertid av Thompsons figur 3.4. (a. a. s. 26) att han har tänkt sig 
de tre kategorierna C1–C3. 

Thompson håller sitt system medvetet enkelt och har ingen ambition 
att kategorisera samtliga uppländska runristningar. De tämligen tal rika 
ickezoomorfa ristningarna (11 % av materialet i Uppland enligt tabell 3) 
får exempelvis ingen beskrivning alls. Vidare finns det en uppsjö av udda 
sling upp läggningar som inte heller kan sorteras in under någon av Thomp
sons kategorier. Detta har Per Stille (1999: 85–89) delvis, och sär skilt för 
Fjäd run da lands del, försökt råda bot på med sin vidareut veckling av 
Thomp sons kategorisering. Han tillfogar de fyra ickezoomorfa kate go ri
erna D1, D2, D3 och E, utökar typ A med en fjärde kategori A4, för ser 
run djuren av typen C med egna nummer C1, C2, C3 och utökar typ C 
med en fjärde kategori C4 som består av två i varandra inflätade run djur 
av kategori C1. 

Med rätta påpekar Stille (a. a. s. 86) att hierarkin i Thompsons system är 
in kon sekvent. A2 och A3 fungerar både som kategorier med variant erna 
A2a–A2c resp. A3a–A3c och variantformer därtill. Stille inför därför va
rian terna A2d och A3d dit han för alla de ristningar som i Thompsons sys
tem till hör A2 resp. A3. Tyvärr löper Stille inte linan ut utan låter övriga 
ka te go rier stå kvar utan variantformer. I konsekvensens namn borde ju 
även t. ex. kategorierna A1 eller A4 få varsin variant A1a och A4a.

För mina syften är Thompsons och Stilles system för otydliga och för 
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A

1 2 3 4

B

C

D

E

F

Thompson: A-1
Stille: A-1

Thompson: A-2
Stille: A-2

Thompson: A-3
Stille: A-3

Thompson: –
Stille: A-4

Thompson: B-1
Stille: B-1

Thompson: B-2
Stille: B-2

Thompson: B-3
Stille: B-3

Thompson: –
Stille: –

Thompson: C
Stille: C-1

Thompson: C
Stille: C-2

Thompson: C
Stille: C-3

Thompson: –
Stille: C-4

Thompson: –
Stille: D-1

Thompson: –
Stille: D-2

Thompson: –
Stille: D-3

Thompson: –
Stille: E

Thompson: –
Stille: E

Thompson: –
Stille: –

Thompson: –
Stille: –

Thompson: –
Stille: D-2

Thompson: –
Stille: –

Z
O

O
M

O
R

F
A

E
J Z

O
O

M
O

R
F

A

Figur 4. Slingkategorier i Uppland och Södermanland.
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de taljerade på samma gång. Trots den berättigade kritiken mot Thomp
sons hop bland ning av beskrivningsnivåer brister Stilles indelning på exakt 
samma punkt. Min ambition har därför varit att dels komplet tera Thomp
sons och Stilles uppsättning av typer, dels renodla Stilles tanke om en 
tre stegs hie rarki där stora bokstäver betecknar den över gri pande typen, 
siffror de däri in gå ende kategorierna och små bokstäver den konkreta 
va rianten. Vid ge nom gången av materialet har jag arbetat med ett stort 
an tal, närmare 100, olika varianter, som jag sedan genom ett antal kri te
rier har grupperat till de 21 kategorier som illustreras i figur 4. Trots att 
material in samlingen är gjord på variantnivå kommer jag i analysen ne dan 
nästan uteslutande att ar beta med typer och kategorier. De faktiskt före
kom mande varianterna är så pass talrika att de kvantitativa resultaten för 
det mesta inte blir me nings fulla.

Av figur 4 framgår hur slingkategorierna ser ut i min systematik och hur 
de förhåller sig till Thompsons och Stilles kategorier. Mitt klassi fic er ings
sys tem består av typerna A–E, kompletterat med den nya typen F med 
ickezoomorfa korsbandsristningar. Typerna A–C är zoomorfa, övriga är 
ickezoomorfa. I ett rätt stort antal fall (knappt 10 % i Uppland och 16 % i 
Söder man land) kombineras två eller flera slingvarianter i samma rist ning, 
an tingen genom att de täcker olika ytor på stenen eller genom att de in går 
i kom po si tionen på en ristningsyta. Sådana kallas fortsättningsvis ’kom
bi nerade slingtyper’ och redovisas se par at med typbeteckningarna Y för 
ickezoomorfa och Z för zoomorfa rist ningar.

Typ A delas upp i kategorierna A1–A4. Typen karaktäriseras genom 
att den zoomorfa runslingan löper i en halvcirkel, ofta runt run stenens 
ytter kant. Rundjurets huvud och stjärtändar löper ofta in i runslingan och 
möts där. Kategorin A1 utmärker sig genom att huvud och stjärt ändarna 
aldrig korsar varandra. Till denna kategori räknas också ristningar med 
helt öppna slingor, dvs. där huvud och / eller stjärtändarna är raka samt 
vidare också slinguppläggningar där huvud och / eller stjärtändarna gör 
en rörelse utåt (t. ex. Sö 138 Aspa, pl. 16). Likaså in går här spiralformade 
run slingor som exempel vis på Sö 179 Gripsholm. Exempel: U 956 Vedyxa 
(pl. 11), Sö 138 (pl. 16).

Ristningar av kategorin A2 har inåtböjda huvud och stjärtändar som 
korsar varandra en eller flera gånger. Exempel: huvudslingan i U 613 Tor
sätra (pl. 7).

I kategorin A3 är ändarna kraftigt böjda och löper parallellt uppåt till 
en början för att sedan korsa varandra en eller flera gånger. Exem pel: 
U 887 Skillsta (pl. 10).

Kategorin A4 borde lämpligast räknas som en variantform till A3 men 
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för att hålla mitt system kompatibelt med Stilles har jag valt att låta den 
stå kvar som en egen kategori. Det enda som skiljer A4 från A3 är att 
hu vu dets och stjärtens böjningar speglar varandra vilket ger ett mer sym
metriskt intryck.5

Typen B innehåller principiellt uppläggningar med två mot varandra 
ställda inåt öpp na run djur. I dess kategori B1 har de båda slingorna 
ingen kontakt med var andra, medan de i B2 möts i båda och i B3 i en av 
ändarna. Till typen B räknas även den exklusivt sörmländska kate go rin 
B4 där antingen de två slingorna är hopknutna upptill och nedtill raka, 
eller ena slingan är en öppen variant av A1 eller D2 vid vilkens bas den 
andra slingan är fast knuten.6 Exempel på B1: U 164 Täby tä (pl 4). B2: 
U 160 Ris byle (pl 3). B3: U 240 Lings berg (pl. 5), U 835 Nysätra präst gård 
(pl. 8). B4: Sö 151 A Löv sund (pl. 17), Sö 352 A Linga (pl. 19).

Typen C består av runslingor som bildar stora öglor med sig själva. Ka
te gorin C1 står för alla de varianter som antingen löper i två öglor eller 
for mer lik nande åttor. Slingor av kategorin C2 bildar tre öglor var av den 
ena är centrerad. Exempel: U 91 Vible (pl. 2). C3 finns med i min ka te go ri
se ring av forskningshistoriska skäl; både Thompson och Stille nämner den 
som egen kategori. I uträkningen i ta b ell 4 hålls den emellertid ihop med 
C1 av vilken C3 egentligen är en va ri ant. Exempel: U 143 Hagby (pl. 2). 
C4 slut ligen är kombinationer med två i varandra flätade C1slingor. 
Exem pel: U 729 Ågersta (pl. 8).

Typen D innehåller ickezoomorfa runslingor. I kategorin D1 är denna 
slinga sluten, antingen med rektangulär eller rundad kontur. Exempel: 
U 529 Sika (pl. 1). D2 är de ickezoo morfa slingornas motsvarighet till ka
te go rierna av typen A, medan D3 mot svarar typen B. Exempel på D2: 
hu vud slingan i Sö 367 Släbro (pl. 20). D3: Sö 106 Kjula ås (pl. 13).

I typen E ingår kategorierna E1–E4, där siffran står för respektive 
an tal skriftrader i raduppställningar. Exempel: Sö 137 B (pl. 15). Gränsen 
mel lan typen E och fri stå ende ru nor är inte helt självklar. Principiellt be
trak tas här run sekvenser utan ramlinjer som fristående och sådana med 
ram linjer som ingående i en se parat runslinga eller inskriftsrad (se dock 
ne dan). Skriftrader som står en samma på en ristningsyta räknas all tid till 
typen E, oavsett om ram linjer är utsatta eller inte. Samma gäller också 
korset med inskrivna runor på Sö 264. 

Typen F är ickezoomorfa korsbandsristningar och även här står siffran 

5 Stille (1999: 86) karaktäriserar A3 som att »framdelen på djuret gör en sväng innan den biter 
sig i svansen». Denna beskrivning stämmer emellertid varken för A3b, där djuret biter sig i 
halsen, eller A3c, där både svans och hals gör en sväng samtidigt som djuret biter sig i halsen.
6  Hit räknas också ristningen Sö 90 Lövhulta som strängt taget är en tre slinge design med 
en (ickezoomorf) D3slinga som hålls samman nedtill av en djurslinga med inskrivna runor.
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för antalet runslingor. Exempel på F1: Sö 36 Trosa bro (pl 13). Stille 
(1999: 88) räk nar U 741, den enda kors bands rist ningen i sitt material, till 
kate gorin D2. I före lig gande under sökning hamnar denna ristning dock i 
kategorin F1.

Summa

470Typ A

Uppland Södermanland

59 %

265

A-1
A-2
A-3 & A-4

184
116
170

124 47 %

89
30
5

88Typ B 11 %

B-1
B-2
B-3

46
17
25

37 14 %

15
6
4

B-4 12

91Typ C 11 %

C-1 & C-3
C-2
C-4

44
42
5

11 4 %

11

53Typ D 7 %

D-1
D-2
D-3

22
28
3

24 9 %

6
17
1

10Typ E 1 %

E-1–E-4 10

6 2 %

6

8Typ F 1 %

F-1
F-2

7
1

21 8 %

20
1

76Kombinerade 10 %

Y (icke-zoomorfa)
Z (zoomorfa)

17
59

42 16 %

16
26

100 %796 100 %

Tabell 4. Fördelningen av sling typerna och slingkategorierna (enligt figur 4) samt 
ristningar med kombinerade slingkategorier.
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I tabell 4 görs en sammanställning av antalet ristningar av respektive 
typ och kategori. Det blir tydligt för Upplands vidkommande att Thomp
sons (1975: 24–26) summariskt anförda relativa fördelning kan bekräftas. 
Han skriver att han med sina slingkategorier, motsvarande typerna A–C, 
kan täcka in ungefär 90 % av Upplands runstenar. Runt 64 % av run ste
narna re pre senterar enligt honom varianter av typ A, 12 % av typ B och 
15 % av typ C. Anledningen till att siffrorna är lägre i min tabell 4 beror 
främst på att ristningar med slingkombinationer inte räknas (se nedan).

Ristningar med en kombination av olika slingtyper har jag valt att sär re
do visa. Detta innebär att de inte ingår i siffrorna för typerna A–F i ta bell 4. 
Totalt handlar det, som framgår av tabell 5, om 118 ristningar med sam
man lagt 253 runslingor och skriftrader. Fördelningen mellan sling typerna 
är här något jämnare än bland ristningarna med endast en sling typ (se 
ta bell 4). I synnerhet ickezoomorfa slingor resp. skrift rader av typerna D 
och E förekommer oproportio nerligt ofta. För typen D:s vid kom mande be
ror det på att den ofta uppträder i dubblerad form, exempelvis som en inre 
och en yttre slinga som på Sö 166 Grinda (pl. 18). D förekommer även gärna 
i kom bination med typen E som på Sö 164 Spånga, där en hori son tell skrift
rad bil dar run slingans avslutning nedtill, eller på Sö 367 Släbro där tre ver
ti kalt ställda skriftrader fyller ut slingan (pl. 20). Anledningen till att E 
upp träder så pass frekv ent är delvis beroende på hur jag har valt att samla 
in materialet. Runor utanför slingan som ramas in med kantlinjer räk nas 

Slingtyp A

Summa

Uppland Södermanland

53

11

33 %

7 %

160 100 % 93 100 %

Slingtyp B

Slingtyp C

Slingtyp D

Slingtyp E

Slingtyp F

16

29

48

3

10 %

18 %

30 %

2 %

21

3

23 %

3 %

6

24

38

1

6 %

26 %

41 %

1 %

Totalt

253 100 %

74

14

29 %

5,5 %

22

53

86

4

9 %

21 %

34 %

1,5 %

Tabell 5. Det totala antalet slingtyper i ristningar med två eller fler slingor (kat. Y 
och Z). Antalet ristningar: 76 (Uppland) och 42 (Södermanland).
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som en skrift rad av typen E medan helt fristående inskriftsdelar utan för 
slingan räk nas som ett tillägg. En ristning som U 613 Torsätra (pl. 7) där en 
run slinga av ka tegorin A1 kombineras med en inramad vertikalt stående 
skrift rad ham nar så ledes bland de kombinerade zoomorfa upplägg ningarna 
(Z i tabell 4), medan jag räknar Sö 138 Aspa (pl. 16) till kategorin A1 utan 
att ta hänsyn till sekvensen i fri stående runor innanför runslingan. Ibland 
ligger dock en klassificering som fristående runor närmare till hands trots 
att ramlinjer finns. Så betraktas inramade korta inskriftstillägg i direkt 
an slutning till ru norna i den föregående visuella skriftenheten alltid som 
fri stå ende7 och likaså inskriftsdelar som är löst inskrivna i kors armar.8 Om 
runorna i ett kors emellertid fyller ut hela utrymmet mellan linjerna be
hand las de som tillhörande en Euppläggning (t. ex. U 613 Torsätra, pl. 7). 
In skriften på Sö 46 avslutas i korset på stenens mitt. Sekvensen är till en 
början tätt inskriven mellan korsfotens linjer, fortsätter dock sedan som 
löst placerade runorna i nedre och övre korsarmen. Trots detta klassas hela 
sekvensen som tillhörande en Eskriftrad.

3.4.2. Placeringen av rundjurets huvud 

När det gäller de zoomorfa slinguppläggningarna tar Thompsons och 
Stilles sys temati seringar ingen hänsyn till rundjurens huvuden. I de flesta 
fallen är huvudena placerade i någon av positionerna botten vänster, bot ten 
höger, toppen vänster eller toppen höger (se därtill nedan avsn. 3.4.4). I tio
talet fall har endast positionsbeteckningarna vänster resp. höger använts. 
Detta gäller framför allt liggande slingor som exempelvis på U 244 Mäl
lösa vars huvud i min analys har fått placeringen höger och inte top pen 
hö ger. På så sätt undviker dessa fall att blandas ihop med de stupade upp
lägg ningarna av typen A, där djurets huvud och stjärt återfinns i upp lägg
ningens övre del. Huvudets position har av naturliga skäl endast fast ställts 
för de zoomorfa ristningarna. 

3.4.3. Placeringen av runinskriften 

Denna del av kategoriseringen söker svar på frågor kring fördel ningen av 
inskriftsdelar i de visuella skriftenheterna. Jag har valt att utifrån två as
pek ter koncentrera mig på inskrifternas placering, nämligen i för hål lande 
till huvudets / stjärtens placering resp. i förhållande till slingupp lägg ningen. 

7 Sådana förekommer i U 30, U 127, U 135, U 164 (pl. 4), U 261, U 371, U 378, U 479, U 579 U 671, 
Sö 48, Sö 93, Sö 107, Sö 274 och Sö 290.
8 U 74, U 180, U 208, U 354, U 435, U 454, U 669 †, U Fv1992;156 och Sö 232.
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Den första aspekten, förhållandet mellan textflödet och rundjuret, be
skrivs på fyra olika sätt: 

1. textstart i huvudet
2. textstart i stjärten
3. textflöde från huvudet
4. textflöde från stjärten

De två senaste tillämpas i de fall där det finns en annan inskriftsdel mel lan 
hu vudet / stjärten och inskriftsdelen i fråga, dvs. i runslingor som be står 
av två eller fler visuella skriftenheter (jfr exempel 3 i figur 3). Exempel på 
text flöde från huvudet: U 887 Skillsta (pl. 10). Exempel på textflöde från 
stjärten: U 460 Skråm sta (pl. 6), U 956 Vedyxa (pl. 11).

Den andra aspekten, förhållandet mellan textflödet och sling upp lägg
ningen, beskrivs enligt samma kriterier som placeringen av rundjurets hu
vud (se ovan), alltså nere till vänster, nere till höger etc. Denna under sök
ning är av särskild relevans för de ickezoomorfa ristningarna eftersom de 
öv riga undersökningskriterierna, som utgår från huvudets och stjärtens 
pla ce ring, endast går att tillämpa på ristningar med djurornamentik.

3.4.4. Relativa mot absoluta positionsbeteckningar 

Som redogjorts för ovan har jag vid beskrivningen av huvudets respek
tive text startens placering valt att tillämpa relativa positions be teck ningar. 
Detta innebär att en beteckning botten vänster syftar på den vänstra de len 
av run djurets kropp och inte på en absolut position på stenytan. I många 
fall, särskilt när det gäller de uppläggningar där slingan korsar sig själv, 

A-1a

A-2a & A-2d

A-3c

132 (89 %)

52 (88 %)

32 (82 %)

149

Botten vänster I huvudet Botten vänster

59

17 (44 %)39

124 (83 %)

49 (83 %)

Huvudets position Textstart

Antal

113 (76 %)

47 (80 %)

21 (54 %)

Tabell 6. Slinguppläggningar av typ A i Uppland. Jämförelse mellan sling varian ter
na A1a (hals och stjärt korsar inte), A2a & A2d (hals och stjärt korsar) och A3c 
(hals och stjärt korsar flera gånger).
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kan en sådan definition av placeringen förefalla något ologisk. Run djurets 
huvud kan i dessa fall vara placerat långt upp vid stenens högra kant och 
än då klassas som botten vänster eftersom huvudet tillhör den vänstra 
delen av rundjurets kropp. Fördelen med denna klassificering är att det i 
majo ri teten av fallen är lätt att avgöra på vilken sida av sten ytan hu vud 
res pektive stjärtsidan av rundjuret befinner sig. Ett alternativt för farande 
skulle vara att fastställa huvudets absoluta position i för hållande till sten
ytan. I ett system av det slaget skulle huvudets position t. ex. kunna klassi
fi ceras som horisontellt mitten, vertikalt botten eller liknande. Bort sett 
från att en sådan undersökning skulle innebära ett ojämförligt större ar
be te och en mängd svåra gränsdragningsproblem hade den inte inne burit 
några egentliga fördelar gentemot den relativa klassificering som jag har 
an vänt. 

Fördelarna med relativa positionsbeteckningar är inte bara av me to
disk natur. Eftersom min undersökning fokuserar på inskriftens pla ce ring 
i förhållande till runslingan är det mycket mer relevant att under söka hu
vudets position i slinguppläggningen än dess placering på sten ytan. För att 
visa att detta förfarande finner stöd i materialets natur har jag i ta bell 6 
gjort en jämförelse mellan slingvarianterna A1a (t. ex. U 956 Vedyxa, 
pl. 11),9 där huvudets po sition överensstämmer med djurkroppens läge på 
stenytan, och A2a och A2d (t. ex. huvudslingan i U 613 Torsätra, pl. 7),10 
där det inte gör det (figur 5). Som jämförelsematerial an vänds rist ningar 
med upp läggningen A3c,11 där rundjurets hals och stjärt korsar var andra 

9 A1a motsvarar A1 hos Thompson och Stille.
10 A2a har samma beteckning hos Thompson och Stille; A2d kallas A2 av Thompson resp. 
A2d av Stille.
11 A3c har samma beteckning hos Thompson och Stille.

A-1a A-3cA-2a A-2d

Figur 5. Slingtyp A. Varianter där huvudets placering överens stämmer med djur
kroppens läge (A1a och A3c) och sådana där den inte gör det (A2a och A2d). 
Djur kropparnas vänstra halvor i streckade linjer. Huvudenas placering markeras 
med en svart prick.
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flera gånger för att sedan hamna på »sin» sida om djurets kropp. Det visar 
sig att det inte finns någon signifikativ skill nad mellan va rianterna A1a 
och A2a / A2d, vare sig när det gäller sök krit eri erna hu vud botten vänster, 
text start i huvudet eller textstart botten vänster. I båda grupperna åter
finns i en majoritet av fallen text starten i huvudet (83 %), resp. hu vu det 
i den del av rundjurets kropp som sträcker sig längs run sten ens vänstra 
kant (76 % resp. 80 %). Lika slående är överensstämmelsen i fråga om kri
te riet textstart botten vänster; i 89 % av fallen börjar läsningen i djur krop
pens vänstra del, helt oav sett om textstartens absoluta position är vänster 
(A1a) eller höger (A2a och A2d).

Intressanta är dessa resultat i jämförelse med den mer komplicerade va
ri anten A3c där det i många fall är svårt att vid ett första ögonkast av göra 
vil ken sida av rundjurets kropp huvudet respektive stjärten tillhör. Här är 
det bara i runt hälften av fallen som huvudet återfinns till vänster (54 %) 
resp. inskriften börjar i huvudet (44 %). Likväl börjar även i denna grupp 
82 % av inskrifterna nere till vänster. Detta beror på att de partier där hu
vud och stjärtändarna av slingorna korsar varandra ofta inte inne håller 
några runor; runinskriften börjar i många fall långt in i rundjurets kropp. 

Jämförelsen av huvudenas relativa position mellan varianterna A1a 
och A2a / A2d visar att en sådan indelning är relevant, åtminstone när 
det gäller beskrivningen av huvudets position. De vikingatida run ristarna 
fram ställer sina rundjur som organiska enheter som intar en viss position 
på stenytan snarare än att betrakta huvudena som isolerade ornamentala 
ele ment med en viss absolut placering på stenytan. Resultatet av tabell 6 
ma nar emellertid också till viss försiktighet. Det förefaller som om den 
före dragna läsriktningen för runinskrifter är medurs, dvs. uppför djur
krop pens vänstra del, medan huvudets position är friare. Som regel åter
finns huvudet i rundjurets vänstra del, men så fort djurets uppläggning blir 
mer svåröverskådlig är dess position mindre fast medan textstarten inte 
på verkas alls. Detta kan mycket väl ha att göra med en konvention att en 
vi kinga tida runstensinskrift tar sin början på stenytans nedre vänstra del. 

3.4.5. Den syntaktiska strukturen 

Ett av målen med föreliggande kapitel är att åstadkomma en kvantitativ 
be skriv ning av förhållandet mellan visuella skriftenheter och det språk liga 
bud skapet. I beaktande av detta syfte har jag registrerat inskriftsform ler
na eller delarna av inskriftsformler som ingår i varje visuell skriftenhet. 

De formler som jag har urskiljt är minnesformler (inkl. resarformler och 
grav formler), ristarformler, förböner, nekrologer (inkl. statusmarkörer) 
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och övriga. De flesta inskrifterna inleds med en minnesformel. Bland de in
skrif ter som ingår i föreliggande undersökning finns endast 13 som in leds 
med en annan formel.12 De flesta av dessa ingår i par mo nu ment och ut gör 
fort sätt ningen av inskriften på parstenen (se också nedan avsn. 3.6.2.2). Vi
dare finns det 31 in skrifter vars början är antingen allvarligt skadad eller 
otolkad.13

När det gäller ristarformler utgår jag i allmänhet från Källströms (2007a) 
tolk ningar. Signaturen av Källströms typ A (s. 56), alltså så dana som står i 
stället för en förväntad minnesformel, behandlas dock som minnes formler.

I kategorin övriga samlas läsaruppmaningar samt uttryck som syftar på 
mo nu mentet, dess tillkomst och fortbestånd.

Nekrologer är formler som berättar om den avlidnes gärningar i livet. 
Till nekro logerna räknas även status markörer, alltså appositioner som 
upp lyser om veder börandes sociala ställning, samt även tillägg som syftar 
på någon annan än den som stenen är rest efter.14 Status markören är inte 
någon självklar formelkategori och behöver några förklarande ord. 

Jag följer i formeldefinitionerna i huvudsak Palm (1992: 135 f.), med skill
na den att statusmarkörer får en snävare definition och räknas som under
ka te gori till nekrologer.15 Till kategorin statusmarkörer räknas alla för kla
rande tillägg i form av appositioner, undantaget släkt skaps appo si tio ner. 
Som släkt skaps ap po si tioner betraktas här alla appositioner som för klarar 
en rela tion till någon annan person, alltså också annan till hörig het än den 
ge nom släktskap. För det mesta är dessa konstruerade med ett huvud ord 
med till hörande attribut i form av ett possessiv pronomen eller ett namn i 
ge nitiv.

Hela satser eller bisatser räknas alltid som nekrologer, så t. ex. tillägget 
Hann vaR sunn AuðuR i Sö 60 Ramsta. Om däremot släktskap och annan 
till hörig het till någon person uttrycks med en apposition räknas det som en 
del av minnes formeln. Appositioner som syftar på social ställning klassi
fi ceras där emot som statusmarkörer, trots att de syntaktiskt har samma 
funktion som släkt skaps appo sitionerna. Som exempel kan tjäna Sö 167 

12 U 344 och U 348 med nekrologer; U 558 och U 804 med förböner; U 161, U 257, U 268, U 544 
och U 767 med ristarsignaturer; U 11 och U 29 med en läsaruppmaning samt U 226 och U 316 
med formler som relaterar till monumentet (här klassificerade som övriga).
13 U 60, U 359, U 370, U 427, U 466, U 468, U 483, U 493 †, U 529, U 588 †, U 596, U 602, U 747, 
U 811, U 835, U 888, U 902, U 916, U 1000 †, U 1061, U 1071, U 1170, U 1175, U 1179, U 1180, 
U Fv1976;108, Sö 93, Sö 225, Sö 230, Sö 261 och Sö 264
14 Några av dessa tillägg har som uppenbart syfte att upplysa om beställarnas ställning som ar
vingar, så U 73 (i kombination med U 72), U 332 † och U 676. En mycket invecklad arvshis toria 
återges i U 29. Ett av de exempel som inte syftar på arvsförhållanden är U 112 RúnaR rísta lét 
Ragnvaldr. VaR á Grikklandi, vas liðs forungi.
15 Palm (a. st.) betecknar samtliga upplysningar om den hågkomne som statusmarkörer.
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Lands hammar som i run svensk nor malis ering lyder Víniútr ræisþi stæin 
at Guðmund, sun sinn, dræng góðan. Nominalfraserna sun sinn och dræng 
góðan är gram matiskt sett ident iska och utgör appositioner till huvudordet 
ack. Guðmund. Som Palm (1992: 136) påpekar finns det dock anledning att 
se status markörer som ack. dræng góðan »med hänsyn till sitt innehåll men 
ej till sin form» som ellip tiska skrivningar av en hel sats av typen [Hann 
vaR] drængR góðr.

Skillnaden mellan appositionerna sun sinn och dræng góðan i Sö 167 
är att den förstnämnda är ett restriktivt och den sistnämnda ett ickere
strikt ivt attribut. Teleman, Hellberg & Andersson (1999: 152) be skriver 
re strikt iva attribut som sådana »som är mer eller mindre nödvändiga för 
att lyssnaren skall hitta eller etablera den avsedda referenten i textens 
eller verk lig hetens värld». Ett uttryck som syftar tillbaka på en i in
skriften om nämnd person är identifierande och har, semantiskt sett, inte 
någon själv ständig propositionell status, vilket motiverar ett synsätt där 
så dana klassi fic eras som en del av minnesformeln. Det som här definieras 
som status markörer är däremot ickerestriktiva attribut som bidrar med 
nytt pro positionellt innehåll och därför bör hållas isär från minnes formeln. 

Gränsen mellan restriktiva och ickerestriktiva attribut är flytande och 
av görs i talspråket främst med hjälp av prosodin. Ett restriktivt attribut har 
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Tabell 7. Aslingor. Inskrifternas textstart i förhållande till rundjurets huvud och 
stjärt uppdelad på äldre och yngre inskrifter. Ingen uppgift = ingen uppgift om stil
grupps tillhörighet i Samnordisk runtextdatabas.
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starkare betoning än sitt huvudord medan ett ickerestriktivt attribut har 
sin egen prosodi utan att påverka betoningen i resten av satsen (Tele man, 
Hell berg & Andersson 1999: 152). Prosodiska analyser har i runinskrif ternas 
fall endast spekulativ karaktär, och appositionernas semantik och funktion 
i run in skrifterna kräver en djupare och mer noggrann undersökning än 
vad det finns uttrymme att prestera här. I synnerhet appositioner som 
an ger släktskap med en i inskriften annars inte förekommande person är 
svår klas si fi cerade med avseende på sin restriktiva resp. ickerestriktiva 
ka rak tär och kräver en detaljerad utredning i varje enskilt fall. En sådan 
appo sition finns i U 829:

Forkunnr ok Gunnarr þæiR létu haggva stæin þennsa 

at Anund, faður sinn, bóanda AuðfríðaR. Balli rísti stæin þennsa.

Man kan argumentera för att bóanda AuðfríðaR ska tolkas som ett tillägg 
som närmare definierar den Anund som vi ändå redan har identifierat, var
med appositionen inte kan anses vara restriktiv. Samtidigt uttrycker ap
pos it ionen en intern relation i familjen: Anunds hustru Ödfrid är rim ligen 
ock så Forkuns och Gunnars moder.

För enkelhetens skull betraktar jag här alla appositioner betecknande 
till hörig het som delar av respektive minnesformel.16 Som egna syn tak tiska 
en heter i form av statusmarkörer betraktas dock, i linje med Palm, alla de 
ap po sitioner som uttrycker social ställning. 

3.5. Textstart och textflöde 

3.5.1. Textstart i Aslingorna 

Som har redovisats i kapitlets inledning (avsn. 3.1) antar man gärna i ru no
logisk litteratur att en runinskrift normalt börjar i rundjurets huvud. Syf
tet med föreliggande huvudavsnitt är att pröva och modifiera denna regel. 
Un dersökningen begränsas till den klart mest frekventa slingtypen i båda 
land skapen, nämligen Aslingorna av vilka det finns 470 i Uppland och 124 
i Söder manland (se tabell 4).

Av sista kolumnen i tabell 7 framgår fördelningen i de två landskapen. 
Som synes är en textstart i huvudet klart vanligast, nämligen i 70 % av 

16 Härmed vill jag inte hävda att huvudordets semantiska kategori utgör en lämplig klassi fi ce
rings grund för hela appositionens status som restriktiv eller ickerestriktiv. Det tycks dock i 
run stensinskrifternas retoriska gestaltning finnas en viss affinitet mellan dem båda.
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fallen för Upplands och 81 % för Södermanlands del. I båda land skapen 
finns det en liten grupp Övriga. I denna ingår runslingor som innehåller 
två vi su ella skriftenheter och där det finns en senare inskriftsdel framför 
in skriftens inledning (återänvända slingor, se exempel 3 i figur 3).

Resultatet är tydligt: en runinskrift börjar i en majoritet av fallen i run
djurets huvud. Dock kräver skillnaden mellan Uppland och Söder man land, 
drygt elva procentenheter, en förklaring. Den får man om man rela terar in
skrif tens startpunkt till stilgruppstillhörigheten, vilket görs i de tre första 
kolum nerna i tabell 7. För Upplands del visas en tyd lig kronologisk rörelse. 
I de äldre ristningarna av typ A (som tillhör stil grupperna Fp, Pr1 och 
Pr2) börjar inskriften i 86 % av fallen i rundjurets huvud, medan mot sva
ran de andel för stilgrupperna Pr3, Pr4 och Pr5 är 66 %. Samtidigt kan man 
också iaktta en markant ökning av andelen okon vent ion ella läs ord ningar 
i gruppen Övriga. Motsvarande siffror för Söder man lands del är stabila, 
vil ket säkerligen hänger samman med den närmast totala avsaknaden av 
stilen Pr5 i landskapet. 
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Figur 6. Aslingor i Uppland. Inskrifternas textstart i förhållande till rundjurens 
hu vud och stjärt upp delad på stilgrupperna Fp, Pr1–Pr5. Ristningar med blandad 
stil grupps till hörighet räknas till respektive yngre period. ? = ingen uppgift om stil
grupps till hörighet i Sam nordisk runtextdatabas. Svarta staplar: textstart i hu vu
det. Mörk gråa staplar: text start i stjärten. Ljusgråa staplar: övriga.
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Den kronologiska rörelse som siffrorna i tabell 7 antyder bekräftas av 
den mer detaljerade uppställningen i figur 6, i vilken stilgrupps för del ning
en bland de uppländska ristningarna av slingtyp A detaljredovisas. Bland
former samt ristningar med drag från två stilgrupper hamnar i respek tive 
yngre grupp. Stapeln Pr1 t. ex. innehåller därmed både ren odlade Pr1rist
ningar och kombinationer av stilgrupperna Fp och Pr1. De abso luta siff
ror na för varje stilgrupp (undantagna Pr3 och Pr4) är ganska låga och bör 
han teras med viss försiktighet. Tendensen är dock tydlig och man kan ob
ser vera en steg vis minskning av inskrifter med textstart i huvudet och en 
mot svarande ök ning av textstarter i stjärten. Just omkring bryt punkten 
mel lan den äldre och den yngre perioden, nämligen mellan stil grup perna 
Pr2 och Pr3 sker en markant minskning av textstarter i huvudet, från att ha 
le gat på i genomsnitt 85 % i den äldre perioden (Fp, Pr1 och Pr2, se ta bell 7) 
till ca 70 % i stilgrupperna Pr3 och Pr4. Helt fri i förhållande till text star ten 
tycks sedan huvudets position vara i stilgrupp Pr5. Spridningsbilden som 
visas i figur 6 är intressant i jämförelse med Gräslunds absoluta date ringar 
av stilgrupperna (se avsn. 3.2). De äldre stilgrupperna, som enligt henne 
har ungefär samma produktiva period, gör även ett homogent intryck 
med avseende på textstarten och huvudets position, medan de yngre 
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Tabell 8. Aslingor. Huvudets placering uppdelad på äldre och yngre inskrifter. Ing
en upp gift = ingen uppgift om stilgruppstillhörighet i Samnordisk runtextdatabas.
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stilgrupperna uppvisar en kronologisk skiktning mot en friare place ring  
av text star ten i förhållande till rundjurshuvudet.

Regeln att en läsning börjar i rundjurets huvud behöver modifieras. Den 
kan endast bekräftas för de äldre inskrifterna i båda landskapen medan den 
gäl ler i klart mindre utsträckning för de yngre uppländska inskrifterna. En 
del av förklaringen därtill hittar man när man betraktar huvudets position 
obe ro ende av runinskriften. Av tabell 8 framgår hur denna fördelning ser 
ut. Run djurshuvudet återfinns i 67 % av Aslingorna i Uppland i run djurets 
vänstra del (sista kolumnen i tabellen). Den kronologiska uppställningen i 
de tre föregående kolumnerna visar en motsvarande bild som i uträkningen 
av run inskrifternas inledning ovan: fördelningen mellan huvudets position 
nere till vänster och nere till höger blir jämnare mot vikingatidens slut. 
Till sam mans ger tabellerna 7 och 8 samt figur 6 en indikation på att po si
tio nen av run djurets huvud blir friare över tid, medan inskrifternas van
ligaste start punkt nere till vänster förblir densamma. Resultatet be kräftas 
av kontroll räkningen i tabell 9, där läsningens startpunkt i för hål lande 
till rundjurets kropp analyseras. Andelen inskrifter som börjar nere till 
vänster är stabil över tid och rum och utgör stadigt mellan 85 % och 89 %.
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Tabell 9. Aslingor. Textstarten i förhållande till rundjurets kropp uppdelad på 
äldre och yngre inskrifter. Ingen uppgift = ingen uppgift om stilgruppstillhörighet i 
Sam nordisk runtextdatabas.
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Bilden av att textstartens placering bör ses i förhållande till rundjurets 
kropp och inte till rundjurets huvud kan illustreras på ännu ett sätt. I ta
bell 10 delas inskrifterna in i sådana som börjar nere till vänster resp. nere 
till höger i rundjurets kropp, vilket sätts i relation till run djurs huvudets 
po sition nere till vänster resp. nere till höger. Resultatet är tydligt och lik
artat för båda landskapen. Om huvudet befinner sig i nedre vänstra delen 
av slingan börjar inskriften endast i ett fåtal fall nere till höger (2 % i Upp
land och 1 % i Södermanland). Men en textstart nere till höger är även i 
rist ningar med huvudet nere till höger mindre vanlig, om än inte i samma 
tyd liga utsträckning (24 % i Uppland och 28 % i Södermanland). I re sul taten 
i tabell 10 finns det f. ö. inte någon klart synlig kronologisk komponent och 
siff rorna i en kronologiskt uppdelad uträkning ger ungefär samma resultat. 
Näm nas kan dock att inte en enda av de totalt 9 ristningar som har huvu det 
till vänster och textstarten till höger tillhör den äldre perioden.

Som framgår av genomgången är det alltid positionen nere till väns ter 
som prioriteras i fråga om var inskriften ska inledas, och detta även om hu
vu det befinner sig i den högra delen av slingan. Regeln ska alltså lyda att 
en inskrift i normalfallet börjar nere till vänster i rundjurets kropp. Detta 
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Tabell 10. Aslingor. Textstarten i runslingans nedre högra resp. nedre vänstra del 
upp delad på runslingor med huvudet nere till vänster resp. nere till höger.
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gäller i synnerhet i det yngre materialet, där huvudet i klart mindre ut
sträck ning fungerar som vägvisare för inskriftens början.

Resultatet är egentligen föga överraskande om man tänker sig en ut
veck ling från oornerade runslingor till djurornamentik. Som jag har vi sat 
i en tidigare undersökning (Bianchi 2008: 28 f.) är re sul taten ungefär mot
sva rande för Kronobergs läns och hela Smålands del, där ickezoo morfa 
rist ningar är klart dominerande (se också Øeby Nielsen 2001: 167 i fråga 
om det danska materialet). Textstarten i slingor som löper längs stenens 
kant är alltså stabil över tid och återfinns i regel nere till vänster, helt oav
sett om ristningen är zoomorf eller inte. Det är därför snarast inskriften 
som styr över huvudets placering i de tidiga ristningarna. Eftersom det 
var van li gast att påbörja en inskrift i runslingans nedre vänstra del kom 
även hu vudet att hamna på samma ställe.

3.5.2. Några ristare 

För att komma närmare en förklaring till observationen att inskrif ter nas 
text start är stabil medan huvudets position skiftar vill jag se när mare 
på några enstaka mycket produktiva runristare, nämligen Fot, Ås mund 
Kåre son och Öpir. Alla tre har tyngdpunkten av sin verksamhet i Upp land 
och i den yngre perioden, alltså Pr3, Pr4 och Pr5. Som underlag nyt tjas 
fäl tet »Ristare» i Samnordisk runtextdatabas, dvs. alla ristningar som är 
sig nerade enligt gängse tolkningar eller har attribuerats till någon av de 
nämnda ristarna.17 Urvalet är begränsat till ristningar med Aslingor som 
in går i denna undersökning. Detta förfarande innebär givetvis en viss fel
mar ginal, då några av de anförda attribueringarna är mycket osäkra. Sam
tidigt är de tre ristarnas produktion så pass stor att siffrorna skulle för bli 
un gefär desamma även med ett betydande bortfall. Räknat på detta sätt 
har Öpir en produktion av typ Aristningar på 55, varav en tillhör den ti
di ga pe ri oden.18 Åsmund står för 34 ristningar av vilka två är tidiga. Fot 
slut ligen nämns som upphovsman till 55 Aristningar varav en till hörande 
den tidiga peri oden. De tre ristarna är nästan ute slutande före trädda i 
Upp land; en dast två av runstenarna står i Södermanland (Öpirs Sö 308 och 
den av Stille (1999: 175) till Åsmund attribuerade Sö 302). Till sam mans står 
de tre ristarna för 144 ristningar med slingor av typen A, vil ket mot sva rar 

17 U 940 är signerad av Öpir (med verbet ráða i ristarsignaturen). I Samnordisk runtext data
bas hän visas också till Stille (1999: 142) och hans attribuering till Åsmund. Här räknas stenen 
till Öpirs produktion, trots att han med goda skäl kan ifrågasättas som upphovsman (se nedan 
avsn. 3.7).
18 U 896. Den hör, trots att den bär en ristarsignatur (med verbet ráða), till de osäkra Öpir
stenarna (se nedan avsn. 3.7).
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knappt 40 % av Upplands 340 runstenar med Aslingor i den yngre perio
den. En av dessa ristares egenarter kan med andra ord påverka siff rorna 
för hela land skapet åt endera hållet. 

Det finns påtagliga skillnader ristarna emellan (tabell 11). Åsmund och 
Öpir gör likadant när det gäller huvudets och textstartens placeringar i 
run slingan (botten vänster resp. botten höger). Båda avviker tydligt från 
»nor men» när det gäller huvudets placering, där fördelningen mellan bot
ten vänster och botten höger är jämnare än i Uppland i stort. Både Ås
munds och Öpirs ristningar speglar emellertid någorlunda den totala för
del ningen i fråga om val av sida att börja inskriften på. Hos Öpir märks dock 
en ten dens att i större utsträckning börja skriva nere till höger. I fråga om 
text starten i förhållande till huvudet och stjärten avviker Öpir rätt tyd ligt 
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Tabell 11. Aslingor. Några produktiva ristares sätt att placera rundjurshuvudet 
och textstarten på. I första kolumnen står respektive andel i Upplands senare pe
riod enligt tabellerna 7, 8 och 9.
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från den generella bilden. Hans inskrifter tar sin början i stjärten i en klart 
större utsträckning. Hos Åsmund är spridningen gällande detta feno men 
jäm för bar med landskapet som helhet. Man kan dock se att hela 19 % av 
hans inskrifter varken börjar i huvudet eller i svansen. Detta beror på hans 
be nä gen het att avsluta sina runinskrifter i samma del som de börjar. Ett 
exem pel på detta utgörs av U 956 Vedyxa (pl. 11).

Trots att de båda stundom avviker från ristarvanor i landskapet som hel
het uppvisar Öpirs och Åsmunds produktion samma tendens som materi
alet generellt: den starkaste konventionen är den att påbörja en inskrift i 
run djurets vänstra kroppshalva.

Helt avvikande från den generella spridningsbilden är Fot. Han är i det 
när maste konsekvent i sin uppläggning av inskrift och rundjur. I samt liga 
tre undersökta variabler uppvisar han en andel på 90 % och mer till för mån 
för ett av alternativen.

Siffrorna i tabell 11 är inte tillräckligt tydliga för att man ska kunna för
klara förändringen över tid med enskilda ristares förkärlek för vissa lös
ningar. Däremot visar skillnaderna mellan en enskild ristare och det övriga 
ma teri alet å den ena sidan, och ristarna emellan å den andra, att ut rymmet 
för variation har varit tämligen stort under senare delen av vikinga tiden. 
Me dan Fot har gjort det till sitt kännetecken att i det närmaste kon sekvent 
ut forma sina designer på ett liknande sätt verkar Öpir och Åsmund snarare 
leka med möjlig heterna till variation av ristningarnas komposition. 

3.5.3. Textflöde i Bslingorna 

Att klassificera inskrifters textstart i kategorier som botten vänster och 
bot ten höger har under arbetets gång visat sig vara det mest be hän diga 
sät tet att hantera materialet på. Tittar man på resultaten ovan hade dock 
möj ligen även en indelning medurs resp. moturs varit tillämplig.19 En läs
rikt ning från botten vänster betyder i en övervägande majoritet av fallen 
sam ma sak som en läsriktning medurs med runornas baser inåt. Detta 
inne bär att den ovan funna konventionen att börja en inskrift i run djurets 
vänstra del lika mycket kan beskrivas som en konvention att läsa från 
vänster till höger. Vice versa är många av de inskrifter som läses ned ifrån 
hö ger, alltså moturs, skrivna med runornas baser utåt, vilket likaledes be
tyder högerriktad text. 

För att närmare granska läsriktningen i runtexterna kommer i det föl
jande Bslingorna att undersökas. I en Bslinga har ristaren betydligt mer 

19 Wessén (i SRI 9: 125) är inne på en liknande tanke när han om U 977 † säger att den läses 
»mot sols, emot den vanliga regeln».
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ut rymme för variation. Det finns fyra möjligheter att placera run djurs
huvud ena på och åtta att placera ut runinskriften i slingorna. En analys av 
hur dessa kombinationsmöjligheter utnyttjas kan ge en intressant inblick i 
run rist arnas strategier vid textkompositionen. I ett första steg kommer jag 
ne dan att undersöka inskriftsdelarnas läsriktning samt deras startpunkter 
i förhållande till rundjurshuvudena. De båda villkoren kommer jag sedan 
att sätta i relation till varandra för att kunna få en uppfattning om de van
ligaste kombinationerna.

Tabell 12 visar i vilken utsträckning inskrifterna i Bslingor börjar 
och fort sätter i huvud resp. stjärtändarna av rundjuren. Lösningar där 
första delen av inskriften börjar i huvudet utgör majoriteten (rad erna 1 
och 2) med 66 ristningar i Uppland resp. 26 i Södermanland, vil ket mot
sva rar 75 % och 70 % av alla Bslingor i respektive landskap. Att på börja 
in skriften i en stjärtända (raderna 3 och 4) är relativt ovanligt, en dast 20 % 
i Uppland och 16 % i Södermanland. När det gäller inskrifternas in led ning 
finns det alltså en korrelation till huvudets position. Samma gäller inte in
skrif ternas fortsättning där fördelningen är jämn. Raderna 1 och 4 inne
hål ler inskrifter som fortsätter i huvudet, tillsammans 43 (Uppland) resp. 
13 (Söder manland), och raderna 2 och 3 sådana som fortsätter i stjärten, 
till sam mans 41 resp. 19.

Resultatet ovan, att textstarten i de flesta fallen återfinns i ett huvud, kon
tras teras i det följande med inskrifternas läsriktning, som i under sök ningen 
om Aslingorna har visat sig vara den utslagsgivande faktorn. Av rad 1 i ta
b ell 13 framgår att en majoritet av inskrifterna, 59 % i Uppland resp. 68 % 
i Söder manland, börjar i vänstra slingans nedre del. Övervikten av sådana 
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Tabell 12. Bslingor. Inskriftsdelarnas början i förhållande till rundjurshuvudena i 
de bägge slingorna.
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rist ningar är emellertid inte lika stor som hos Aslingorna (se tabell 9). Den 
är dess utom inte heller lika stor som övervikten av Bslingeinskrifter som 
börjar i huvudet (se tabell 12). Siffrorna blir tydligare om man räknar ihop 
alla de inskrifter där läsningen är medurs i första slingan, alltså raderna 1 
och 4 i tabell 13. Sammantaget finns det i Uppland 67 och i Söder man land 
33 första slingor vars läsriktning är medurs, vilket motsvarar 76 % resp. 
90 %. En inte lika entydig men ändå tydlig bild ger också siffrorna för in
skrif ternas fortsättning i andra slingan. I 86 av de bägge landskapens 125 
Bslingor (69 %) fortsätter läsningen antingen nere till vänster eller uppe 
till höger (se raderna 1–5 i tabell 15).

Det visar sig att kriteriet medurs verkar vara utslagsgivande i fråga om 
in skrif ternas placering i Bslingorna. Detta resultat får viss bekräftelse i 
ta bell 14 där den sammantagna läsriktningen undersöks. Vanligast är läs
ningar runt stenen medurs, dvs. med början antingen uppe till höger eller 
nere till vänster och med direkt fortsättning i nästa slinga. Dessa svarar 
för 57 % (50) av Upplands och 73 % (27) av Södermanlands Bslingor. Näst 
van ligast, både i Uppland och Södermanland, är att båda slingorna läses 
ned ifrån och upp. Läsningar moturs är ovanliga i bägge landskapen. 

Läsningar medurs är vanligast när man tittar på varje slinga för sig. 
Även den sammantagna läsriktningen är i en övervikt av fallen medurs. I 
Upp land är denna övervikt dock inte särskilt tydlig och andelen in skrif ter 
som inte läses så är 40 % (raderna 2–4 i tabell 14).

Trots att materialet är litet kan en uppställning som den i tabell 15, 
vilken sätter textstarten i slingorna i förhållande till huvudenas position, 
til låta någ ra intressanta slutsatser. Föga förvånande är kombinationen med 
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Tabell 13. Bslingor. Textstart i förhållande till första rundjurets kropp.
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inskrifts delarnas början nere till vänster och uppe till höger (rad 3) samt 
hu vu dena på samma ställen (kolumn 1) den vanligaste och svarar för 31 av 
alla 125 Bslingor, alltså 25 %. De båda varianterna är de avgjort van ligaste 
inom sina kategorier och står vardera för ungefär 50 % av ristningarna: 31 
av 60 i fråga om textstarten (rad 3) och 31 av 61 när det gäller hu vu dets 
pla cering (kolumn 1). 

Tittar man på raderna och kolumnerna i tabell 15 var för sig ser man 
att kom bina tions möjligheterna som står till buds endast utnyttjas i ringa 
ut sträck ning. Av de 17 inskrifterna i rad 1, som börjar nere till vänster 
och fort sätter nere till höger, är det hela 15 som har en motsvarande place
ring av huvudena. På motsvarande sätt kombineras textstarten top pen hö
ger – botten vänster (rad 4) helst med rundjurshuvuden uppe i slingorna 
(kolumn 3). När läsningen i båda slingorna börjar upptill (rad 6) återfinns i 
samt liga fall även huvudet på samma ställe (kolumn 3). Bland kolum nerna 
sticker främst andra kolumnen (botten vänster – toppen höger) ut. Denna 
pla cering av huvudena är ganska ovanlig, men när den förekommer är det 
näs tan uteslutande i kombination med att läsningen påbörjas i huvudena. 

Fördelningen i raderna 1 och 6 tyder kanske på att rundjurs huvudena 
an vänds för att leda läsaren genom en komplicerad och ovanlig upp lägg
ning av runinskriften: läsföljder botten vänster – botten höger resp. top
pen höger – botten vänster är båda rätt sällsynta. I det första fallet får 
miss tanken något av en bekräftelse i rad 3. En inskrift som börjar nere 
till vänster fortsätter oftast uppe till höger. Av dessa 60 ristningar är det 
dock bara i 22 (kolumnerna 2 och 3) som huvudets position samman faller 
med text starten i andra slingan. Rad 4 visar en liknande bild i jäm förelse 

S
am
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an

ta
ge

n 
lä

sr
ik

tn
in

g Medurs

Summa

Uppland Södermanland

50

9

57 %

10 %

19 22 %

88 100 % 37 100 %

Moturs

Båda nedifrån och upp

Båda uppifrån och ned

Oklart/Övriga

7 8 %

3 3 %

27 73 %

4 10.5 %

2 5,5 %

2 5,5 %

1

2

3

4

5

2 5,5 %

Tabell 14. Bslingor. Läsriktningen i båda slingorna sammantagna.
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med rad 6. Inskrifter som börjar uppe till höger fortsätter oftast nere till 
väns ter. Rundjurshuvudet hjälper dock endast till vid läsningen av första 
run slingan och intar sedan helst positionen uppe till vänster. 

Ett något försiktigt framfört resultat av observationerna ovan är att 
run djurets huvud hjälper till att leda läsaren genom inskriften i de fall som 
run in skriftens anordning i slinguppläggningen är ovanlig. Som det har vi
sat sig är det absolut vanligaste sättet på vilket inskriften struk tu reras 
i en två slinge design att låta den gå runt i en cirkelrörelse. I dessa fall är 
hu vu dets position förhållandevis fri. När inskriften trots allt fortsätter på 
ett oväntat ställe, dvs. inte i direkt anslutning till första slingans slut, kan 
man oftast lita på att andra slingans huvud befinner sig på samma ställe. 
Om vänt tycks andra slingans huvud snarast fly inskriftens fortsättning om 
den befinner sig i direkt anslutning till de sista runorna i föregående slinga. 

BV–BH 17

6

60

15

Summa

4

831 14

3

2

1

6

4

7

1

1

Summa

2
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sk

ri
ft

sd
el

ar
na

s 
bö

rj
an

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BH–BV

BV–TH

TH–BV

TV–TH

TH–TV

TV–BH

BH–TV

Övriga

BV–BH BV–TH TV–TH TV–BH Övriga

4

3

2

5

1 12

6

1

1

3

2

1

1 17

5

61 16 32 9 7 125

1

Huvudets position

Tabell 15. Bslingor. Matris över textstarten i runslingorna (rader) och place
ring en av run djurshuvudena (kolumner). Gråa fält innebär att inskriftsdelarna 
börjar i båda slingornas rundjurshuvud. BV = botten vänster, BH = botten höger, 
TV = toppen vänster, TH = toppen höger, – = hopp till nästa slinga, Övriga = andra 
lösningar samt skadade eller otolkade ristningar.
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3.6. Språket och slingorna 

Den subjektiva upplevelsen när man betraktar en runtext med flera visu
ella skriftenheter är ofta att uppdelningen av det språkliga budskapet inte 
är slump mässig. Vid en närgranskning av en enskild inskrift är det i de 
fles ta fallen möjligt att observera ristarens ambition att låta det språkliga 
inne hållet samverka med ornamentiken. Att kvantifiera alla aspekter av 
denna re lat ion är inte möjligt med hjälp av material insamlingen som lig
ger till grund för detta kapitel. Det är vidare tveksamt om en me kanisk 
ma terial genom  gång med en strikt kvantitativ analys skulle göra run rist
ningarna rätt visa. Jag har därför valt att närma mig fenomenet på två sätt. 
I avsn. 3.6.1 kommer jag att gå igenom Bslingorna för att illustrera vil ka 
typer av tematisk uppdelning mellan slingorna som före kommer. Här tas 
endast hänsyn till övergången mellan de båda slingor som ingår i upp lägg
ningen B och inte till andra typer av visuella skrift en heter så som åter an
vänd ning av en slinga och fristående runor utan för slingan. I avsn. 3.6.2 går 
jag sedan igenom resultaten som min databas ger vid handen för samt liga 
rist ningar i materi alet. Kriterierna som kommer att jämföras är visuella 
skriftenheter och in skrifts formler såsom definierats i avsn. 3.3 resp. 
avsn. 3.4.5.

3.6.1. Slingorna och syntaxen: Bslingorna 

Som en runstensbeställare mycket mån om textens komposition fram
står Jarla banke. Av de sju ristningar som han har låtit rista till minne 
av sig själv är det fem (U 127, U 164, U 212 A och B och U 261) som står i 
Bslingor. I samtliga dessa är uppdelningen strikt syntaktisk och tematisk. 
Den första delen beskriver gärningen att resa en runsten till minne av sig 
själv, me dan Jarlabanke i den andra delen lämnar övriga upplysningar om 
sin för träffl ighet: att han även har låtit uppföra en bro och / eller vilka ägor 
han är herre över, i tre fall kompletterat med en avslutande bön. Språk ligt 
ut görs inskrifterna av en komplett huvudsats i den vänstra slingan och en 
eller flera subjektslösa huvudsatser, inledda med konjunktionen auk, i den 
högra. Enda undantaget är Asidan av U 212 där även andra slingans hu
vud sats inleds med ett subjekt, nämligen pronomenet hann. 

I Jarlabankes fall är den syntaktiska och tematiska uppdelningen med 
all sä ker het inte slumpmässig. I inskriften U 127 var första slingan något 
för kort, varför de tre sista runorna i ordet kuikuan placerades utan för 
slingan. Det motsatta förhållandet råder i inskriften U 164 (pl. 4). Här är de 
båda satserna i andra slingan, en broformel och en förbön, avsevärt mycket 
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längre än min nes formeln. Trots detta ägnas hela den vänstra slingan åt den 
se nare. Detta får till följd att runorna i vänstra slingan, i synnerhet i ordet 
kuikuan, står mycket glest medan den högra slingan inte räcker till trots 
att runorna i förbönen är mycket små och tätt ställda.

Lösningar liknande dem på Jarlabankestenarna är inte ovanliga. I U 987 
står två minnesformler efter samma person i varsin slinga, en från för äld
rarna och en från bröderna. Två till synes av varandra helt oberoende min
nes formler finns på U 295 och likaså på U 1065.20

En parallell till U 164, där satsen i första slingan avslutas utanför 
slingan, finns på Sö 175. På U 89 avslutas verbet ræisa utanför slingan in
nan inskriften i andra slingan fortsätter med objektet stæin.

Ibland tycks viljan till visuell uppdelning av olika aspekter ha inverkan 
på inskrifternas formulering och ge upphov till krångliga syntaktiska lös
ningar. U 735 lyder i runsvensk normalisering, med en rad per runslinga:

Veðraldi lét úR Langgarni stæin allmikinn úR staði føra ok 

Arngærðr, þau létu kumbl ræisa þessa at Sigtrygg, sun sinn.

Satsen i första runslingan avslutas med ett efterställt ytterligare subjekts
led i form av Arngerds namn i andra slingans inledning (jfr Jansson i SRI 
8: 277). Genom denna placering i slingorna delas inskriften således in i två 
te matiskt och syntaktiskt skilda enheter, av vilka den ena berättar om ste
nens öde och den andra om den döde Sigtrygg. Vidare får de båda för äld
rar na varsin slinga, som inleds med deras respektive namn. En i det när
maste parallell formulering återfinns på U 775:

VídiarfR lét ræisa stæin þennsa æftiR ÁsgæiR(?) ok æftiR Svæin,

ok Vígærðr þau létu g[æra mær]ki. Tíðkumi rísti rúnaR þessaR.

Även i denna inskrift är subjektsfrasen uppdelad och de båda namnen står 
i början av respektive slinga. Den sannolika tolkningen är här, trots verb
böj ningen i singularis i första satsen, att de båda namnen i nominativ är 
subjekt i båda inledande satserna.21 Den okonventionella och omständ liga 
for mu leringen förklaras rimligast med ambitionen att ägna de båda sten be
stäl larna varsin slinga. Intrycket förstärks av att de båda slingorna in leds 
uppe till höger resp. uppe till vänster och förenas i en ögla så att de båda 

20  Se också Wessén (i SRI 8: 343) och de där anförda parallellerna till U 1065: U 311, U 842, 
U 952, U 1017, U 1020.
21 När ena subjektsledet är efterställt böjs verbet i singularis (se Faarlund 2004: 200–203). Som 
parall ell i runmaterialet kan nämnas ristarsignaturen på U 1142: Ásmundr rísti ok Vígmarr.
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namnen står i direkt anslutning till varandra. Fler exempel på sub jekts
fraser uppdelade på motsvarande sätt ger Sö 11, Sö 213, U 773 och U 1145. 
Även på Sö 205 styrs subjektsfrasens uppdelning av relationen mellan be
ställarna och den avlidne. Medan Karls hustru och barn där upp tar den ena 
slingan, står hans mor och bror i den andra. Inskriften på U 390 är skadad 
och det framgår inte vem minnesformeln i vänstra slingan tillägnas. Dock 
är det med säkerhet så att de båda slingorna utgör olika tematiska en heter.

Det mest spektakulära exemplet på tematisk uppdelning mellan 
slingorna är säkerligen Hillersjöhällen U 29, där fenomenet emeller tid inte 
går att greppa med syntaktiska termer. Brottet mellan sling orna löper 
näm ligen mitt i satsen Hon het [In]ga, mellan subjekt och finit verb. Dock 
styrs även här uppdelningen med säkerhet inte av slumpen. Satsen fun
ge rar som en bro mellan första slingan, Gerlögs, och den andra, Ingas, och 
knyter ihop de båda berättelserna.22

Givetvis är genomgången ovan ofullständig och endast passande exempel 
har valts ut. Som den presenterade rika floran av olika lösningar visar finns 
det inga kvantifierbara tendenser bakom kompositionen av rist ningarna. 
Vid sidan om de tydliga exemplen på omsorgsfull komposition finns det 
även ristningar där ristaren vid fördelningen av de visuella skrift en heterna 
inte tycks ha tagit någon hänsyn alls till det språkliga budskapet. Så går 
exem pel vis gränsen mellan de två slingorna i nio fall mitt i ett ord (se rad 
4 i tabell 16).

I tabell 16 görs ett försök till sammanfattning och kvantifiering av de olika 
möj lig heterna att dela upp inskriften på. Tabellen visar vilka syntaktiska 
ni våer som bryts isär i och med övergången till nästa slinga. Resultaten 
pre sent eras i två kolumner: en för läsordningar som är samman hängande, 
alltså medurs eller moturs, samt en för ristningar där båda slingorna läses 
ned ifrån och upp eller uppifrån och ned (jfr tabell 14).

Tabell 16 visar att ett avbrott mellan två ord mitt i en primär satsdel är 
van ligast (rad 3). Resultatet är något överraskande och motsäger in skrifts
ge nom gången ovan, där runstensristarna presenterades som om sorgs fulla 
kom po sitörer. Tittar man något närmare på inskrifterna i denna grupp blir 
dock resultatet inte lika nedslående. En stor del av de uppsplittrade fra
serna, nämligen 18 stycken, är prepositionsfraser i vilka avbrottet går mel
lan prepositionen och rektionen. Sett i ljuset av exemplen ovan betyder 
det ingenting annat än att första slingan har resarna och gärningen som 
tema, medan andra slingan helt ägnas den avlidna. Uppdelningen mel lan 
pre positionen och huvudordet i rektionen får också till följd att namnet på 

22 Se om U 29 även Andrén (2000: 10 ff.) samt AnnaMalin Karlssons (2009) redogörelse för min 
ana lys av ristningen vid Högre seminariet för nordiska språk, Uppsala universitet, 20071121.
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den som stenen är rest efter står först i en slinga. Till denna kategori kan 
även räknas de tio ristningar där andra slingan inleds med ett komplett 
pre po si tions objekt (inkl. preposition), vilka dock i uppställningen i ta
bell 16 hamnar i rad 2. En stor grupp, totalt 13 stycken, av de in skrif ter 
som återfinns i rad 3 utgörs av avbrott mellan huvudord och ap po si tion. 
Även den visuella sär be hand lingen av appositioner måste ofta anses vara 
ett genomtänkt drag, så exempelvis på U 819:23

Svæinn / Stæinn lét ræisa stæin þenna at faður … [t]a -þah 

SigríðaR bóanda. Guð hiælpi sál hans. Balli rísti.

Det är inte orimligt att tänka sig att Sigrid är vid liv när stenen blir rest 
och därför ägnas en egen runslinga. Detta exempel, tillsammans med de 
upp styckade prepositionsobjekten, visar att en syntaktisk be skriv ning 
ibland är illa lämpad att fånga upp de nyanser i innebörd som för med las 
med hjälp av en specifik visuell komposition.

23 Sven B. F. Jansson (i SRI 8: 438) leker med tanken att supplera och emendera det skadade 
partiet som sin boanta koþan.

B
yt

e 
ti

ll 
an

dr
a 

sl
in

ga
n

Mellan två satser

Summa

Sammanhängandea Ej sammanhängandeb

15

20

39

88 32

Mellan primära satsdelar

Mellan två ord

I ett ord

Skadad/otolkad

9

5

11

12

1

2

3

4

5

9

Sammantagen läsriktning

Summa

26

51

9

8

31

125

a Slingorna läses i ett svep medurs eller moturs.
b Båda slingorna läses nedifrån och upp eller uppifrån och ned.

Oklar

5

3

2

Tabell 16. Bslingor. Avbrottet mellan runslingorna i inskriftens syntaktiska struk
tur. Antal slingbyten mellan två kompletta satser, mellan två primära sats delar, 
mel lan två ord och mitt i ett ord. Uppdelat i inskrifter som läses medurs / mot
urs (Sammanhängande) och sådana med ett hopp mellan slingorna (Ej samman
hängande).
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Rad 3 i tabell 16 rymmer också 12 inskrifter där slingbytet sker mel lan 
ett huvudord och ett efterställt pronomen, antingen i det direkta objektet 
eller i en apposition. Det förstnämnda är fallet i de dubblerade inskrifterna 
U 763 och U 764 som båda lyder:

Brúni ok Holmstæinn létu ræisa stæin

þennsa æftiR Gunnbiôrn, faður sinn góðan.

I dessa fall finns det ingen semantisk motivering till avbrottet vid just 
detta ställe och det kan ha hamnat där av en slump.

Avbrott mellan två primära satsdelar (rad 2 i tabell 16) har jag kunnat 
iden ti fiera på fyra olika ställen, nämligen fem gånger mellan subjektet och 
det fi ni ta verbet (t. ex. X–lét), sex gånger mellan det finita och det infinita 
verbet (t. ex. lét–ræisa), tio gånger före det direkta objektet (t. ex. ræisa–
stæin), och, som redan har nämnts ovan, tio gånger före prepositions
objektet (stæin–æftiR).

Den grupp som tydligast visar på ett samband mellan slingupp del ningen 
och inskriftens placering är den som i tabell 16 redovisas i rad 1. Mellan 
kom pletta huvud resp. bisatser delas inskrifterna upp 26 gånger. Häri in
går även de fall där avbrottet skiljer formler åt, så exempelvis U 160 med 
en minnesformel i den första slingan samt en nekrolog och förbön i den 
andra. 

Till satserna har jag även räknat elliptiska konstruktioner, där antingen 
det finita verbet (fyra gånger), subjektet (fyra gånger) eller en del av sub
jek tet (två gånger) fattas. Subjektslösa huvudsatser är något som i detta 
ma terial ur val nästan uteslutande nyttjas av Jarlabanke i formuleringen ok 
bró þessa gærði fyr and sína, ok æinn átti Tæbý alla[n] (U 127 och nästan 
identiskt U 164 och U 261).24 Det fjärde exemplet är Sö 22.

Tabell 16 är uppdelad i kolumnerna 1 och 2 för att finna ett eventuellt 
sam band mellan syntaktisk eller icke syntaktisk uppdelning och av ståndet 
mel lan första slingans sista och andra slingans första runa. Siffrorna är 
tyd liga end ast i de fall där inskriften bryts mitt i ett ord. Samtliga dessa 
in skrifter har en läsföljd antingen medurs eller moturs så att första och 
andra delen av de »avstavade» orden står i direkt anslutning till varandra. 
Mot satt tendens kan skönjas i tabellens första rad, alltså när en ny sats in
leder andra slingan.

24 En liknande konstruktion finns vidare på Bsidan av U 212, som dock inte ingår i urvalet. Av 
int resse är också att motsvarande formulering på Asidan görs med ett subjekt i form av det 
ana foriska pronomenet hann.
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3.6.2. Visuella skriftenheter och formler 

Som har nämnts i inledning i avsn. 3.6 utgör ovan presenterad under
sök ning av Bslingornas språk ett slags kvalitativ brasklapp till följande 
ut red ning om inskriftsformler och visuella skriftenheter. Formlerna är 
de syntaktiska och narrativa enheter i en runinskrift som är enklast att 
kvan tifiera. Det är i de flesta fallen enkelt att avgöra var i den språk liga 
strukt uren en formel börjar och slutar. Samtidigt förekommer i run stens
ma te ri alet endast ett fåtal olika formler, vilket gör att materi al in sam lingen 
sker med ett överskådligt antal kategorier. Sist men inte minst an tyder det 
kon se kventa bruket av formler i runstensspråket att formeln har varit en 
re le vant syntaktisk enhet i de samtidas förståelse av genren. Detta gör att 
re sul tat rörande formlernas bruk är av större relevans än sådana som sker 
på grundval av satsdelsbaserade grammatiska beskrivningar. Metoden för 
emel ler tid även med sig ett betydande bortfall av ristningar där ett sam
spel mellan språket och slinguppläggningen förekommer. Som exempel på 

3 formler

4 formler

U
pp
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nd 88

17

11 %

2 %

35 45 8

Äldre Yngre Ingen uppgift Summa

3 14

Summa 796 100 %203 531 62

13 %

100 %

8 %

3 %

100 %

17 %

1,5 %

100 %

Summa 265 100 %191 47 27 100 %100 %100 %

S
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m

an
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2 formler 272 34 %82 175 15 24 %33 %40,5 %

1 formel 417 52,5 %83 295 39 63 %56 %41 %

5 formler 2 0,5 %2 0 %

3 formler

4 formler

31

6

12 %

2 %

23 8

5 1

17 %

2 %

12 %

3 %

2 formler 109 41 %84 16 9 33 %34 %44 %

1 formel 119 45 %79 22 18 67 %47 %41 %

Tabell 17. Antalet formler per inskrift i Uppland och Södermanland upp delade på 
äldre (t. o. m. Fp / Pr2) och yngre (fr. o. m. Pr2–Pr3) ristningar.
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så dant systematiskt bortfall kan nämnas släktskapsbeteckningar i form av 
ap po sitioner eller prepositionsfraser. Båda dessa utgör en del av minnes
for meln och särredovisas därmed inte i uträkningarna nedan.

I det följande kommer jag först att fokusera på formlerna enbart och re
do visa deras antal och fördelning. Detta kommer sedan att sättas i re la tion 
till de visuella skriftenheterna i berörda ristningar. I ett andra steg görs en 
text lingvistisk utblick, med utgångspunkt i frågan om hur formlerna kom
bi neras med varandra.

3.6.2.1. Formlernas antal och fördelning 
För att få en grov uppfattning om formlernas fördelning redovisas i ta
bell 17 antalet formler per inskrift, uppdelat på landskap och de två krono
lo giska perioderna (se avsn. 3.3). Inskrifter med endast en formel är i 
över vikt i Uppland med 52,5 % eller 417 av 796 inskrifter. Mot svarande 
an del i Södermanland är mindre och inskrifter med två formler har där en 
näs tan lika stor andel. I Södermanland är fördelningen mellan de krono
lo giska perioderna ganska jämn medan man för Upplands vid kom mande 
över tid ser en tydlig ökning av inskrifter med endast en formel och en 
sam tidig minskning av inskrifter med två eller tre. Endast de riktigt långa 
in skrif terna med fyra och fem formler förekommer lika ofta i den yngre pe
rioden. Äldre uppländska inskrifter är alltså generellt längre än yngre och 
det gäller inte bara antalet formler utan också antalet ord och runor. En 
me kanisk uträkning (utan hänsyn till skador) visar att de 203 äldre in skrif
terna i genomsnitt innehåller 16 ord och 67 runor. Motsvarande siffror för 
de 531 yngre inskrifterna är 14 resp. 62.

Tabell 18 visar det totala antalet formler i landskapen samt de enskilda 
form lernas andel däri. I Uppland består de 796 inskrifterna av 1 337 formler, 
allt så knappt 1,7 formler per inskrift. De 265 sörmländska in skrifterna 
inne håller sammanlagt 463 formler, vilket motsvarar drygt 1,7 formler per 
in skrift. Proportionen mellan minnesformler och fakultativa formler är 
den samma i de båda landskapen. Runt 58 % av formlerna är minnes formler 
och således ca 42 % fakultativa formler. När det gäller fördelningen mel lan 
de olika fakultativa formlerna skiljer sig landskapen åt på några punkter. 
Sig na turer, som är den vanligaste fakultativa formeln i Uppland, finns det 
endast ett fåtal av i Södermanland. Däremot är nekrologer mycket popu
lära i Södermanland till skillnad från i Uppland.

3.6.2.2. Formlernas visuella och språkliga struktur 
I centrum för följande undersökning kommer de tre mest frekventa fa kul
ta tiva formlerna att stå, alltså signaturerna, nekrologerna (inkl. status
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markörer) samt förbönerna. Alla dessa tre förekommer nästan ute slu tande 
till sammans med minnesformler. Undantagna är de fem signaturerna på 
U 161, U 257, U 268, U 544 (ensamstående, se nedan avsn. 3.7) och U 767 
(till sammans med en statusmarkör), där en parsten har begagnats för att 
sig nera ett monument. Vidare finns det en signatur tillsammans med en öv
rig formel i U 226, även den en parsten. Delar av parristningar är även de 
bå da en sam stående nekrologerna på U 344 och U 348. Ensamstående böner 
finns det i två inskrifter, nämligen U 558 och U 804. Ingen av dessa har en 
känd par sten, dock finns det anledning att anta att sådana har funnits (se 
ang. U 558 Snæ dal Brink i Gustavson & Snædal Brink 1984: 255). Nämnas 
bör slutligen även den signerade inskriften på Hillersjö hällen U 29, som 
är Upplands längsta runstensinskrift men helt saknar minnes formel. På 
U 29 och U 226 före går en övrig formel signaturen. I bägge fallen står dock 
signaturerna i en egen visuell skriftenhet. Övriga här nämnda in skrif ter, 
alltså U 161, U 257, U 268, U 544, U 767 (signaturer), U 344, U 388 (ne kro
loger), U 558 och U 804 (förböner) inleds med respektive fakultativ formel. 
Samt liga dessa in skrifter är dock rimligen en del av par monument och 
skulle därför kunna anses vara sådana som inleder den fakultativa formeln 
i en ny visuell skriftenhet. I siffrorna i tabell 19 inkluderas de emeller tid 
inte.

Det är påfallande hur frekventa signaturerna i separata visuella skrift
en  heter är jämfört med andra fakultativa formler (tabell 19). 31 % av alla 
upp ländska och 32 % av de sörmländska signaturerna står i en egen visu ell 
skrift enhet, dvs. inte i samma slinga som föregående del av inskriften. I 

Minnesformler

Summa

Uppland Södermanland

775

177

58 %

13 %

124 9 %

1 337 100 % 463 100 %

Signaturer

Nekrologer/Statusmarkörer

Förböner

Övriga

167 12,5 %

21 2 %

266

31

57,5 %

7 %

77 16,5 %

54 11,5 %

3 0,5 %

Oklara/Otolkade 73 5,5 % 32 7 %

Tabell 18. Det totala antalet formler i Uppland och Södermanland.
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Upp land är siffran betydligt lägre för nekrologerna och förbönerna med 
14 % resp. 7 %. Nekrologerna i Södermanland står förhållandevis ofta 
(26 %) i en egen visuell skriftenhet medan förbönerna separeras i en dast 
13 % av fallen.

Vad kan de ganska stora skillnaderna mellan olika typer av formler be ro 
på? Som Magnus Källström (2007a: 169–181) övertygande visar är Andréns 
(2000) för klaring att släktskapsförhållandet mellan runristare och sten re
sare skulle speglas av signaturens placering högst osannolik. Käll ström har 
gått igenom alla sådana fall och inte hittat någon skillnad i frekvens mellan 
pro duk tiva och mindre produktiva ristare. Hade Andréns hypotes varit 
riktig hade man naturligtvis väntat sig färre signaturer i huvudslingan hos 
pro  dukt iva ristare. 

Det är allmänt känt att signaturer i en majoritet av fallen hamnar sist 
i inskriften. En misstanke kan därför vara att signaturen oftare hamnar 
utan för av den anledningen. Samtidigt vet vi inte mycket om hur övriga 
form ler beter sig i runstensinskrifternas struktur. För att få ett svar på 
så  dana frågor kommer jag i det följande att se när mare på inskrifter med 
tre formler, totalt 119 stycken.

Tabell 20 visar formlernas ordningsföljd i inskrifter med tre formler. De 
fles ta inskrifters formulering går att beskriva med någon av formel följ
derna 1–8. I den stora gruppen Övriga hamnar bl. a. inskrifter där en mind
re van lig formel är placerad mellan två frekventa formler, inskrifter med 
upp rep ning av någon formel samt sådana med större otolkade partier. 

Raderna 1–3 visar tydligt att det finns en prefererad ordningsföljd när 

Summa

Uppland Södermanland

177

124

Signaturer

Nekrologer

Förböner 167

Totalt Ny vis. skriftenhet Totalt Ny vis. skriftenhet

54 31 %

17 14 %

11 7 %

31

77

54

10 32 %

20 26 %

7 13 %

468 82 18 % 162 37 23 %

Tabell 19. De vanligaste fakultativa formlerna och andelen av dessa som börjar i en 
ny visuell skriftenhet. Siffrorna visar antalet formler totalt. Inskrifter med två eller 
fler formler räknas motsvarande antal gånger.
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två av de tre formlerna nekrolog, förbön och signatur dyker upp ge men
samt. Nekrologen följer alltid direkt på minnesformeln medan sig na turen 
all tid hamnar sist. Förbönen står efter minnesformeln om den står till sam
mans med en signatur, men sist tillsammans med en nekrolog. De bå da 
un dan tagen i rad 5, där nekrologen hamnar efter bönen, är Sö 14 och U 616 
som båda är exceptionella inskrifter. I Sö 14 uttrycks nekrologen med ett 
ovan ligt perspektivskifte och en aktiv berättarröst: Væit iak þæt, vaR 
Svæi[nn] vestr með Gauti / Knuti. I U 616 står bönen i en skriftrad innan för 
slingan och nekrologen är inskriven i korset på stenens mitt. Läs följden 
så som angiven av Wessén (i SRI 8: 28) är därmed inte alls den enda möj
liga och kanske, med tanke på den vanligaste ordningsföljden bönen och 
nekro logen emellan, heller inte den rimligaste. I tre inskrifter, anförda i 
raderna 7 och 8, står signaturen inte sist. Inskriften i rad 7 är den delvis 
svår lästa och kanske ofullbordade U 884 som är ristad på tre sidor av 
stenen. De tre run slingorna innehåller varsin formel, en minnesformel i 
den första, en delvis för störd signatur i den andra och troligen återstoden 
av en ofull bor dad nekrolog þáR v[áRu] (Wessén i SRI 8: 586) i den tredje. 
Den läs följd som Wessén före slår med sin normalisering är alltså lika 
osäker som i ovan nämnda U 616. De två inskrifterna i rad 8 är U 519 
och U 887. I den först nämnda be står bönen i Williams (2008: 9) tolkning 

Summa

Minnesformel

Antal

27

21

34

119

Formel 1 Formel 2 Formel 3

Minnesformel

Minnesformel

Minnesformel

Minnesformel

1

2

3

4

5

6

7

Minnesformel

Minnesformel

Minnesformel

Nekrolog

Nekrolog

Förbön

Nekrolog

Förbön

Förbön

Signatur

Signatur

Övriga

Förbön

Signatur

Signatur

Annan formel

Nekrolog

Annan formel

Nekrolog

Annan formel

5

2

3

1

2

24

8

9

Tabell 20. Formlernas ordningsföljd i inskrifter med tre formler.
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av den på runstenar unika for mu leringen isi kuþ Sé Guð. U 887 (pl. 10) 
avslutas med Ráði sá kunni efter en ris tar formel. Källström (2007a: 163) 
betraktar läsaruppmaningen som en ut vidg ning av ristarformeln, vilket 
verkar rimligt. Att skriva och att läsa till hör ju samma typ av verksamhet. 
Dessutom är inskriftens avslutning i sin helhet allittererande vilket också 
kan förklara ordningsföljden mellan sig naturen och läsaruppmaningen. 

En kort blick på inskrifterna med fler än tre formler bekräftar bilden. Det 
finns sju inskrifter med följden minnesformel–nekrolog–förbön–signatur, 
men endast en där förbönen hamnar före nekrologen, alltså minnesformel–
för bön–nekrolog–signatur. Härvid handlar det om U 356 som är signerad 
av Ås mund. Ristarsignaturen och nekrologen står i varsin visuella skrift
en het och är därmed inte en del av inskriftens språkliga linearitet.

I synnerhet bönens normala position efter nekrologen visar att plats eko
nom iska skäl inte i någon nämnvärd utsträckning styr över formlers even
tuella placering i en egen visuell skriftenhet. Hade så varit fallet hade man 
vän tat sig en större andel förböner än nekrologer bland formlerna i nya 
vi suella skriftenheter (tabell 19). I själva verket, och i synnerhet i Söder
man land, är det precis tvärtom, och nekrologen avskiljs betydligt oftare 
visuellt.

Observationen att ristarsignaturer oftare än andra formler särskiljs 
visuellt förklaras bäst med ett fokusskifte. Den ena delen av inskriften 
hand lar om den avlidna och hans eller hennes familj medan ristar sig naturen 
ut trycker en annan del av den kommunikativa verksamheten. Feno menet 
kan i textlingvistiska termer förklaras med kohesion. Nekrologer och böner 
är ofta konstruerade med anaforiska eller relativa pronomen och får på så 
sätt en nära koppling till minnesformeln. Ristarsignaturer å andra sidan 
ut trycker en annan del av den kommunikativa verksamheten, vilket även 
sär skiljs visuellt. Denna tanke finner stöd när man tittar på ristningar med 
fle ra inskriftsytor. Av de 23 ristningar som har separata runristade slingor 
på fler än en yta börjar i åtta fall en av slingorna med en ristarsignatur, en 
börjar med en nekrolog och ingen med en bön. 

För att illustrera resultaten närmare görs nedan (avsn. 3.7) en när
gransk ning av Öpirs bruk av visuella skriftenheter, i synnerhet när det 
gäl ler signaturer.

3.6.2.3. De visuella skriftenheterna 
Upp ställningen i tabell 19 ovan utgår från samtliga fakultativa formler i 
in skriftsmaterialet utan hänsyn till hur slinguppläggningen faktiskt ser 
ut. Efter som designer med endast en visuell skriftenhet (men flera form
ler) inte särredovisas blir andelen formler med egen visuell skriftenhet 
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orättvisande låg. I tabell 21 sätts därför antalet formler i relation till an
talet vi su ella skriftenheter. För Upplands del visar tabellen att 324 (78 %) 
av land skapets 417 inskrifter med en formel endast består av en visuell 
skrift en het. Inskrifter med två eller fler formler använder emellertid i över 
50 % av fallen (196 av 379) även två eller fler visuella skriftenheter. Inom 
denna grupp är det sedan i 90 ristningar (46 %) som minst en fakultativ 
formel på börjas i en ny visuell skriftenhet. Siffrorna för Södermanland är 
något annor lunda men pekar åt samma håll. Bland ristningarna med endast 
en for mel har 67 av 119 (56 %) endast en visuell skriftenhet, medan sådana 
med två eller fler formler i 96 av 146 fall (66 %) även har två eller fler visu ella 
skrift enheter. Inom denna grupp finns sedan, nästan precis som i Uppland, 
44 inskrifter (46 %) där minst en formel inleder en ny visuell skriftenhet. 

Tabell 21 ger två tydliga resultat. För det första påvisas ett kraftigt sam
band mellan antalet formler och antalet visuella skriftenheter i en ristning. 
I Uppland yttrar det sig främst genom att ristningar med en formel för det 
mesta även innehåller en visuell skriftenhet. I Södermanland däremot syns 

Inskrifter med en formel

– ingen formel i ny vis. skriftenhet

U
pp

la
nd

324

En vis. skriftenhet ≥2 vis. skriftenheter

183

183

Summa 796507 289

S
öd

er
m

an
la

nd

Summa

93

196

106

90

417

379Inskrifter med ≥2 formler varav:

– ≥1 formler i ny vis. skriftenhet

Inskrifter med en formel

– ingen formel i ny vis. skriftenhet

67

50

50

Summa 265117 148

52

96

55

41

119

146Inskrifter med ≥2 formler varav:

– ≥1 formler i ny vis. skriftenhet

(57 %)

(43 %)

(54 %)

(46 %)

Tabell 21. Alla ristningar. Antalet formler (en eller flera) i relation till antalet visu
ella skrift enheter (en eller flera). För ristningar med två eller fler formler sär redo
visas de fall där ingen formel utom den inledande respektive minst en formel på
börjas i en ny visuell skriftenhet.
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det nämnda sambandet tydligast för inskrifterna med två eller fler formler, 
som i större utsträckning fördelas på två eller fler visuella skriftenheter. 
Ta bellens andra resultat finns i fördelningen inom den grupp av ris tningar 
som är mest relevant i undersökningen av inskriftsformlers placering i vi
su ella skrift enheter, nämligen den som både har två eller fler formler och 
två eller fler visuella skriftenheter. 46 % av de uppländska och 43 % av de 
sörm länd ska inskrifterna är sådana som innehåller minst en formel som 
börjar i en ny visuell skriftenhet. Denna siffra är förvånansvärt hög med 
tanke på de stränga kriterier som har använts vid materialinsamlingen: 
de fini tionen av visuella skriftenheter (se ovan avsn. 3.4), begränsningen till 
form ler som syntaktiska enheter samt kravet att formeln måsta börja i och 
in leda den visuella skriftenheten. 

Som avslutning på detta huvudavsnitt om formler och visuella skrift en
he ter är det angeläget att få en uppfattning om vilka typer av visuella skrift
en heter det rör sig om. Ristningarna som placerar formler i nya visuella 
skrift enheter kommer därför nedan att analyseras med utgångspunkt i de 
olika möjligheterna att avgränsa visuella skriftenheter, alltså ny slinga, 
fri stående runor innanför eller utanför slingan samt återanvändning, dvs. 
byte av läsriktning inom resp. återanvändning av en slinga (se figur 3 på 
s. 60).

Tabell 22 är en uppställning av alla inskrifter med en eller flera form
ler i nya visuella skriftenheter och sätter förekomsten av sådana i relation 
till ristningens slingtyp. Tabellens övre halva visar antalet runtexter där 
en eller flera nya formler inleder visuella skriftenheter medan dess nedre 
halva utgår ifrån alla de formler som står i nya visuella skriftenheter. 

Det mest iögonfallande resultatet av uppställningen finns i kolumnen 
Y&Z med de kombinerade slingorna. Hälften av dessa, 61 av 118, place rar 
en formel i en ny visuell skriftenhet. Bland de kombinerade slingtyperna i 
den na kolumn finns också lejonparten av de ristningar som placerar fler än 
en formel i en separat visuell skriftenhet.25 I en majoritet av alla vi su ella 
skrift en heter i kolumnen, 63 av 70, placeras formeln i fråga i en ny slinga. 
En dast fem formler finns som fristående runor och två i en åter använd 
slinga. De fem formler som är placerade som fristående runor åter finns 
samt liga i inskrifter med fler än en formel i en ny visuell skrift enhet. 

25 Ristningarna i fråga är U 654, U 884, Sö 54, Sö 149, Sö 151, Sö 170 och Sö 367 (med två formler 
var dera i en ny visuell skriftenhet) samt U 212 (med tre formler i en ny visuell skriften het). 
Strängt taget handlar det vid de båda ristningsytorna på U 212 om två vid separata till fällen 
ristade ristningar (se Gustavson & Selinge 1988) som i konsekvensens namn borde behand las 
som sådana. För att hålla undersökningen i linje med editionsverken och Samnordisk run text
data bas betraktas här dock U 212 – något onöjaktigt – som en enda ristning med kombinerade 
slingor.
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I tvåslingedesignerna är tendensen att placera formler i en ny slinga inte 
lika kraftig som i de kombinerade slinguppläggningarna. Av de 28 visuella 
skrift en heterna i Bslingor är det endast 12 som återfinns i en andra slinga. 
Lika många formler står som fristående runor utanför slingupp lägg ningen 
och fyra återanvänder en runslinga. Resultatet blir detsamma om man in
klu derar övriga kategorier med två slingor, nämligen C4 och D3 med fem 
rist ningar vardera. Av kategorin C4 finns två ristningar med en formel i 
en ny visuell skriftenhet, båda i form av fristående runor. En D3ristning 
har en separerad formel, som återfinns i ristningens andra slinga.

När det gäller Aslingorna är fördelningen mellan återanvändning och 
fri stående runor jämn.

Med tabell 22 påvisas två samband i fråga om formler i nya visuella 
skrift enheter. Det första, positiva, sambandet finns mellan sådana formler 
och valet av kombinerade slingtyper. I kombinerade slingtyper kan vi 
klart of tare än i andra slingtyper isolera visuell särskiljning av syntak tiska 

Antal ristningar

Därav ristningar:

– utan formel i ny vis. skriftenhet

594

A

565

29

B C D E F Y&Z

– med formel i ny vis. skriftenhet

125

98

27

102

95

7

77

73

4

16

13

3

29

28

1

118

57

61

Antal formler i ny vis. skriftenhet

Därav:

– ny slinga/skriftrad

– återanvändning av slinga

– fristående runor

30

1

14

28

12

4

7

3

4

1

3

3

1 70

63

2

15 12 4 3 1 5

Slingtyper

Tabell 22. Alla ristningar. Formler i nya visuella skriftenheter uppdelade på sling
typer. Tabellens övre halva visar det totala antalet ristningar med respektive sling
typ och huruvida formler i nya visuella skriftenheter förekommer. I tabellens nedre 
halva visas antalet formler i nya visuella skriftenheter och vilka typer av visu ella 
skrift enheter det rör sig om. Y&Z = kombinerade slingtyper. (Se om sling typerna 
avsn. 3.4.1.)
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enheter. Ett andra, negativt, samband finns mellan formlers place ring och 
bruket av uppläggningar med två slingor. Visuell särskiljning äger vis ser
ligen rum här, dock nyttjas i dessa fall lika ofta fristående runor som den 
and ra slingan.

Om man tänker sig visuella skriftenheter som en semiotisk resurs torde 
man, som i de kombinerade slingornas fall ovan, kunna se hur den ut nyttjas 
i den visuella kompositionen av det språkliga budskapet. Tabell 23 ut går 
ifrån de visuella skriftenheter som förekommer i runstensmaterialet och 
sätter dessa i relation till formlernas placering. Som redan har antytts i 
kom men taren till tabell 22 används slingorna i flerslingedesigner – i skarp 
kont rast till kombinerade slingor – i liten utsträckning som semiotisk re
surs. Av de få inskrifter som har formler i nya visuella skriftenheter (33 av 
145) är det endast ungefär hälften (16) som använder en ny slinga i detta 
syfte. Motsvarande siffror för de fristående runorna är något högre. Sådana 
före kommer i totalt 197 ristningar. I dessa ristningar finns 65 formler i nya 
vi su ella skriftenheter, varav 40 består av fristående runor. Det tydligaste 

Antal ristningar

Därav ristningar:

– utan formel i ny vis. skriftenhet

145

112

33

Flerslingedesign

– med formel i ny vis. skriftenhet

197

138

59

61

33

28

Antal formler i ny vis. skriftenhet

Därav:

– ny slinga / skriftrad

– återanvändning av slinga

– fristående runor

34

16

4

65

22

30

7

23

14 40

Fristående runor Återanvändning

3

Visuella skriftenheter

Tabell 23. Alla ristningar. Antalet formler i nya visuella skriftenheter jämfört 
med förekomsten av de olika typerna av visuella skriftenheter. Flerslinge de
signer = B1–B4, C4, D3, E2–E4 och F2. Se om slingtyperna avsn. 3.4.1 och om 
de visuella skriftenheterna figur 3 på s. 60.
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sam bandet kan etableras bland ristningar med återanvändning av någon 
slinga. Närmare hälften av ristningarna som tillämpar återanvänding (28 
av 61) särskiljer någon formel visuellt. Av dessa formler står 23 i den åter
an vända delen av slingan.

3.7. Den multimodale Öpir 
Ett av resultaten av undersökningen om visuella skriftenheter ovan är 
att ristarsignaturer intar en särställning bland inskriftsformlerna. För att 
kom ma närmare mekanismerna bakom kompositionen av runtexter, speci
ellt signaturer, är det därför av intresse att närmare granska en indi vids 
in skrifts produktion. Öpir med sina många signerade verk framstår här 
som det val som ligger närmast till hands. Utredningen nedan bygger på 
de 43 Öpirristningar som är tillräckligt välbevarade för en analys av in
skrifts och slingupp läggningen.26 Diskutabla är signaturerna i U 896, U 940 
och U 1022. De båda förstnämnda formuleras med verbet ráða (Réð rúnaR 
ØpiR), medan signaturen i den sistnämnda är skadad, samtidigt som rist
ningen är otypisk för Öpir. Marit Åhlén (1997: 61) avfärdar alla tre, vilket 
dock Magnus Källström (2007a: 59 not 23, 193–198) något tvekande mot
sätter sig.27 Jag har valt att ta med de tre ristningarna i uträkningarna 
nedan, utan att för den skull ta ställning i diskussionen.28 

Som har antytts ovan (avsn. 3.5.2) är Öpir en runristare som utmärks av 
vari at ion. Detta gäller inte bara inskriftens anordning inom slingan utan 
även valet av slinga. Cslingor, som med sina 11 % är klart under re pre
senterade i det uppländska runstensmaterialet (tabell 4), an vänds i nästan 
40 % av de ristningar som har attribuerats till honom. I hans signerade 

26 41 av dessa runristningar finns i Uppland och en vardera i Gästrikland och Södermanland. 
Med undantag för den gästrikländska inskriften ingår samtliga även i materialurvalet för detta 
kapitel som helhet. Till de signerade verken av Öpir räknas här Gs 4 †, Sö 308, U 23, U 36, U 104, 
U 118, U 142, U 168 †, U 179, U 181, U 210, U 229, U 279, U 287, U 288, U 307, U 315 †, U 462, 
U 485, U 489, U 541, U 544, U 565 †, U 566, U 687, U 893, U 896, U 898, U 922, U 926 †, U 940, 
U 961, U 984 †, U 993, U 1022, U 1034, U 1063, U 1072, U 1106, U 1159, U 1177, U Fv1948;168 och 
U Fv1976;107.
27 I sitt föredrag »Some blasphemous thoughts on the runecarver Öpir» vid The 6th Inter na
tion al Sym posium on Runes and Runic Inscriptions i Lancaster (2005) argumenterade Käll
ström för att de tre ristningarna U 896, U 940 och U 1022 ska betraktas som ungdomsverk av 
Öpir.
28 Frands Herschend (1998) föreslår att skrivningsvarianterna ybiR / ybir resp. ubiR betecknar 
två olika individer. I så fall skulle U 896, U 940 och U 1022, tillsammans med åtta andra run
stenar som ingår i föreliggande materialurval, vara verk av den mindre produktive ristaren 
ubiR. Herschends slutsatser har dock inte övertygat senare forskare (se P. Larsson 2002: 118 
not 113; Källström 2007a: 59, 72 m. litt.) och jag räknar därför alla de aktuella ristningarna som 
en ristares verk.
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produktion är Cslingorna t. o. m. i svag majoritet med 20 rist ningar jäm fört 
med 17 Aupp läggningar. Öpirs sign erade Cslingor står där med för över 
en femte del av Upplands totalt 91. Öpir använder inga fler slinge designer 
så som B eller C4, men fem av hans ristningar innehåller kom bi ne rade 
sling typer. Två av dessa, U 462 och U Fv1976;107, består av en Cslinga 
i kom bi nation med en Eskriftrad och resterande tre, U 896,29 U 940 och 
U 1177, kom binerar en Aslinga med en Eskriftrad. Två av rist ning arna 
med kom bi nerade upp lägg ningar, nämligen U 462 och U 1177, är ristade på 
två sidor av stenen. Det bör noteras att de enda ristningar som kom bi nerar 
en Aslinga med en Eskriftrad på samma ristningsyta är U 896 och U 940, 
två av de tre tveksamma Öpirstenarna.

Variationsrikedomen gäller endast Öpirs val av slingtyp och text start, 
men inte hans språk (jfr också Åhlén 1997: 117–128). Böner är mycket 
säll synta och andra formler än minnesformler, signaturer, nekrologer och 
böner förekommer överhuvudtaget inte. Av de 43 inskrifterna i urvalet be
står en majoritet, 33, av en minnesformel med signatur. Ytter ligare en, 
U 544, saknar minnesformel och innehåller endast en signatur (se nedan). 
Den enda bönen i urvalet finns på U 940.30 Nekrologer förekommer sju 
gånger (U 104, U 489, U 687, U 896, U 898, U 922 och Sö 308). På U 1072 är 
hela högra delen av slingan avslagen och det är omöjligt att utröna vad som 
har funnits mellan minnesformelns inledning och ristarsignaturen.

Formuleringen av U 544 HusbyLyhundra  k: a är ovanlig och består 
endast av signaturen Holmdorr(?) bað ØpiR rísta rúnaR þessaR. Erik 
Brate (1925: 100 f.) och Elias Wessén (i SRI 7: 431) anför den snar lika ristar
sign aturen på U 1100 som parallell, vilket dock endast delvis är korrekt. 
Som Marit Åhlén (1997: 125) med rätta invänder, har signaturen på den 
frag ment ar iska runstenen U 1100 förmodligen föregåtts av en annan in
skrifts del, medan U 544 är komplett. Stefan Hagenfeldt och Rune Palm 
(1997: 59) är inne på den mycket tilltalande tanken att ristningen är en del 
av ett monu ment men utan att ange någon parsten. Som kandidat er bjuder 
sig U 541 i samma kyrka (HusbyLyhundra k: a), även den med en »ofull
ständig» och ovanlig formulering. Inskriften inleds med en grav formel 
Hiar liggR och saknar därmed beställarens namn. Det är inte orimligt att 
tänka sig att U 544 avslutar inskriften på U 541 med en kort mening om 
monu mentets tillkomsthistoria. Holmdor framstår i detta ljus både som en 
modern runstens beställare, som låter Öpir författa en gravstensinskrift på 

29 På U 896 är nedre delen avslagen och inget huvud synligt. Av allt att döma har slingan dock 
varit zoomorf. I Samnordisk runtextdatabas märks den »Pr1?».
30 Åhlén (1997: 134) hävdar att Öpir »aldrig har en kristen bön i sina runtexter». Hon avfärdar 
U 940 som ett verk av honom.
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U 541, och som en beställare som är kvar i den gamla traditionen att fram
häva de efterlevandes roll i runstensresandet. Jag väljer trots detta att 
be hand la U 541 och U 544 som två separata monument, vilket främst inne
bär att signaturen på U 544 inte räknas som en formel i en separat visuell 
skrift en het. Detta sker i enlighet med materialurvalet i tabell 19.

En granskning av Öpirs visuella skriftenheter speglar det enkla språk
bruk som är utmärkande för hans inskrifter. Av hans 43 ristningar är det 30 
som består av en enda visuell skriftenhet. 12 har två visuella skriftenheter 
och en inskrift har tre. Tabell 24 visar hur Öpir utnyttjar sina få visuella 
skrift  enheter. Tabellen motsvarar generellt tabell 23, där siffrorna för hela 
ma te ria let presenteras. Enda skillnaden är första kolumnen, som här vi sar 
Öpirs kombinerade slingor och därmed motsvarar kolumn Y&Z i ta bell 22. 
Efter som flerslingedesigner inte förekommer i urvalet är en redo vis ning 
av så dana onödig.

Första raden i tabellen visar att Öpir generellt är återhållsam med 
extra vag anser i sin inskriftsplanering. Fristående runor utanför slingan 

Antal ristningar

Därav ristningar:

– utan formel i ny vis. skriftenhet

5

1

4

Kombinerade slingor

– med formel i ny vis. skriftenhet

4

4

5

1

4

Antal formler i ny vis. skriftenhet

Därav:

– ny slinga/skriftrad

– återanvändning av slinga

– fristående runor

4

4

4 4

1

3

4

Fristående runor Återanvändning

Visuella skriftenheter

Tabell 24. Öpirs signerade ristningar. Antalet formler i nya visuella skriftenheter 
jäm fört med förekomsten av de olika typerna av visuella skriftenheter. Kombinerade 
slingor = Y och Z. (Se om slingtyperna avsn. 3.4.1.)
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före kommer endast fyra gånger i hans signerade pro dukt ion, vilket över
ens stämmer dåligt med materialet i stort, där detta är den vanligaste vi su
ella skriftenheten utöver huvudslingan. 

Det intressanta med tabell 24 är att Öpir, de få gånger han faktiskt gör 
ett visuellt avbrott i sina verk, på ett tydligt sätt låter språket sam spela 
med or na men tiken. I fyra av de fem ristningarna med kombinerade slingor 
finner vi en hel formel i den separata slingan. Undantaget är U 462, där 
dock upp del ningen är klart syntaktisk. For mu leringen på stenens smal sida 
in leds där med en sekundär resar formel i form av en predikats lös huvud
sats Holmfríðr at bónda. Två av de tre osäkra Öpir rist ningarna, näm ligen 
U 896 och U 940, har kombine rade slingor med sig naturen avskild och åter
finns där med i denna kolumn av tabellen. Om dessa faller bort blir siff rorna 
be tydligt lägre.

Fristående runor använder Öpir alltid för att särskilja sin signatur. Detta 
sker i U 142, U 687 U 1022 och U 1072. Till dessa kan också läggas U 973 som 
ut går på grund av att ristningen är för fragmentarisk. Av det som åter står 
av stenen framgår dock tydligt att signaturen står med fristående ru nor 
på stenens mitt.

En något mindre tydlig bild ger de återanvända slingorna. De före kom
mer i fem ristningar, nämligen U 168 †, U 279, U 922, U 940 och U 984 †. Av 
des sa fem inskrifter kan endast två, U 279 och U 984 † – med varsin sig na
tur i se par at visuell skriftenhet – anses vara okontroversiellt tolkade. När 
det gäller U 922 föredrar jag Brates tolkning (se nedan 3.7.1), vilket inne
bär att inskriften är placerad i två visuella skriftenheter varav den and ra 
in leds med en inskjuten sekundär resarformel i en ny visuell skriftenhet.31 
Följer man Wesséns syntaktiska struktur är inskriften fördelad på tre 
vi su ella skrift enheter, varav den sista inleds med nekrologen. I U 940 är 
det oklart vad runföljden kilauh hont i egen visuell skriftenhet med sepa
rat läs rikt ning betyder. De senaste tolkningsförsöken (Åkerlund Nor berg 
1997, Wil liams 2004) går ut på att sannolikgöra att inskriften inleds med 
den om dis ku terade sekvensen, men Salbergers (1989–90) antagande om en 
se kun där resarformel framstår fortfarande som den mest tilltalande lös
ningen (se också nedan 3.7.1). Vilken av de båda tolkningarna man än väljer 
är runorna i fråga dock del av en annan formel – antingen som inledande del 
av subjekts ledet eller som sekundär resarformel – och räknas inte som en 
for mel i ny visuell skriftenhet. Däremot står i U 940 signaturen i en en sam 
skrift rad, varför denna inskrift dyker upp i tabellraden Ny slinga / skrift rad 

31  I min databas redovisas primära och sekundära resarformler som en enda formel när de 
följer direkt efter varandra. I fall som U 922, där en annan formel (här en nekrolog) står mellan 
de båda resarformlerna, räknas dessa dock som olika formler.
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(ta b ell 24). Inskriften som inte har någon formel i ny visuell skrift enhet 
är U 168 †. Här läser Wessén (i SRI 6: 256) i den återanvända delen av 
slingan -- þoru vilket han tolkar som ytterligare ett genitivattribut till re
la tions be teck ningen, alltså ok Þóru. Han översätter hela inskriften så ledes 
»Holm sten, Ragnfast, Östen läto hugga stenen efter Faste, sin och Toras 
fri givne(?). Öpir högg». Om Wessén har rätt med sin tolkning – problem 
vål lar dels ordet løysi (se Åhlén 1997: 124), dels de märkliga runorna strax 
före Toras namn – kan inskriften räknas till dem som gör en visuell mar ke
ring av de inblandade personernas olika funktioner vid stenresandet. Av 
nå gon för oss idag okänd anledning var det påkallat att inte nämna Tora i 
sub jekts frasen. 

Öpir är en ristare som sällan använder fler än en visuell skriftenhet. 
När han väl gör det, placeras för det mesta signaturen i en separat visu ell 
skrift enhet, i andra hand en sekundär resarformel eller jämförbar formu
lering. I hela hans signerade produktion finns endast 13 ristningar med fler 
än en visuell skriftenhet. Av dessa har en tre visuella skriftenheter, näm lig
en ovan nämnda U 940. Dessa totalt 14 visuella skriftenheter fylls i tio fall 
ut med en signatur. Andra slingan i kombinerade slingor eller fri stående 
runor används, undantaget U 462 som inleds av en sekundär resar formel, 
nästan exklusivt i detta syfte. Två signaturer finns även i åter an vända 
slingor. Övriga tre visuella skriftenheter, samtliga i form av åter an vända 
slingor – U 168 †, U 922 och U 940 – vållar vissa problem vid tolk ningen, 
men i alla tre fallen kan man sannolikgöra att det rör sig om se kundära re
sar formler eller liknande.

Av redogörelsen ovan framgår att signaturen intar en särställning hos 
Öpir; han utmärker gärna sin roll i stenresandet visuellt. Som Magnus 

Summa

13Signatur i huvudslinga

Signatur i ny vis. skriftenhet

en ok

Konnektiv

Summa

1 19

10

33

10

13 1 29 43

Inget

Tabell 25. Öpirs signerade inskrifter. Signaturer i nya visuella skriftenheter i re la
tion till de in ledande konnektiven i ristarsignaturerna.
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Källström (2007a: 122–128) visar, utmärker sig Öpir emellertid också ge
nom sin språk liga formulering av ristarsignaturerna. Han använder gärna 
den ad ver sativa konjunktionen en för att inleda sina signaturer och svarar 
för mer parten av sådana i materialet. Öpir är dessutom ensam om att 
inleda en av sina ristarsignaturer med konnektivet ok (U 462).

I tabell 25 sätts de båda för Öpir typiska dragen – signatur i ny visu
ell skriftenhet och signatur med inledande konnektiv – i relation till var
andra. Tabellen visar en tydlig fördelning: när ett konnektiv inleder ristar
sig naturen, står denna aldrig i en separat visuell skriftenhet. Samtliga tio 
visu ellt utplacerade signaturer saknar konnektiv. Det enda undantaget 
finns i U 973, en inskrift som på grund av sina skador inte ingår i denna 
under sök ning. Där står en signatur inledd med en i fristående runor. Re
sultatet blir f. ö. ännu tydligare om man även drar in andra möjligheter till 
vi suell av skiljning än den genom visuella skriftenheter. I U 1034 är t. ex. 
sig naturen (utan konnektiv) skriven med vändrunor och i Gs 4 † skiljer ett 
avvikande skilje tecken signaturen från minnesformeln.

Konnektivbruket hos Öpir belyser och bekräftar resultatet av genom
gången av hela undersökningsmaterialets språkliga och visuella struk tur. 
Sig na turer separeras oftare än andra formler från övrig text och står i eg
na vi su ella skrift enheter. Det adversativa konnektivet en och visuell sär
skiljning fyller samma semantiska funktion i Öpirs signerade verk. Båda 
har som syfte att avgränsa ristarens roll från stenbeställarens och den av
lidnes.

3.7.1. U 922 – språkligt eller visuellt kaos? 

Öpir framstår i genomgången ovan som en man med fasta principer. Hans vi
suella skriftenheter är genomtänkta strukturerande element och rist ning
arna präglas av ett enkelt och tydligt bruk av språk och ornamen tik. Det 
har visat sig att Öpir gärna särskiljer sin signatur, antingen visuellt ge nom 
pla ce ringen på stenytan eller språkligt genom en inledande kon junktion. 
Ett något mer försiktigt framfört resultat är att de visuella skrift en heter 
som inte innehåller någon signatur används för att markera sten be stäl
lar nas olika roller. En ristning som behöver kommenteras närmare i detta 
sam man hang är U 922, en idag halvt dold runsten som är placerad under en 
pe  lare i Uppsala domkyrka. Varken vid renoveringen av dom kyrkan 1972 
eller i samband med Elias Wesséns arbete med Upplands run in skrifter på 
1950talet kunde runstenen avlägsnas, varför man än idag är hän visad till 
Hadorph & Helgonius träsnitt i Bautil (B 414, se figur 7) för ana lysen av 
sto ra delar av ristningen.
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2

1

3

Figur 7. U 922 Uppsala domkyrka. Hadorph och Helgonius träsnitt i Bautil (B 414). 
Pilarna markerar Wesséns läsning.
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Normaliseringen av inskriften lyder, med utgångspunkt från Wessén (i 
SRI 9: 9):

Ingimundr ok Þórðr, 

Iarl ok Vígbiôrn(?) létu ræisa stæin at Ingifast, faður sinn, stýrimaðr, 

sum fór til Grikkia32 út, sunn Ióna(?), ok at Ígulbiôrn. En ØpiR rísti.

Rent språkligt finns det ingenting att invända.33 Inskriften inne håller en 
sed vanlig minnesinskrift med nekrolog och ristarsignatur. Den enkla, raka 
och lineära struktur som Wesséns normalisering innebär bekräftas dock 
inte alls när man läser inskriften på stenen. Den består där av tre vi suella 
skrift en heter, en för varje rad i normaliseringen ovan. I figur 7 mar ke ras 
de visuella skriftenheternas startpunkter på planschen i Bautil. Wessén 
börjar sin läsning i rundjurets huvud, för att efter de båda namnen fort
sätta i rundjurets stjärt och, när minnesformeln är färdig, sedan återgå till 
första delen av slingan.

Wessén medger själv att ordningsföljden i hans normalisering är an
märk nings värd. Han anför dock (i SRI 9: 11) att en läsning som följer run
djurets kropp inte ger »något förnuftigt sammanhang». Han citerar också 
sina före gångares tolkningsförsök, av vilka i synnerhet Brates (1925: 105) 
torde väcka intresse. Denne börjar läsningen i rundjurets stjärt och över
sätter: »Jarl och Vigbjärn läto resa stenen efter Ingefast (?), sin fader, styr
man – så ock Ingemund och Tord, som for ut till Grekland, son till Jorer, och 
efter Igulbjörn, men Öbber ristade». I runsvensk normalisering ser Brates 
tolk ning ut som följer:

Iarl ok Vígbiôrn(?) létu ræisa stæin at Ingifast, faður sinn, stýrimaðr

– Ingimundr ok Þórðr – sum fór til Grikkia út, sunn Ióna(?), ok at 
Ígulbiôrn. En ØpiR rísti.

Tyvärr ger Brate inga upplysningar om hur han har tänkt sig att de olika 
sats  delarna hänger ihop. I synnerhet relativsatsen med nekrologen har en 
oklar funktion. Syntaxen blir i Brates läsning mycket ansträngd, sam tidigt 
som Wesséns tolkning förutsätter en kaotisk läsordning med till synes helt 
omoti verade visuella krångligheter.

Wessén ställde sig frågan vad Öpir ville meddela med inskriftens 

32 Utifrån skriftbilden – girkha – normaliserar Wessén (a. st.) Girkia. Några sidor längre fram 
i samma band av Upplands runinskrifter finns den närmaste parallellen till skrivningen, näm
lig en i girkium på U 1087, vilket Jansson normaliserar í Grikkium. 
33 Notera dock att ordet stýrimaðr står i nominativ trots att det fungerar som en apposition 
till en nominalfras i ackusativ.



108

språkliga konstruktion och sorterade runorna därefter. Kanske borde dock 
frå gan sna rare vara vad Öpir ville meddela med sin egendomliga visuella 
ge stalt ning av inskriften. Även Wessén (i SRI 9: 11) har varit inne på lik
nande tankar och menar med hänvisning till de fyra resarnamnen och 
deras pla ce r ing på sten ytan: »Att de ha blivit uppdelade så som skett, kan 
möjligen tänkas bero på att endast de två senare [Jarl och Vigbjörn] ha 
varit söner till ikifast.»

Öpir är en flitig användare av sekundär resarformel, oftast i syfte att 
sär skilja de olika beställarnas förhållande till den avlidne. I ett av dessa 
fall, nämligen U 462 (se ovan), ägnas den sekundära resarformeln en egen 
slinga. Även U 940 kan innehålla en visuellt avskild sekundär resar formel 
av samma slag, om man följer Wesséns (i SRI 9: 41) förslag till syntaktisk 
upp lös ning och Salbergers (1989–90: 50 och passim) tolkning därav. Den 
kraf tigt elliptiska sekundära formeln är i deras ögon en förkortad skrivning 
med be tydelsen ’Gillaug Hand (reste efter sin man)’. Som direkt parallell 
därtill kan nämnas den attribuerade Öpirristningen U 917, där namnet 
DísælfR står för sig självt i en återanvänd slingdel. Två andra intressanta 
rist ningar är U 565 † och U Fv1976;107, som hör till det fåtal som inleder 
en sekundär resarformel med konjunktionen en (se Källström 2007a: 124 f. 
not 115).

Det finns en del argument som talar för att även U 922 är en ristning 
där Öpir med hjälp av visuella skriftenheter understödjer nyanserna i det 
språk liga budskapet. För det första är det många som ska rymmas i in
skriften. Det finns totalt åtta namn: ristarens, de två avlidnas och faderns 
till den ena av dessa. Vidare är inte mindre än fyra beställare involverade i 
pro jektet. Öpir komponerar nu ristningen så att slingans ändar inleds med 
två namn vardera. På så sätt får alla fyra stenbeställarna en framskjuten 
plats i ristningen. Som detalj kan också nämnas att slingbitarna med de 
delar av inskriften som rör Ingefast, relativsatsen och prepositionsfrasen, 
korsar varandra.

I de exempel på sekundära resarformler som har anförts ovan finns det 
ett ad versativt element, antingen genom konjunktionen en eller med hjälp 
av visu ella skriftenheter. Förmodligen uttrycker även inskriftsdelarna i de 
båda slingorna på U 922 ett motsatsförhållande, nämligen det att Jarl och 
Vig björn endast står för minnesgärningen för Ingefast, medan Inge mund 
och Tord även ägnar en tanke åt Igulbjörn.34 Inskriften kan därmed, i linje 

34 Jag tackar Magnus Källström (muntligt meddelande) för hans förslag att tolka ok at Ígul
biôrn som ’också efter Igulbjörn’, vilket möjliggör den här föreslagna översättningen. Som 
parallell anför Källström U 287, en Öpirristning där ok på motsvarande sätt används som ad
verb ’också’.
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med Brate men med något avvikande tolkning, normaliseras och över
sättas på följande sätt:

Iarl ok Vígbiôrn(?) létu ræisa stæin at Ingifast, faður sinn, stýrimaðr.

Ingimundr ok Þórðr – sum fór til Grikkia út, sunn Ióna(?) – ok at 
Ígulbiôrn. En ØpiR rísti.

’Jarl och Vigbjörn(?) lät resa stenen efter Ingefast, sin fader, styrmannen. 
Ingemund och Tord – som for ut till Grekland, Jones(?) son – också efter 
Igulbjörn. Men Öpir ristade.’

Man kan nu spekulera i vilka sakliga implikationer denna tolkning har. Det 
framstår som ganska säkert att Ingemund och Tord hade ett annat för
hållande till Igulbjörn (och kanske också till Ingefast) än Jarl och Vig björn. 
Kan man tänka sig att Ingemund, Tord, Igulbjörn och Ingefast var på en 
gemen sam expedition till Grekland?

3.8. Avslutning 

3.8.1. Runorna, slingan och senvikingatida skriftkultur 

I kapitlets inledning ställdes frågan om slinguppläggningen kan till skri vas 
sta tus som semiotisk modalitet och hur den i så fall kombineras med mo da
li teten språk: förstärkande, komplementärt eller hierarkiskt.

Som det har antytts i avsn. 3.2 finns det skäl att tillskriva run djurs hu
vudena ideationell (omvärldsbeskrivande) betydelse (se om de tre me ta
funktionerna avsn. 2.3.6). De tydliga traditionslinjerna i huvudenas ge stalt
ning som AnneSofie Gräslund lyckades påvisa tyder på att rundjuren har 
an vänts som ett konventionaliserat sätt att uttrycka betydelse på. Denna 
be tydelse kombineras förmodligen komplementärt med runinskrifternas 
språk, dvs. ornamentiken talar sitt eget språk oberoende av runinskriftens. 
Re sultaten som min egen forskning ger vid handen visar att sambandet 
mellan rundjurshuvudena och runinskriften är relativt svagt och att kom
binationen mellan modaliteterna i så fall bäst beskrivs som hierarkisk med 
språket som överordnad modalitet: det tycks i de tidiga ristningarna vara 
in skriften som styr över huvudets position. Undersökningen har kunnat 
visa att rundjurshuvudet i vissa sammanhang, nämligen tvåslingedesigner 
med komplicerade textflöden, kanske har inter personellt och textuellt 
syfte och leder läsaren genom inskriften resp. hjälper till att struk tu rera 
bud skapet. När det gäller Aupplägg ningarna kan en sådan funktion hos 
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huvudet endast i ringa utsträckning påvisas. Visser ligen återfinns text
starten i en klar majoritet av fallen i huvudet, men detta samband blir klart 
svagare mot vikingatidens slut.

Slingornas potential att uttrycka betydelser har undersökts på två 
sätt, dels genom en kartläggning av textstarten i Aslingorna, dels genom 
en analys av förhållandet mellan visuella skriftenheter och inskrifternas 
språk. 

I den första delundersökningen har jag kunnat påvisa ett tydligt och 
över tid konstant samband mellan textstarten och rundjurskroppen. En 
in skrift i en Aslinga börjar vanligtvis i rundjurskroppens vänstra halva. 
I de zoomorfa enslingedesignerna är det således rundjurets läge (snarare 
än huvudets position) som fyller interpersonella och textuella funktioner. 
En ideationell, alltså omvärldsbeskrivande, metafunktion med av se ende 
på text starten och djurkroppens läge kan däremot svårligen på visas, åt
minstone inte med föreliggande studies empiriska material. I synnerhet 
run djurskroppens läge i enslingedesignerna uppvisar alla tecken på en 
konventionaliserad och situationsöverskridande förmedlare av semiotiskt 
inne håll, vilket är en tydlig indikation på att slinguppläggningen har status 
som semiotisk modalitet. Kombinationen av denna modalitet och språket 
är snarast av hierarkisk natur, åtminstone när det gäller de interpersonella 
och textuella metafunktionerna: det är slinguppläggningen som bestämmer 
över textstarten.

I den andra delundersökningen ställdes visuella avbrott (olika visuella 
skrift enheter) i förhållande till syntaktiska strukturer (formler). Visuella 
skrift enheter har i viss mån definierats med hänsyn till insamlingen och 
ut värderingen av ett stort kvantitativt material, varför en utredning av 
deras status som semiotiska modaliteter inte är meningsfull. Även formeln 
som kriterium för syntaktisk klassificering är vald av samma praktiska an
led ningar och man kan med goda skäl ifrågasätta om inte en annan typ 
av semantisk eller syntaktisk kategorisering skulle göra den vikingatida 
idé världen mer rättvisa. Två rätt tydliga samband kan dock etableras. 
Det första är det mellan kombinerade slingor och formler, det andra det 
mellan ristarsignaturer och visuella skriftenheter. I båda fallen finns det en 
för stärkande relation mellan syntaxen och visualiteten. En ristare väljer 
gärna kombinerade slingor för att understödja inskriftens syntaktiska 
(pro positionella) innehåll och vice versa en ny visuell skriftenhet för att 
sär skilja sin signatur. En metafunktion som uttrycks är den textuella i 
och med att inskriftens språkliga linearitet upphävs. Detta får emeller
tid också en interpersonell effekt. Läsaren kan välja själv var hon vill på
börja sin läsning. Ett tydligt interpersonellt element finns dessutom i de 
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en samstående ristarsignaturernas fall. Med valet av ny visuell skrift enhet 
ut trycker berättaren visuellt sitt byte av röst, roll och relation till läsaren. 
De kvalitativa studierna i denna delundersökning, inskriftskomposi tio ner
na i slingor av typen B och den multimodala tolkningen av U 922 indike rar 
att den visuella uppdelningen av det språkliga innehållet ibland även har 
för medlat ideationell betydelse. Slingorna har i dessa fall utnyttjats för att 
ut trycka och understödja betydelsenyanser i inskriftens budskap.

I den skriftkultur som genren runsten återspeglar finns det en tät kopp
ling mellan skriften och runslingeornamentiken. Budskapet som förs fram 
konstrueras i samarbete mellan de olika semiotiska resurserna. I före
liggande undersökning belyses två av dessa närmare, nämligen sling upp
lägg ningen och rundjurshuvudets position. Båda visar sig uttrycka så väl 
inter personella som textuella samt i viss mån även ideationella meta
funktioner.

3.8.2. Sammanfattning 

Runstenstexter, med sina inskrifter som slingrar sig över en yta som ofta 
är större än vad en människas öga omedelbart kan överblicka, kräver vissa 
kon ventioner för att vara läsbara. Med föreliggande undersökning har jag 
kunnat isolera några generella läsbarhetsfrämjande strategier i genren.

En sådan konvention, i alla fall när det gäller slingtypen A, är den att låta 
en runinskrift börja i vänstra delen av rundjurets kropp. Andelen så dana 
ristningar är konstant över tid och rum och ligger på höga 84,5 %–89 % (ta
b ell 9). För rundjurshuvudet, som i tidigare litteratur ofta anges som väg
visare för läsaren, kan man visserligen påvisa ett lika kraftigt sam band 
med inskriftens början i de tidiga ristningarna. Detta samband luckras 
dock upp mot senare delen av runstensperioden. Av allt att döma är det 
inte hu vudet som styr inskriftsplaceringen i de tidiga ristningarna utan 
snarare tvärt om, dvs. att det är runinskriftens första runa som bestämmer 
run djurs huvudets position. Detta resultat bekräftas av undersökningen 
om läs riktningen i Bslingorna. Här har jag kunnat fastställa ett visst sam
band mellan ovanlig placering av inskriftsdelarna i de båda slingorna och 
hu vudenas position. I de fall som läsningen går i en cirkelrörelse med urs 
eller moturs är huvudets position fri. I de inskrifter där en sådan cirkel
rörelse inte äger rum, indikeras i många fall inskriftens fortsättning genom 
pla ce ringen av huvudet.

Den korta utredning som görs om de tre mest produktiva ristarna Fots, 
Ås munds och Öpirs produktion av Aslingor (avsn. 3.5.2) visar att ut
rymmet för individuell variation har varit ganska stort mot vikingatidens 
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slut. Att några av konventionerna avseende huvudets position och för hål
landet mellan huvud och runinskrift luckras upp med tiden kan inte skyllas 
på en produktiv ristares udda preferenser. Både Åsmund och Öpir följer 
materi alets tendens i stort och uppvisar inga signifikativa av vikelser. En 
ristare som däremot är konsekvent, snarast dock åt det konser vativa 
hållet, är Fot. Han har en utpräglad benägenhet att placera huvudet nere 
till vänster och låta inskriften börja på samma ställe.

Andra delen av det aktuella huvudavsnittet har ägnats för hållandet mel
lan inskrifternas syntax och ristningarnas visuella gestaltning. Som den 
kva li tativa delen av undersökningen visar, finns det en mängd angrepps
sätt ut ifrån vilka det är lämpligt att närma sig denna fråga, men som det i 
denna under sökning inte fanns möjlighet att gå in på. Pilotundersökningen 
om Bslingornas användning visar att uppstyckningen av inskriften i 
slingorna ofta är semantiskt motiverad, bland annat genom att olika resare 
ägnas var sin slinga eller genom att resarna och den avlidne (= prepositions
frasen) står i separata slingor. Materialinsamlingens metod att i möjligaste 
mån samman ställa objektivt kvantifierbar information gör på den punk
ten säker ligen materialet orättvisa. Buppläggningarnas slingor an vänds 
sällan till att särskilja inskriftsformler, varför de får oväntat låga siffror i 
be hand lingen av formler och visuella skriftenheter (tabell 22). En kva li ta
tiv undersökning av hela materialet med hänsyn till semantiken och sats
de larna i förhållande till visuella skriftenheter skulle säkerligen kunna le da 
till en ny förståelse av många ristningar.

Den kvantitativa delen av undersökningen om förhållandet mellan språk 
och visualitet levererar, speciellt i ljuset av de ovan refererade metodiska 
in skränkningarna, några viktiga resultat. Här intresserar främst hur de 
se mi otiska resurserna i form av visuella skriftenheter utnyttjas och sam
spelar med språket, eller närmare bestämt den syntaktiska strukturen i 
form av inskriftsformler.

Börjar man i den språkliga ändan kan man se att inskrifter med endast 
en formel utgör 52,5 % (Uppland) resp. 45 % (Södermanland) av materialet 
(ta bell 17). I resterande inskrifter förekommer i Uppland 468 och i Söder
man land 162 formler som tillhör någon av de tre mest frekventa fakul tativa 
formlerna ristarsignatur, nekrolog eller förbön. Av dessa är 18 % (Upp land) 
resp. 23 % (Södermanland) visuellt separerade genom placering i en ny vi
su ell skriftenhet (tabell 19). Det finns dock påtagliga skillnader formlerna 
emellan. Signaturer särskiljs i över 30 % av inskrifterna medan för böner 
end ast i några få fall finns i en egen visuell skriftenhet. Anledningen till 
denna skillnad är säkert att söka i ristarsignaturens semantiska funktion. 
Den uttrycker en annan del av verksamheten att resa en runsten, nämligen 
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producentperspektivet. Signaturen är i de flesta fallen av allt att döma inte 
en del av den sociala praktik som manifesteras genom run stens resandet, 
helt oavsett vad man anser att denna praktik exakt har varit: tros be
kännelse, arvsanspråk, maktdemonstration, kombinationer där av och / eller 
någon ting annat.

En infallsvinkel med utgångspunkt i de visuella skriftenheterna ger 
svar på några ytterligare frågor. Här får vi en del kunskap om vilka semio
tiska resurser som utnyttjas och ges företräde åt i syfte att under stödja 
det språkliga budskapet. Det första generella resultatet är att det finns 
ett samband mellan den visuella och den syntaktiska strukturen. Av de 
rist ningar som uppfyller de båda nödvändiga villkoren, alltså minst två 
visuella skriftenheter och minst två formler, är det 45 % som place rar 
någon fakultativ formel i en ny visuell skriftenhet. En upp spaltning i de 
olika typerna av visuella skriftenheter – flera slingor (fler slinge de signer 
och kombinerade slingor), fristående runor utanför slingan samt åter an
vänd ning av en slinga – visar att det finns stora skill nader dem emellan. 
Det kraf tigaste sambandet mellan formelbruket och vi su ella skrift en heter 
finns i de kombinerade slingorna, som i mycket hög ut sträckning sär skiljer 
in skriftsformler visuellt. Det svagaste sambandet kan etableras i fler
slinge designernas fall, där andra slingan förhållandevis sällan inne håller 
en ny formel. Fristående inskriftsdelar består i något högre ut sträck ning 
av en ny formel och återanvända slingdelar ännu lite oftare.

Som en illustration till hela kapitlet har i avslutningen Öpirs signerade 
rist ningar varit föremål för en närgranskning. Öpir visar sig vara en mycket 
om sorgs full ristare som inte lämnar mycket åt slumpen. Han använder 
sällan mer än en visuell skriftenhet, men när han gör det utnyttjar han 
detta som en del av inskriftens budskap. 

Det huvudsakliga syftet med denna undersökning har varit att kart
lägga runstenstexternas visuella grammatik utifrån två olika perspektiv: 
läs riktning och läsordning samt relationen mellan syntaktiska och visuella 
en heter. Den första av dessa två aspekter kan skvallra om läsarbindningen 
eller, förenklat uttryckt, om konsumentperspektivet i ristarens verk sam
het. Den andra aspekten handlar främst om utnyttjandet av några av de 
resurser som står till buds i det semiotiska rum som utgörs av en run
sten. Även här kan vissa av ristarens åtgärder tolkas som ett sätt att skapa 
läsarbindning. Att visuellt stycka upp ristningen bryter alltid också in
skriftens lineära struktur. I många av dessa fall, exempelvis i Öpirs ge stalt
ning av signaturerna, finns det egentligen inte någon given ord nings följd 
mellan minnesformeln och signaturen. De båda kan läsas helt obe roende av 
var andra. Samma sak gäller också många av ristningarna med en Bslinga. 
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Även lösningar som på U 735 eller U 775 (se avsn. 3.6.1), där elementen av 
en kluven subjektsfras inleder de två samordnade satserna i res pektive 
slinga, kan tolkas på ett liknande sätt. Här skönjer vi inte bara ambi tio nen 
att ägna varje stenbeställare en egen slinga, utan också den att aldrig låta 
lä saren gå vilse i inskriften. Var man än börjar läs ningen kommer man all
tid rätt.



4. Runornas visualitet – variation av skriftsystem  
i Södermanland 

Skriften representerar två olika semiotiska modaliteter. Dels används den 
för att uttrycka ett språkligt budskap, dels utgör den en semiotisk mo da
li tet i sig såsom en del av textens visuella komposition (se figur 2 på s. 47). I 
mo derna texter kan typografin sägas utnyttias som en semiotisk moda li tet 
med potential att uttrycka betydelser ur alla tre metafunktionerna, den 
idea tionella, den interpersonella och den textuella. Detta görs med hjälp av 
olika semiotiska resurser, exempelvis typsnitt eller typvikt (se Björkvall 
2009: 126–145). 

I föreliggande kapitel analyseras skriften som modalitet med hjälp av 
ett litet antal runstenar i landskapet Södermanland, nämligen sådana där 
de lar av budskapet skrivs med andra runor än långkvistrunor. Det som gör 
dessa inskrifter till ett lämpligt föremål för att undersöka skriftens visu
ella dimension är just att de alla uppvisar en blandning av skriftsystem. 
Sekvenserna i avvikande skrift utgör därmed ett tydligt – och tro li gen 
med vetet – visuellt avbrott. Materialet är visserligen inte stort men de 18 
run stenarna i fråga står huvudsakligen i ett geografiskt mycket be gränsat 
om råde i och runt Rönö hd, vilket möjliggör jämförelser inom materi alet 
så väl som med övriga runstenar i närheten. Från de vikingatida run ste
narna i övriga geografiska områden känner vi endast till ett fåtal sådana 
in skrifter, nämligen i Uppland, Östergötland och Danmark.

Materialet i föreliggande undersökning utgörs alltså av inskrifter som 
til lämpar mer än ett skriftsystem. Samtliga skriftsystem under ut red ning 
här utgår från den senvikingatida fuþarken med 16 typer. Denna fuþark 
be står av en uppsättning alfabetenheter som utgör »et historisk betinget 
forråd av muligheter till å danne et grafeminventar» (Dyvik 1996: 12, se 
också Barnes 2006: 16). Termen skriftsystem definieras här utifrån visu ella 
as pekter och avser sättet att grafiskt representera alfabetenheterna på. 
En run sekvens representerar ett avvikande skriftsystem när fram ställ
ningen av skriften avviker från de omgivande inskriftsdelarna, antingen 
ge nom att säregna runformer används (stavlösa runor), fuþarkenheterna 
re pre sent eras på annat sätt än med hjälp av runtecken (koordinatrunor) 
eller run tecknens bistavar grupperas längs gemensamma, förlängda hu
vud stavar (olika bindrunesystem såsom kryssrunor och samstavsrunor). 
Dessa avvikelser måste vara systematiskt genomförda och markera ett 
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tyd ligt avbrott i inskriftens läsflöde för att räknas som ett eget skrift sys
tem. För de stavlösa runornas del innebär detta att ett parti på minst två 
runor måste vara skrivet med respektive skriftsystem för att in skriften 
ska komma med i undersökningen. På så sätt utesluts inskrifter med spo
ra diskt bruk av kortkvistrunor och stavlösa runor (se avsn. 4.3.4). Koor di
nat runor samt samstavsrunor och kryssrunor räknas däremot alltid som 
av vikande skriftsystem. I praktiken innebär detta att inskrifter där lång
kvistrunor blandas med stavlösa runor, samstavsrunor, runkryss och / eller 
koor di nat runor är föremål för föreliggande delundersökning.

Med denna ganska vida definition av skriftsystem kan frågan om den 
gra fe matiska statusen, främst hos de stavlösa runorna, till en början 
läm nas öppen. Undersökningen kan på så sätt genomföras oberoende av 
grafem teoretiska spörsmål och för Södermanlands del pröva Barnes (2006) 
tes att det är tveksamt om det överhuvudtaget fanns olika parallella run
rader på vikingatiden. Det enda vi kan vara säkra på, enligt honom (s. 26), 
är att det fanns en yngre fuþark med 16 tecken som användes i hela Norden 
under en period: 

That, though, is as far as the unity went. When it came to the realisation of 
many of the sixteen fuþarkunits and graphemes, a much more open policy 
prevailed.

På vilket sätt illustrerar runinskrifterna i Södermanland denna »open pol
icy»? Vilka möjligheter använde ristarna sig av för att variera sitt sätt att 
skri va på? Variationen sker nämligen inte endast på en till synes gra fe
matisk nivå, genom att stavlösa passager finns insprängda i inskrifter som 
för övrigt är skrivna med långkvistrunor, utan också på en visuell nivå med 
hjälp av komplicerade bindrunor och koordinatrunor. 

Föreliggande kapitel har som huvudsakligt syfte att utröna vilken kom
munikativ funktion bruket av avvikande skriftsystem fyller i Söder man
land. Kapitlets andra syfte är att göra en runologisk beskrivning av in
skrifterna i fråga. I många fall är de idag rådande läsningarna och tolk ning
arna föråldrade och kräver större eller mindre modifikation.

Efter en kort introduktion till de olika skriftsystemen och därtill an
knutna terminologiska frågor kommer jag att gå igenom alla de in skrifter 
som är aktuella i sammanhanget i syfte att etablera säkra läsningar och 
tolk ningar. Särskild vikt läggs vid att undersöka de sörmländska stav lösa 
ru norna i ett grafemteoretiskt perspektiv, vilket sker i kapitlets tredje hu
vud avsnitt. I ett fjärde avsnitt kommer ristningarna att undersökas ut
ifrån ett multimodalt perspektiv för att på så sätt komma närmare funk
tionen av av vikande skriftsystem. 
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4.1. Terminologi 

I Södermanland förekommer som nämnts ovan fyra olika skriftsystem ut
över lång och kortkvistrunor, nämligen stavlösa runor, koordinatrunor 
samt de två bind runesystemen kryssrunor och samstavsrunor.

Koordinatrunor är ett skriftsystem som bygger på uppdelningen av 
fuþarken i tre ätter om åtta i den äldre resp. sex, fem och fem runor i 
den yngre fuþarken. Varje runa kan på så sätt beskrivas numeriskt med 
hjälp av två koordinater av vilken den ena står för ätten och den andra för 
respektive runas position i ätten (figur 8). I den nordiska epi grafiska tra
di tionen och i de isländska manuskripten räknas ätterna baklänges, dvs. 
den sista ätten bär nummer ett och den första nummer tre. I den yngre 
fuþarken betecknas alltså exempelvis runan t 1 / 1 och runan u 3 / 2.

Jag använder i genomgången nedan den neutrala termen koordinat ru
nor med vilken systemet kan beskrivas förutsättningslöst i både visu ella 
och kom mu ni kativa hänseenden. Termen används mig veterligt ingen an
nan stans men beskrivningen av bildningsprincipen i ett koordinat sys tem 
intro ducerades av Klaus Düwel (se figur 8). Mycket utbredd är termen 
lönn runor (secret runes, Geheimrunen), som jag anser vara pro blematisk 
då den förutsätter en viss avsikt hos ristaren, nämligen att dölja ett med
delande.

Det finns otaliga möjligheter att åstadkomma en koordinatruna. Hand
skrifterna av Isrunetraktaten från 800–1000talen (se Dérolez 1954: 133–
136) nämner fyra till fem olika grafiska realiseringar, nämligen Iisruna 
(korta irunor för ätten, långa för numret), Lagoruna (korta lrunor för 
ätten, långa för numret), Hahalruna (en vertikal huvud stav med ätt streck 
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Figur 8. Koordinatrunesystemet i den yngre fuþarken (delvis efter Düwel 1997: 566, 
2008: 183).
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an satta till vänster och nummer streck till höger), Stopfruna (små prickar 
längs en övre resp. nedre linje) samt Clopfruna (en akustisk kod som inte 
har använts i skrift). Från isländskt håll finns det ett antal efter re for ma to
riska manu skript från 1500–1700talen (se Snædal 2002a).

I det sörmländska materialet förekommer Hahalruna och Iisruna. De 
först nämnda kallas fortsättningsvis och i enlighet med Jón Ólafssons 
Runa reiðsla (se Snædal 2002a: 23) kvistrunor, medan de sistnämnda kallas 
is runor.

Samstavsrunor och runkryss är olika typer av bindrunor och bygger som 
så dana på principen att bistavarna placeras längs gemensamma huvud sta
var. Sam stavsrunorna har en förlängd huvudstav i form av en fri stå ende 
rak linje längs vilken två eller flera bistavar är placerade. I runkrys sys
te met fungerar kryssarmarna som huvudstavar så att varje kryssarm bil
dar en runa. Mindy MacLeod (2002: 15–19) delar in bindrunorna i tre olika 
typer:

1. Unambiguous bindrunes är bindrunor där två runor delar på en ge
men sam huvudstav och läsriktningen är densamma som i resten av in
skriften. 

2. Ambiguous bindrunes är bindrunor i vilka det är svårt att urskilja de 
en staka elementen eller där läsriktningen är oklar. 

3. Cryptic binds anser hon utgörs av samstavsrunor, kryssrunor och 
mono  gram (complex bindrunes).

Inskrifter med stavlösa runor förekommer nästan uteslutande i Sverige 
och de flesta sådana finns i Hälsingland. I äldre litteratur kallas därför de 
stav lösa runorna hälsingerunor eller svenska runor (se t. ex. v. Friesen 
1933: 158–166). Generellt är sådana runor bildade till motsvarande kort 
eller lång kvist runa genom avlägsnande av huvudstaven, och en term som 
tar fasta på bildningsprincipen är att föredra framför en geografisk be
teckning (Jans son 1983: 38–40). Termen stavlösa runor är därför bättre 
läm pad att beskriva runorna som används i samtliga berörda in skrifter. 
Termen hälsinge runor kommer nedan att användas, dock endast som geo
grafisk be teckning i samband med inskrifter från landskapet Hälsing land.

4.2. Inskrifter med avvikande skriftsystem 
I detta huvudavsnitt kommer jag att gå igenom de 18 inskrif ter som inne
håller sekvenser skrivna med ett avvikande skriftsystem. In skrifterna 
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redo visas häradsvis och i nummerordning efter signum. Hära dena är ord
nade efter antalet inskrifter med avvikande skriftsystem, med början 
i Rönö hd som har flest sådana inskrifter. Inskrifts artiklarna inleds med 
den translittering som jag håller för den mest sannolika. Därefter följer ett 
kort stycke om inskriftens skick, dess huvudsakliga formu lering samt upp
gifter om sekvenserna med avvikande skrift. Slutligen görs en ru no logisk 
utredning med diskussion av tidigare forskning.

I löptexten translittereras runorna enligt de gängse principerna utan 
nå gon särskild markering av de avvikande skriftsystemen, undan taget 
koor dinat runor vars ätt och nummer anges med upphöjda tecken. I trans
lit te ringarna i inskriftsartiklarnas inledningar markeras skrift sys temen i 
de visuella skriftenheterna (se avsn. 3.4) med avvikande skrift system med 
hjälp av upphöjda förkortningar. Härvid står sst för samstavsruna, rkr för 
run kryss, stl för stavlösa runor, lkv för långkvistrunor och kkv för kort kvist ru
nor. Dessa beteckningar gäller samtliga efterföljande runor till dess att ett 
even tuellt nytt avvikande parti tar vid. Koordinatrunorna markeras med 
num mer kom bi nationen i upphöjda tecken framför varje runa, exempel
vis 3 / 2u 2 / 2n. Variant läsningar av enskilda runor avskiljs med sned streck. 
Trans lit te reringen lkv / kkvui kkvt / lkvl i Sö 158 betyder alltså att följden kan 
läsas uil eller uit med sista runan läst antingen som långkvist eller kort
kvistruna. I in skrifts trans littereringarna står varje visuell skriftenhet i ett 
nytt stycke.

4.2.1. Rönö hd 

Sö 130 Hagstugan, Lids sn

fiuriR : kirþu : at : faþur : kuþan : tyrþ : trikela 

: at : tumara : miltan : urþa uk : mataR 

kuþan : þat * "u-"h---"u--"u"k2þ

sstha 2 / 1h lkvkirþu 3 / 4o / 3 / 3þ…

Bevarade är större delen av ristningen med en långkvistruneinskrift på 
stenens framsida samt en samstavsruna, två koordinatrunor och ett kort 
parti i långkvistrunor på dess andra ristningsyta på smalsidan (figur 9). 
Ste nen är avslagen direkt efter sista runan, varigenom ett antal runor kan 
ha gått förlorade. Partiet i avvikande skrift måste lämnas otolkat men det 
in går sannolikt i strofen som påbörjas på stenens framsida.

Traditionellt läses smalsidans inledande runor som två samstavsrunor 
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hala eller half (figur 9). Erik Brate (i SRI 3: 97 f.) läser de defekta ru
norna på framsidan och partiet på smalsidan »þat * um han i uilukþ 
)ha (la kirþu o» och översätter »att för hans skull stenar de ställde upp i 
sorg». Elias Wessén (i a. a. s. 399) läser i stället samstavsrunorna ha lf eller 
ha fl varmed Brates tolkning faller. I stället föreslår han försiktigt att 
det rör sig om en fristående nekrolog med förkortad skrivning: »han fial 
i karþum» ’Han föll i Gårdarike’ (jfr också MacLeod 2002: 157). Lösningen 
är inte lyckad men anförs tyvärr ännu ibland i litteraturen, så exempelvis i 
Jeschs (2001: 96) genomgång av inskrifter med Garðar som resmål: »Sö 130 
(prob ably) says that he ‘fell’ there.» Brates idé att tolka smalsidans inskrift 
som en fortsättning av strofen på framsidan är säkerligen korrekt (se också 
Hüb ler 1996: 56 m. litt., Herschend 2007).

Med utgångspunkt i att det rör sig om två samstavsrunor finns det två 
gra fo taktiskt rimliga upplösningar, nämligen Wesséns half och Frands 
Herschends (2007) hlaf. Den förra runföljden kan tolkas som ett i run
svenskan känt ord halfR och den senare som ett engelskt lånord hláf (feng. 
hláw, hlæw).1 Pro blem vållar främst sätten att läsa ru nor na på. Upp lös
ningen half är re sultatet av en principiellt vertikal läs ning längs res pek
tive huvudstav (på liknande sätt som övriga samstavsrunor i run ma te ri
alet, se avsn. 4.3.2), med undantag för sista runan f som i så fall är stupad. 
Herschends läsning hlaf däremot går horisontellt från huvud stav till hu
vud stav och förutsätter också ett stupat f. 

Den tvivelsutan mest eleganta lösningen har föreslagits av Magnus 
Käll ström.2 Han läser endast första runan i följden som en samstavs runa 
och andra som en koordinatruna 2 / 1h. På så sätt kan samstavsrunan läsas 
längs huvudstaven och problemet med den stupade frunan elimi neras. 
Läs ningen blir alltså hah, vilket kan anslutas till antingen substantivet fvn. 
hagr m. ’tillstånd, råd, välstånd, nytta’ etc. eller adjektivet fvn. hagr ’konst
färdig, dugande’ (Norrøn ordbok: 237).

1 Se Herschends diskussion av detta (2007: 47 f.).
2 Diskussionsinlägg vid kollokviet Runråd, Uppsala universitet, 20091015. 

Figur 9. Sö 130 Hagstugan. Smalsidans runor i schematisk återgivning efter SRI 3 
pl. 60.
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Sö 133 Väringe, Lids sn

x aiti + ris + isn : )aþis iR (ata

rkrhiusb----

Ristningen har inga skador. På stenens mitt och innanför runslingan finns 
ett runkryss med fyra i krysset inskrivna samt upp till fem löst place ra
de ru nor (figur 10). Inskriften i runslingan återger en komplett minnes
formel. Ru norna i och omkring krysset måste i detta sammanhang lämnas 
otolkade.

Erik Brate (i SRI 3: 100) läser runorna i och omkring krysset som en ris
tar signatur och översätter hela inskriften »aiti reste denna sten efter (ata. 
Äs björn högg», vilket motsvarar en normalisering aiti ræisti stæin þennsa 
æftiR ata. Æsbiôrn hió. Elias Wessén (i SRI 3: 399) avfärdar denna tolk
ning med all önskvärd tydlighet. Enligt Wessén är Sö 133 »[i]ngen rik tig 
run sten; in skriften har ej språklig innebörd». Han menar därför att rist
ningen är en imitation av Sö 140, förfärdigad av en ickerunkunnig ristare.3 
Att Sö 133 är inspirerad av den mycket närbelägna Sö 140 är förmod ligen 
kor rekt (se Källström 2007a: 82). Henrik Williams (2007) har därför jäm
fört Vä ringe stenen med en falsk Rolexklocka: den är visserligen delvis 
tro ligen en kopia av ett närliggande statusmonument, men den kan vara 
en fungerande sådan (se också Williams 2008). Trots att minnesformelns 
ge stalt ning och ortografi inte på alla punkter motsvarar propaganda bilden 
av en runinskrift är den läslig och ger språklig mening; för en gångs skull 
är Brates behandling i Södermanlands runinskrifter att föredra fram för 
Wesséns tillägg i supplementbandet (se Williams 2007, 2008).

3 Se också Meijer (1997: 100), MacLeod (2002: 149), Källström (2007a: 82).

Figur 10. Sö 133 Väringe. Runkrysset. Vänster: Enligt Thorgunn Snædals senaste 
imål ning (se Williams 2008: 17). Höger: Enligt planschen i SRI 3 (pl. 61). Tjocka 
streck återger runorna enligt Brate (i SRI 3: 100), tunna streck de övriga på 
planschen imålade partierna. 
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Svårare är den del av inskriften som är föremål för före liggande under
sökning, nämligen runkrysset med en påstådd ristarsignatur.4 Erik Brate (i 
SRI 3: 100) börjar sin läsning utgående från runan h, som till sammans med 
efter följande i och u bildar formen hiu hjó ’högg’ (figur 10). I läsningen av 
de övriga runorna leds han tydligt av viljan att hitta ett pas sande person
namn. En rak läsning, påpekar han själv, skulle resul tera i en trans litte
rering sbikkn. Jag föredrar att lämna runorna i och om kring krysset otol
kade, även om en stor del av dem – hiusb – går att läsa med viss säkerhet.

I sitt senaste föredrag om Väringestenen5 föreslog Henrik Williams en 
ny tolkning av runkrysset utgående från en mindre resultat styrd läsning. 
Han läser x hiu sbiku, vilket han vill förstå som hiú Spinku ’*Spinkas hus
folk’. En sådan tolk ning skulle, om den är riktig, bekräfta Williams tes 
att Väringestenen är ett lågstatusmonument, rest av och efter de fri
givna trälarna Ätte och Atte. Som ett av argumenten för detta nämner 
han (2007: 516) »blandningen av till synes undermålig ortografi och hög
am bi tions mar körer som bindrunor och ett runkryss». Denna diko tomi 
är ett avgörande moment i bedömningen av Väringestenen, helt oav sett 
tolk ningarnas rimlighet. Väringeristaren ut nyttjar de kringliggande hög
status monumentens mest framträdande visu ella drag i sin runstens text, 
näm ligen användningen av avvikande skrift system. Exempel på så dana 
ristningar i omedelbar närhet är Sö 130, Sö 137 och Sö 140. Alla dessa har 
spar sam ornamentik men visuellt (och i de två förstnämndas fall även 
språk ligt) mycket elaborerade inskrifter.

Sö 137 Aspa, Ludgo sn (pl. 15)

þura : rais2þi : stin : þiisi : at : ubi : buanti : sin

: stain: saR : si : stanr : at : ybi : o þik * staþi : at

: þuru : uar : han : uistarla : uakti : karla

* sstsunrþat stlraknasuatau-i!f lkvmaR

Av allt att döma är samtliga runor i inskriften bevarade. Inskriften av
slutas med ett längre parti i vilka ingår en samstavsruna, stavlösa runor 
och tre lång kvistrunor. Partiet måste lämnas otolkat. 

Runstenen står på tingsplatsen i Aspa, Ludgo sn. Ristningen består 
av fyra skriftrader, varav en upptar stenens ena skriftyta och övriga tre 
den andra. Den saknar ornamentik. Tolkningen av de första tre ra derna 

4 Jfr Källström 2007a: 82 som utesluter inskriften från sin samling av ristarsignaturer.
5 Föredrag »Runkrysset på Väringestenen (Sö 133). Personnamnet och det andra ordet» vid 
kollokviet Runråd, Uppsala universitet, 20081003.
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är oproblematisk: Þóra ræisþi stæin þ[ann]si at Øpi, boanda sinn. Stæinn 
saRsi standr at Øpi á þingstaði at Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla 
… ’Tora reste denna sten efter Öpir, sin man. Denna sten står efter Öpir på 
tings platsen, efter Toras man. Han väpnade sina män västerut …’

Av intresse är här den tredje raden på Bsidan som med undantag för 
run följden maR är skriven med avvikande skrift, nämligen en sam stavs
ru na och stavlösa runor. Som framgår av figur 11 avviker Otto v. Friesens 
och Elias Wesséns läsningar avsevärt från Erik Brates, och de på stådda 
ru norna [sa þar] i början och [sua] i slutet av sekvensen har ingen utom 
Brate kunnat se. Något övertygande förslag till tolkning av denna sekvens 
har ännu inte presenterats. Sedan Wesséns (i SRI 3: 399 f.) behand ling 
av inskriften, där han avfärdar både Brates (i a. a. 3: 103) och v. Friesens 
(1933: 189) fantasieggande förslag, har mig veterligt ingen i skrift vågat sig 
på en tolkning av inskriften. Jan Owe6 har emeller tid muntligt presen te
rat ett intressant förslag utifrån läsningen sunr þit rakna suata ufih maR, 
vil ket han normaliserar … Ragna, Svarta, Ófæig …; partiet före och efter 
de tre mansnamnen lämnar han dock otolkat. Jag lämnar här partiet helt 
otolkat. Påpekas bör att tolkningen av sunr som nom. sunr ’son’ är pro
blematisk p. g. a. ändelsekonsonanten r (Peter son 1993: 167, se ock så P. 
Larsson 2002: 109 f.).

6 Föredrag »De stavlösa runorna på Sö 137» vid kollokviet Runråd, Uppsala universitet, 2006
0119.

s a þ a r r rs u n þ a þ t a k n u s u a t a u þ i f m a R s u a* *

rs u n þ 1i 2k r a k n a s u a t a u 1t i l m 2a R

s a þ a r[ ] * rs u n þ a t r a k n a s u a t a u 2k i 1f m a R s u a[ ]

Brate

v. Friesen

Wessén

95 100 105 110 115 120 125

Figur 11. Sö 137 Aspa. Läsningar av det avslutande partiet samt överst en ren rit
ning av runorna enligt dagens imålning.
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Sö 140 Korpbron, Ludgo sn

: santar : raisþi : stain : eftiR : iuar : franta sin : inki : fuþiR : sun * 

snialiRa rkri siþiuþu

Ristningen har inga skador. På stenens mitt och innanför runslingan finns 
det ett runkryss med fem i krysset inskrivna samt tre löst placerade runor 
(figur 12). Inskriften i slingan innehåller en minnesformel med nekro
log som enligt min mening avslutas i runkrysset med prepositions frasen 
i siþiuþu í Svéþiúðu. Runorna i krysset kan inte läsas och tolkas siþiþur 
siði Þórr.

Inskriften på runstenen Sö 140 Korpbron hör till de mest citerade i po pu
lär vetenskapliga framställningar om senvikingatiden. Den illustrerar näm
ligen – i Erik Brates tolkning (i SRI 3: 106 f.) – på ett unikt sätt spänningar
na i missionstidens samhälle. Efter den sedvanliga minnesformeln i en öp
pen zoo morf runslinga följer en nekrolog som fortsätter innanför slingan. 
In skriften skulle avslutas med en Torbesvärjelse siþiþur siði Þórr »Tor 
skydde (vården)!» i ett runkryss (a. st.). Diskussionen kring den språk
liga och sak liga tolkningen av runkrysset har varit mycket livlig (se Hult
gård 1992: 92, 1998: 734, Williams 1996a: 302), däremot har Brates läsning 
aldrig på allvar ifrågasatts trots tidiga konstateranden av Elias Wessén att 
»såväl läs ningen siþi þur som tolkningen är högst osäker» (i SRI 6: 118) och 
Lis Jacobsen: »Brates tolkning […] af Jurestast. […] som siþi þur […] kan 
ikke op ret holdes» (1935: 73 not 2).

Brates läsning av runkrysset är svagt underbyggd och en kritisk gransk
ning visar att den är mer av en fantasifull gissning än en kvalificerad läs
ning som finner stöd i ristningen. Linjen som utgår från den övre högra 
kryss armen bör snarast läsas som bistaven av ett stupat u som bär på en 
iruna (figur 12). Vidare tillåter, som redan Mindy MacLeod (2002: 165) 
har fram hållit, ristningsspåren som utgår från ubistaven på nedre kryss
armen till hö ger knappast läsningen r. Vid granskningar på plats7 har jag 
inte kun nat ur skilja övre och nedre delen av den (imålade) rbistaven vilket 
skulle inne bära att rist nings spåret endast består av ett rakt streck som 
löper unge fär pa ral lellt med urunans bistav. Läs ningen av hela sekvensen 
blir där för siþiuþui eller isiþiuþu om man antar att den går medurs med 
början nere till vänster.

Läsningen siþiuþui skulle kunna innehålla kvinnonamnet Þiúðví, som 
före kommer med ett säkert belägg i Danmark (DR 239 Gørlev 1). För
leden Þiúð är ganska produktiv och ingår i ett antal ditematiska namn 

7 20060513 och 20070723.
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på runstenar i hela Östnorden. Namnfilologiskt finns det därför inget som 
ta lar emot en sådan tolkning. Däremot blir det ganska svårt att finna en 
lämp lig tolk ning av runföljden si som föregår detta presumtiva namn. Man 
skulle kunna tolka formen som konj. pres. 3 sé till veRa eller séa och över
sätta sekvensen ’Må Tjodve vara’ resp. ’Må Tjodve se’. Men vem är Tjodve 
och vad betyder detta?

Bättre underlag för en tolkning ger läsningen i siþiuþu med den fristående 
irunan före runorna i krysset. En sådan läsning skulle kunna öppna för en 
sam man hängande tolkning av inskriftens slut: Ængi føðiR sun sniallara í 
Svéþiúðu ’Ingen föder en raskare son i Svitjod’. Med denna över sätt ning 
an sluter sig Sö 140 tematiskt till nekrologen på den närbelägna in skriften 
Sö Fv1948;289 vid Aspa bro: Urðu da[uði]R [í] Dan[mar]ku, vá[R]u ríkiR 
á Rauningi ok sniallastiR í Svéþiúðu ’De dog i Danmark, var mäktiga i 
Röninge och raskast i Svitjod’. 

Skrivningen av formen Svéþiúðu kräver en kort redogörelse. Bort fall 
av halvvokalen / w / efter / s / förekommer ibland i runmaterialet. Evert Sal
berger (1967) listar ett antal sådana fall i sin argumentation för en tolk
ning Svartr av skriv ningen sartr på DR 370 Åker 1. Vidare kan nämnas 
de vlösa form erna av verbet svikva i G 134 Sjonhems k: a (siku, se dock 
också suiki och suiu i sam ma in skrift) och U 954 † Söderby ([seik]). Detta, 
i kombination med att Svéþiúð i ett få tal forn svenska be lägg skrivs utan 
markör för halvvokalen (se Karlsson 1907, Läffler 1907, Pipping 1926: 181, 
Hjärne 1952: 131) gör att tolkningen inte kan uteslutas på fonologiska eller 
ortografiska grunder.

Figur 12. Sö 140 Korpbron. Runkrysset. Streckade linjer återger de delar av dagens 
imål ning som troligen inte är ristade.
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Sö NOR1997;26 Edeby, Ludgo sn

…isþi : s-a…

…þiftiR : fr…

… 3 / 2u 2 / 2n 3 / 2"u 3 / 2u lkvrsb-…

Kvar av ristningen är endast ett litet fragment med två skriftytor. Fyra 
koordinat runor är bevarade. Ätt och nummerstrecken på kvist ru norna 
pekar nedåt. På vilken sida om huvudstavarna respektive koordinat sitter 
är omöjligt att säkert av göra. Någon tolkning av partiet kan jag inte 
erbjuda.

Runstensfragmentet hittades 1957 vid ombyggnaden av gården Edeby i 
Ludgo sn men fyndet publicerades inte förrän tjugo år senare (Gustavson 
1997). Frag mentets ena sida innehåller resterna av två skriftrader som för
mod ligen var en del av en minnesformel. På andra sidan syns sju hela runor 
samt resterna av en huvudstav. Fyra av dessa runor är kvistrunor. Ram
linjer fattas på denna inskriftssida.

Helmer Gustavson (1997) läser inskriften på ovan angivna sätt. Den 
tredje kvist runan markerar han som osäker. Det översta ättstrecket är 
oklart och runan ska därför kanske läsas som 2 / 2n. Det kan dock lika gärna 
ha fun nits fler kvistar på runan. Gustavsons läsning överensstämmer på 
alla punkter med min egen granskning,8 men skiljer sig något från Ivar 
Schnells fynd pro tokoll (ATA 4856 / 57).

Sö 148 Innberga, Runtuna sn

þiuþulfR : bui : þaiR : raisþu : stain þansi : at : farulf : faþur : sin : 

stlh-nuasantaþ -u…r lkvi kaþ"u$m

Stenen var vid mitt besök9 helt överlavad och en runologisk under sök ning 
var därför omöjlig. Efter minnesformeln följer en nekrolog i stavlösa ru nor 
och långkvistrunor. Nekrologen berättar om Farulfs död men angivel serna 
av väderstreck och resmål är osäkra. 

En första läsning och avritning av ristningen, som hittades under första 
hälften av 1800talet (SRI 3: 112), finns hos Richard Dybeck (1855–59: 40, 
pl. 39). Hans läsning av minnesformeln har med några små avvikelser 
giltighet än idag men han har haft uppenbara svårigheter att urskilja 

8 20080808.
9 20080808.
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ristnings linjerna i nekro logen. Erik Brate (i SRI 3: 112), Otto v. Friesen 
(1933: 159 f.) och Elias Wessén (i SRI 3: 112) tolkar denna nekrolog på samma 
sätt, näm lig en Hann vas ændaðr austr í Garðum ’Han dog österut i Gårda
rike (Ryss land)’. Deras translittereringar av avslutningen överensstämmer 
visser ligen (Brate: i kaþum, v. Friesen i kaþ"um och Wessén i kaþ"u$m) men 
de ru no logiska analyserna bakom detta skiljer sig avsevärt. Tolkningen 
av in skriftens avslutning som í Garðum måste därför anses vara täm ligen 
osäker. Värt att notera är dock att utelämnat r inte talar emot denna tolk
ning. Att förbindelsen rð tecknas þ är rätt vanligt förekommande i det vi
kinga tida och medel tida materialet10 och är därför sannolikt fone tiskt be
tingat och inte ristnings fel (jfr Brate & Bugge 1887–91: 221, Wessén i SRI 
9: 295, Salberger 1978: 50).

I fråga om den stavlösa sekvensen skiljer sig Brate och v. Friesen mar
kant från varandra. Brate (i SRI 3: 112) läser han uas antaþ austr men 
ut trycker sig mycket försiktigt vad gäller det sista ordet i följden. Wessén 
(i a. a. s. 404) säger härom: »Av de stavlösa runorna äro följande tydliga och 
säkra: 48 h, 50 n, 52–58 asantaþ.» Nämnas bör dock att i ordregistret utan 
för behåll upptas beläggen i Sö 148 för orden austr och veRa (SRI 3: 411, 
417). Runorna u i uas samt u och r i austr listas dessutom i genom gången 
av de sörm ländska stavlösa runorna i inledningen (i a. a. s. LXVI). Hela 
av slut ningsfrasen blir således h-nuasantaþ -u…r i kaþ"u$m om man följer 
Wessén. 

Om Brate har rätt i sin läsning är den varierande formen av stavlöst t av 
sär skilt intresse. Den uppträder i så fall nämligen i två olika former, första 
gången med dubbelsidig bistav i antaþ, andra gången med ensidig sådan i 
austr.11

Sö 151 Lövsund, Runtuna sn (pl. 17)

nesbiurn : sun : sbars : raiþi : --ai- …-R : suin : bruþur : sin : 

þrutaR : 

þikn 3 / 2u 2 / 3i 2 / 2n 2 / 3i 2 / 2n 2 / 3i 2 / 2n 2 / 2n 2 / 2n 2 / 2n 2 / 1b 2 / 5s ai :

stan : iftiR : sui…

Ristningen är något skadad i toppen och på smalsidan. Inskriften inne
håller en minnesformel med statusmarkör samt en förkortad upp rep ning 

10 Br Olsen;205B, DR 29, DR 34, DR 111, DR 130, DR 175, N 28, N 759, N B549, N B640, Nä 15, 
Sö 62, Sö 88, U 73, U 954 †, U 1041 †, U 1154, Vg 30, Vg 153, Ög 57.
11 Notera dock att Wessén endast nämner formen med dubbelsidig bistav i inledningen (SRI 
3: LXVI).
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av minnes formeln på smalsidan. På stenens mitt finns ett stort kors i vars 
fot fem otolkade runkryss med kvistrunor är inristade. 

Sö 151 Lövsund har en av de mest suggestiva ristningarna i under sök
nings materialet. Minnesformeln står i runslingan utmed stenens kant. I 
en slinga som knyter ihop den stora runslingans nedre av slut ningar står 
þrutaR : och sedan, på stenens mittyta þikn, följt av i kryss in fogade kvist
ru nor samt de två långkvistrunorna ai med ett avslutande skilje tecken 
(figur 13). På stenens smalsida finns en sammanfattande upprepning av 
minnes formeln som talar om det viktigaste för läsaren: stæin eftiR Svæin.

Koordinatrunorna i inskriften är svårtolkade (figur 13), trots att de är 
tyd ligt ristade. Ingen har fler än tre streck på någon sida vilket omöjlig
gör ett avgörande om hur ätt och nummerstrecken är place rade längs 
huvudstavarna (runa 68 har fem streck, men ättstrecken sitter inte på 
samma huvudstav). Dessutom är det oklart i vilken ordning ru norna ska 
läsas. Erik Brate (i SRI 3: 114) bestämmer sig för att läsa mot urs med 
början i övre vänstra kryssarmen.12 Elias Wessén (i SRI 3: 405) följer 
Brates läsningsprincip men har ett antal invändningar mot streck som 
denne påstår sig ha sett. Ett försök till tolkning av hans kommen tar (ut
ifrån principen att tystnad betyder instämmande) görs i figur 13. Hans läs
ning överensstämmer på alla punkter utom en med dagens imålning. På 
runa 64, som både Brate och Wessén läser 2 / 3i, är imålningen idag 2 / 2n.13

Brate och Wessén är förmodligen på fel väg med sitt sätt att läsa på. Båda 
an tar att ättstrecken står överst på staven och definierar upptill och ned till 
i för hållande till ramlinjen. Strecken är dock alltid vinklade mot kryssens 
cent rum, vilket måste anses vara en läshjälp. Mycket mer hjälp än så får vi 
dock inte och man kan ställa upp otaliga hypo tetiska läs ningar utifrån de 
tänk bara variab lerna läs riktning (medurs eller moturs) och ätt streckens 
po si tion (överst, nederst, vänster eller höger). Dessutom behöver inte ätt 
och nummer strecken av respektive runor sitta på samma kryss arm utan 
man kan tänka sig att de pekar inåt resp. utåt eller att de sitter på öm se 
si dor om de diagonala strecken. (Jfr runkryssen på Rökstenen Ög 136 som 
lä ses med urs med ättstrecken först och nummerstrecken på nästa kryss
arm.) Ingen av dessa läsningar ger dock något uppslag till språklig tolk
ning. 

Ättstrecken placeras i alla övriga sörmländska kvistruneinskrifter till 
väns ter varför läsningen uini nin nn nb s (medurs, ättstreck till vänster) 

12 Om runstenen roteras 90° medurs som i figur 13.
13 Det finns dock färgrester på det ställe där Brate och Wessén har förmodat att det tredje 
num mer strecket har funnits. Vid min undersökning 20080808 kunde jag inte känna några 
rist nings spår.
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an ges som förstahandsalternativ ovan. Värt att märka är dock att sex 
kryss armar helt saknar kvistar samt att runorna 66 och 68 har sina kvistar 
på två olika kryss armar. Möjligheten till en helt annor lunda läsning måste 
där för lämnas öppen. 

Det finns påfallande lite variation i antalet streck längs huvud stav arna. 
Av de tolv runorna i min läsning utgörs sex av 2 / 2n, tre av 2 / 3i, en av 3 / 2u, 
en av 1 / 2h och en av 2 / 5s. Hur man än vrider och vänder på positionen av 
num mer och ättstreck resp. läsordningen kommer man alltid fram till en 
svår tolkad trans litterering. Tanken att kvistrunorna antingen har rent 
dekora tiv funktion eller uttrycker ett chiffrerat meddelande är därför inte 
utesluten.

Sö 154 Skarpåker, Runtuna sn

lkvkunar : raisþi : stain : þansi : at lyþbiurn : sun : sin : stliarþsalrifnaukub 
lkvhimi stln

Stenen har blivit söndersprängd (se Wessén i SRI 3: 406) och lagad men alla 
ru nor är fullt läsbara. Minnesformeln är skriven med långkvistrunor och 
det avslutande tillägget huvudsakligen med stavlösa runor.

Erik Brate (i SRI 3: 117 f.) ställer vid sin behandling av rist ningen sin 
egen och Otto v. Friesens (1928: 41–45, 1933: 159 f.) normali se ring och 
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Figur 13. Sö 151 Lövsund. Mittpartiet. Renritning av dagens imålning med Brates 
numrering samt hans och Wesséns läsningar. 
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över sätt ning av av slut ningen som likvär diga bred vid var andra: Iarðsalr 
hifna ok upphiminn ’Him larnas jord sal och him len där uppe’ (Brate) resp. 
Iarð skal rifna ok upphiminn ’Jorden ska rämna och him len där ovan’ 
(v. Friesen). De båda är dock överens gällande läsningen av in skrif ten. 
Wessén tar i löp texten inte ställ ning till förmån för endera av tolk ning
arna. I regist ret nämns båda förslagen, men Brates iarðsalr ’jordsal’ och 
pl. gen. hifna ’him mel’ markeras med fråge tecken. Även senare forsk ning 
följde näs tan undan tags löst v. Friesens tolkning, inte minst på grund av att 
ut trycket känns igen från skilda delar av den forn ger manska vers tra di
tionen (jfr Düwel 2008: 137 f. m. litt., Schulte 2007). Den enda som har pub
li cerat en alter nativ läsning (och där med också tolk ning) av in skriften är 
Aage Kabell (1962). Hans läsning iarþ s| |kal rifna uk| |sua himin ’Jor den 
ska rämna och så himlen’ är dock inte över tygande och har med rätta inte 
fått något ge hör.

Sö 158 Österberga, Runtuna sn

: baki : fulk"stin þiR : raisþu : stin : þan:si : at : faþur : sin 

kitilhafþa

sstþrutaRþiakn

lkv / kkvui kkvt / lkvl

Hela ristningen är bevarad. Ristningen består av en tvåslingedesign som 
ramar in en skepps fram ställ ning. Skeppet och runorna är mycket konst
fullt integrerade i var andra; namnet på den avlidne och hans epitet þróttaR 
þiagn – det sistnämnda skrivet som samstavsruna – är inskrivna i skep pets 
segel resp. mast.

Stenen avbildades för första gången av Johan Peringskiöld och Johan 
Hadorph i Bautil (B 803) men försvann sedan och återfanns först som maren 
1951. Erik Brate (i SRI 3: 119 f.) läser samstavsrunan þroan Runa och 
runorna till höger om den uit, med en tilltänkt normalisering Þráinn rúna 
v[r]æit, ’Traen skrev runorna’,14 alltså en ristarsignatur (se avsn. 4.4.1). 
Efter återfyndet läste Thorgunn Snædal Brink (i Gustav son & Snædal 
Brink 1981: 196) runorna övertygande som þrutaRþiakn, allt så þróttaR 
þiagn: »[L]äs ordningen är nerifrån och upp, växelvis från höger till väns
ter.» Varannan bistav är alltså högerriktad och varannan vänster riktad 
(figur 14). Denna regelbundenhet bryts dock mellan runorna n och R, som 
båda sitter på höger sida om huvudstaven. Med den sistnämnda ru nan gör 

14  Brate var inte den första som läste samstavsrunan som en ristarsignatur (se Källström 
2007a: 362 och not 348).
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ristaren även ett avsteg från principen att använda den gemen samma hu
vud staven. Anledningen till detta kan vara risk för hopblandning med ru
nan t. Resultatet blir dock att runorna Rþi sitter ihop och bildar en har mo
nisk bågrörelse.

Till höger om samstavsrunan finns tre runor som både Brate och Snæ
dal Brink läser uit, där sista runan har ensidig bistav till vänster (figur 14). 
Snædal Brink (i Gustavson & Snædal Brink 1981: 197) framför mycket för
sikt igt förslaget att skrivningen ska tolkas som en imperativform av verbet 
vita med betydelsen ’känn till!, ta del av!’, utgörande en unge fär lig sy no
nym till uttrycket ráð þú. Alternativt men mindre troligt kan sista ru nan 
läsas som en vändruna, varmed hela partiet skulle bli uil, vil ket an tingen 
kan tolkas som pres. sg. 3 vill av verbet vilia ’vilja’ eller som ad verbet vel 
’väl’. Inget av dessa förslag leder dock till en övertygande hel hets tolkning 
av in skriften.

Sö 159 Österberga, Runtuna sn

lkv: ikialtr : ak : aluiR : raisþu : stain : þansi : at : þurbiurn : faþur : sin : 
stlhan uaistr "afR "uf uaRit lkvleki

rorikR * kumytr biu * kunlaifR hiuk ru-aR

Ristningen är oskadad men delvis grunt ristad. Inskriften består av två 
vi su ella skriftenheter. Efter minnesformeln i runslingan står en nekro log, 
huvud sakligen med stavlösa runor. Utanför slingan finns ett antal namn, 
vilka troligen återger en förkortad sekundär minnesformel samt en ristar
sig natur.

Minnesformeln med nekrologen ligger i en zoomorf runslinga medan 

Figur 14. Samstavsrunorna på Sö 158 Österberga (vänster) och Sö 352 Linga (hö
ger).
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resten löper längs stenens högra kant nedifrån och upp. Nekrologen är 
skriven med stavlösa runor, med undantag för adverbet leki længi. Ovan 
an givna läsning motsvarar den i Samnordisk runtextdatabas, med undan
tag för "afR "uf som där enligt Elias Wessén läses hafR uf. 

En första – och fortfarande oemotsagd – sammanhållen tolkning av det 
stav lösa partiet (figur 15) presenterades av Wessén (i SRI 3: 407 f.). Han 
har sä ker ligen rätt i att runorna 56 och 62 / 71 står för en s resp. Rruna var
dera och inte två dylika som i Erik Brates läsning.15 Även läsningarna h, u 
och t tor de vara okontroversiella, varmed den stavlösa sekvensen i början 
han uaistr kan anses vara säkert läst. Detsamma gäller de fem sista stav
lösa runorna uaRit. Wesséns hafR uf kan däremot inte utan vidare ur skiljas. 

Den första runan i Wesséns hafR uf har formen av ett långkvisth med en 
kort huvudstav som inte når upp till de bägge ramlinjerna. Runan nämns 
i Brates löp text (i SRI 3: 120) och av Wessén (i a.a s. LXVI, 408) samt är 
imålad på det senare fotografiet i Södermanlands runinskrifter (pl. 210); 
den fattas dock både i Brates läsning och på den ursprungliga avbild ningen 
(pl. 70). Staffan Fridell (2000: 93) tar heller inte upp runan i sin genom
gång av stav lösa h. I Jan Paul Strids läsningsrapport med avritning av 
den stavlösa sekvensen från 1985 (ATA 5315 / 85) återfinns på mot svarande 
ställe ett svagt ritat kryss. Runan är idag inte imålad och så troligen med 
rätta. Krysset går visserligen att urskilja men är mycket svagt och kan 
vara en oregel bundenhet på stenytan. Övriga stavlösa runor är mycket 
tyd ligt ristade.16

15 Jämför hornskaftet Sl 28 från Sigtuna, där stavlöst þ dubbeltecknas (se avsn. 4.3.3).
16 Egen granskning 20080805.

h a n l a l ts s t r R - t þ t t u R a R i t l l e k ii RBrate
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Figur 15. Sö 159 Österberga. Partiet med stavlösa runor enligt dagens imålning 
med Brates och Wesséns läsningar. Brates läsning i löptexten skiljer sig på några 
punkter från den sammanfattande translittereringen.
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Österbergaristaren har ett inkonsekvent bruk av några stavlösa tecken. 
u finns i de båda formerna som runorna 52, 68 och, i Wesséns läsning, 65. 
Den sistnämnda är förvillande lik þ på Sö 154 Skarpåker.17 a finns dels i 
den kon ventionella varianten (runa 50), dels, i Wesséns läsning, i vinkel
form (runa 61). Som Frank Hübler (1996: 109) påpekar är vidare formen på 
stav löst f inte konsekvent. Det första exemplet (runa 63) med två parallellt 
snett uppåt löpande streck utgör ett huvudstavlöst f medan det andra 
exemplet (runa 67) har formen av ett rakt och ett diagonalt uppåt löpande 
streck. Formen är helt unik i materialet. f i Sö 154 Skarpåker tecknas med 
ett långt rakt streck från övre begränsningslinjen.

Trots att Wesséns läsning av runorna 61–67 – i synnerhet det in ledande 
h samt hans runor 61 a och 65 u – inte är övertygande, vill jag i huvud sak 
följa honom. Det torde stå klart att följden är en nekrolog som berättar om 
Tor björns äventyr i västerled. Formuleringen påminner om nekro logerna 
på den närliggande inskriften Sö 173 i Tystberga (Hann hafði vestarla um 
vaRit længi) och Sö 106 Kjula ås (sáR vestarla um vaRit hafði).

Sö 164 Spånga, Råby sn

kuþbirn : uti : þaiR r"aisþu : stan þansi : at : kuþmar : f"aþur : sin : stuþ : triki 
: l"a : i * stafn 

skibi : likR uistarla 

3 / 2u 3 / 1f 2 / 1h 3 / 2u 1 / 4l stln bar…

Ristningen är oskadad. I inskriften uppträder både stavlösa runor och ko
ord in at runor vid sidan om långkvistrunor. På ristningens mitt är en båt 
av bildad och direkt därunder återfinns partiet i avvikande skrift.

Sophus Bugge var först med att påpeka att slutet är skrivet med stav
lösa runor och koordinatrunor. Hans försiktigt framförda läsning iual[a] 
raþi och tolkning í Vala ráði avfärdas dock redan av Brate i samma bok 
(Brate & Bugge 1887–91: 180–182), med den huvudsakliga invänd ningen 
att teck ningen i Bautil, som låg till grund för läsningarna, inte var på lit lig: 
»be mödandet att träffa den riktiga tydningen är alldeles fruktlöst och prof. 
Bugge säger sig ej heller lita det ringaste på riktigheten af sin tydning» 
(s. 181 not 3). Efter att själv ha besökt stenen lägger Brate (i SRI 3: 125 f.) 
fram sitt förslag uf huln sar tu, som han normaliserar of hulinn, sar [sic] dó 
’(ligger västerut) jordad, han som dog’. Läsningen skiljer sig från Bugges 

17 Jfr dock Wessén (i SRI 3: LXVI) som återger runan med en svag böjning upptill. Enligt 
Fridell (2000: 87 f.) är bågformen, och inte placeringen mellan ristningslinjerna, det distink tiva 
draget hos stavlöst u.
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främst genom att Brate väljer motsatt läsriktning och börjar med de fem 
koor dinatrunorna.

Kvistrunorna 3 / 2u 3 / 1f 2 / 1h 3 / 2u 1 / 4l är troligen riktigt lästa18 men det därpå 
föl jande partiet i stavlösa runor, nsartu, är tveksamt. s:et som liknar ett 
vänt ur nordiskt S har av Staffan Fridell (2000: 95 f.) övertygande före
slagits vara ett b, bildat som en huvudstavslös långkvistruna enligt samma 
möns ter som andra sörmländska stavlösa runor. Mycket märklig är också 
formen för t som Brate (i SRI 3: 125) beskriver som »triangelformig med 
spetsen nedåt och lutar något åt höger». Formen skulle därför kunna läsas 
a, möjligen þ, men knappast t (se också Hübler 1996: 110). Brate på pekar 
dock själv att både t och följande runa u är »av tvivelaktig läsning, och 
deras betydelse kan först genom tydningen utrönas». Brates läsning av de 
stav lösa runorna kan därmed tryggt avfärdas och följden i stavlösa runor 
läm nas otolkad (jfr Jansson 1987: 75).

Sö 164 är den enda runstenstexten som avbildar ett skepp samtidigt som 
ett sådant omnämns i inskriften (Jesch 2001: 120) och är därmed en av de få 
med ett troligt samband mellan ornamentik och inskrift (se också Hübler 
1996: 110, Oehrl 2006: 81). Enligt Judith Jesch (a. a. s. 145, 203–205) är det 
oklart vil ken funktion Gudmar hade på skeppet: »in theory» kan han ha 
stått i aktern vid rodret (som styrman) eller i stridsposition i fören (annor
lunda Brate i SRI 3: 126). Lockande i detta sammanhang är att ansluta 
följden bar… i stavlösa runor till substantivet barð n. ’stäv’ (jfr Sö 65).

Sö 167 Landshammar, Spelviks sn

uiniutr : raisþi : stain : at : kuþmunt * sun * sin

1 / 1t lkvri 3 / 6k * lkvk 3 / 2u 3 / 3þ lkvan

Inskriften är oskadad och består av en minnesformel och en status markör, 
ack. dræng góðan, den senare del vis skriven med koor di natrunor.

Läsningen ovan är Brates (i SRI 3: 129), och Wessén (i a. a. 3: 409) har 
ingen ting att anmärka på den. Minnesformeln är placerad i ett nedtill öppet 
run djur och statusmarkören innanför slingan på stenens mitt. De sista två 
ru norna är inskrivna i ett ansikte i mammenstil. På stenens vänstra sida 
finns ett stort kors som Wessén (i SRI 3: XLV) menar måste ha blivit ristat 
efter förlaga av ett rest stenkors.

Kvistrunorna har nedåtböjda kvistar. Ättstrecken sitter till vänster och 
num merstrecken till höger om huvudstaven. 

18 Vid mitt besök i Spånga (20080808) har jag inte kunnat se alla bistavar, vilket dock kan 
be ro på att stenen var kraftigt lavbevuxen. Jag läser: 3 / 2u (eller 2 / 2n), 1 / 1t (eller 2 / 1h), 1 / 1t, -, 1 / 4l.
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Sö 170 Nälberga, Svärta sn

: uistain : agmunr : kuþuiR : þaiR : r…"sþu : stain : at : baulf : faþur sin

þrutaR þiagn

han 1 / 3m 2 / 3i 3 / 3þ 3 / 6k 3 / 5r 2 / 3i 3 / 6k 2 / 3i

3 / 2u 2 / 4a 3 / 5r 3 / 3þ 1 / 1t 3 / 2u 3 / 4o 3 / 3þ 3 / 2u 1 / 3m 3 / 3þ 2 / 4"a

Inskriften är något skadad vid sista runan. Den innehåller en minnes
formel, en status markör, þróttaR þiagn, samt en huvudsakligen i kvist
runor skriven nekro log.

Ristningen består av en nedtill öppen runslinga i vilken minnesformeln 
är placerad. På stenens mitt finns statusmarkören, inramad av två skrift
rader med kvistrunor och ett inledande han i långkvistrunor. Hela in skrif
ten kan, utgående från Erik Brates translittering, normali seras Vístæinn, 
Agmundr, GuðvéR, þæiR r[æi]sþu stæin at Báulf, faður sinn, þróttaR þiagn. 
Hann með grikki varð, dó á …

Ovan anges Brates (i SRI 3: 131 f.) läsning av kvistrunepartiet, som ci
te ras i Samnordisk runtextdatabas, med modifikationen att sista runan 
mar keras som osäkert läst (se nedan). I sitt tillägg gör Elias Wessén (i 
SRI 3: 409) ett antal för Brate mycket besvärande korrigeringar, som dock 
uppen barligen inte har vunnit gehör i senare forskning. Läser man som 
Wessén måste Brates tolkning av kvistrunepartiet rimligen över ges. Wes
séns läsning är: m!iþkr2þki u"nr"utuoþ"umþ!i.19 

Min egen granskning av inskriften bekräftar med några få undantag 
Bra tes translitterering.20 Tredje runan i ordet kriki är möjligen 3 / 3þ, inte 
2 / 3i (se Wessén i SRI 3: 409). Vid sista runan är stenytan skadad på det 
ställe där Brate antar att det översta nummerstrecket i 2 / 4a kan ha suttit. 
En läsning 2 / 3i kan därmed inte uteslutas. Med rimlig säkerhet kan alltså 
Brates huvudsakliga tolkningslinje upprätthållas. Det handlar om en 
ne kro log som talar om med vilka Baulf var på utfärd och var eller med 
vilka han dog. Brate (i SRI 3: 132) översätter nekrologen »Han kom till 
grekerna, dog hos dem därpå (el. i þum l. þumþa)». Wessén (i SRI 3: 409) 
ci te rar Magnus Olsens förslag att det kan gömma sig ett grekiskt ort namn 
Ptolemais i skrivningen. Denna tolkning är dock svår att upprätt hålla 
utan att tillgripa ad hocförklaringar i form av förkortade skrivningar och 
dy likt. Kristel Zilmer (2005: 226 not 575) menar att det skulle kunna röra 
sig om ett lokalt ortnamn, vilket skulle betona att Baulf kom hem från sin 

19 Med de förstnämnda alternativen (markerade med prickar) i de fall han tvekar.
20 20080808.
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ut lands färd (se också Jesch 2001: 58 not 18). Motsatsen hävdar Sal berger 
(2001b) i sitt försvar för Brates syntaktiska upplösning och över sättning. 
Han läser följden i kvistrunor som två satser och tolkar den på samma sätt 
som Brate: Hann með grikki varð. Dó á þøm þá. ’Han var med grekerna. 
Dog hos dem sedan’.

4.2.2. Jönåkers hd 

Sö 47 Vålsta, Nykyrka sn

…"R-kR : kiarþi : kuml : þat : si : eftiR : osmunt : sun : sin + han : is : krafin : 
o * ku …

3 / 5r 2 / 4a 3 / 2u 1 / 5R : 3 / 2u / 3 / 1f 2 / 4a 3 / 5r 1 / 1t lkv: at : ryR:iks : sun

Inskriften är skadad i början och slutet. Den består av en minnesformel och 
en nekrolog i runslingan, samt förmodligen en sekundär resarformel, del vis 
skri ven med koordinatrunor, på stenens mitt.

Koordinatrunorna på Sö 47 är blandade. De fyra första och den sista är 
kvist runor, där ätt och nummerstrecken placeras på ömse sidor om en ge
men sam huvudstav. Övriga tre är en blandning av is och kvistrunor, där 
ätt strecken utgörs av små parallellt ställda vertikala streck och nummer
strecken sitter på en huvudstav.

Runstenen står på ett gravröse och nämner, i Erik Brates (i SRI 3: 36 f.) 
tolk ning, dess bygge (se därom Burström 1994). Brate läser ko ord inat ru
norna 3 / 5r 2 / 4a 3 / 2u 1 / 5R 3 / 1f 2 / 3i 3 / 5r 1 / 1t. Sekvensen firt menar han ska vara en 
skriv ning för pret. part. ført av verbet føra. Brate (i SRI 3: 36) in vänder 
själv i sitt läsningsprotokoll att runan 2 / 3i i firt »kunde ock vara 2 / 4 a». 
Denna tvekan blir till visshet hos Wessén (i a. a. s. 372): »all deles säkert 2:4 
a, icke 2:3 i». Dessutom är första runan i ordet osäker och kan även vara 
3 / 2u. Läsningen blir alltså uart eller fart med en vokalism som osannolik gör 
Brates tolkning21 vilket dock Wessén låter bli att nämna ut tryckligen.

Sekvensen i koordinatrunor är med andra ord otolkad; någorlunda sä
kert är endast det första ordet (h)rauR ’röse’. Lena Peterson (2006) nämner 
inte alls Sö 47 i samband med verbet føra och förser belägget för (h)rauR 
med ett frågetecken.

21 För tydlighets skull måste påpekas att sista runan t (och inte þ) i läsningen uart för bjuder 
en tolkning sg. 3 varð till verbet verða.
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Sö 367 Släbro, S:t Nicolai sn, Nyköping (pl. 20)

hamunr : ulfR raisþu : stain : þinsi : efti : hrulf : faþur : sin : ayburg : at : 
unir

sin

þaiR otu : by : slaiþa:bru

+ fraystain : hrulfR

)oþru 1 / 1t 3 / 4o 1 / 5R 3 / 3þ 2 / 3i 2 / 4a lkvk 2 / 2n lkva

Ristningen är oskadad och inskriften innehåller en primär och en sekundär 
resar formel, en nekrolog och en þróttaR þiagnformel som i huvudsak är 
skriven med kvistrunor. 

Strecken på kvistrunorna är nedåtriktade med ättstrecken till vänster 
och nummerstrecken till höger.

Inskriften i Släbro är den mest innehållsrika av alla þróttaR þiagnin
skrift erna. Den redogör för ett komplicerat förhållande i förhållande vis 
knappa men ändå tydliga ordalag. Hámundr, UlfR ræisþu stæin þennsi 
æftiR Hrólf, faður sinn, Øyborg at ver sinn. ÞæiR áttu bý Sleðabró, 
Frøystæinn, HrólfR, þróttaR þiagnaR. ’Håmund (och) Ulf reste denna sten 
efter Rolf, sin fader (och) Öborg efter sin man. De ägde gården Släbro, Frö
sten (och) Rolf, dugande tägnar.’

Resarformlerna står i runslingan med avslutningen sin utanför, dock 
i direkt anslutning därtill. Övriga visuella skriftenheter är placerade in
nan för slingan i form av skriftrader. Upptill i slingan finns ett ansikte i 
mam men stil och längst ned under skriftraderna ett litet korsat kors. För 
en utförlig genomgång av inskriften med en onomastisk utredning om ort
namnet Släbro samt en alternativ tolkning av runföljden unir se Jan Paul 
Strid (1980).

Skrivningen )oþrutoR þiakna har väckt viss debatt. En rak läsning ger en 
be tydelse som är direkt motsatt den som rimligen har varit avsedd. Wessén 
(i SRI 3: 356) skriver: »I binderunan 92 oþ äro de båda bistavarna för o fullt 
tyd liga och säkert ristade. Vad de ha haft att betyda är emellertid oklart.» 
Han norm aliserar alltså þróttaR. Strid (1980: 197 not 1) förespråkar en om
vänd bind runa )þo som markerar en inskottsvokal, en åsikt som Henrik 
Williams (1990: 78) ansluter sig till och likaså Mindy MacLeod (2002: 132, 
154). Hon nämner dock i en fotnot (s. 132 not 17) möjligheten av att det kan 
röra sig om en påbörjad kvistruna: »Just possibly the graph was begun as a 
twig rune (3:3, þ) before the rune carver had a change of mind and decided 
to continue with standard runes.» Ett originellt uppslag ger Rune Palm 
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(2004: 118). Han menar att »[n]ågon marodör har […] varit framme och 
ristat två bistavar». Runstenen hittades 1935 och det finns inga tidigare 
av bildningar, varför det är svårt att leda Palms idé i bevis. 

Sö Fv1948;295 Lunda k: a, Lunda sn

: halftan 3 rasþi : st"a- …si : at : raknualt : faþur : sin : ouk : tan * bruþu

r sin

þrutaR

3 / 3þ 2 / 3i 2 / 4a lkvk 2 / 2"n lkva

Ristningen är något skadad i övre vänstra hörnet. Den innehåller en min
nes formel i runslingan och på mittytan samt en statusmarkör ack. pl. 
þróttaR þiagna. Ordet þiagna är placerat i korsfoten och huvudsak ligen 
skriven med kvistrunor. 

Strecken på kvistrunorna är nedåtvinklade. Ättstrecken sitter till väns
ter och nummerstrecken till höger om huvudstavarna.

Runstenen vid Lunda kyrka hittades 1947 och publicerades året där på 
av Sven B. F. Jansson (1948: 293–297). Enligt hans uppfattning utgör run
djurets gadd den avslutande Rrunan i þróttaR. Denna läsning har kritise
rats av Evert Salberger (1987). Hans argument är dock inte över tygande 
med undan tag för det att runan i så fall är felvänd och läses m snarare än 
R. Hans andra argument, att ingen av de övriga tägnstenarna ut nyttjar 
ormens gadd som runa, kan emellertid svårligen äga giltighet. Det är sna
rare tvärtom så att några av dessa ristningar just utmärker sig genom 
den nära kopplingen mellan ornamentik och runor, så Sö 151 där þrunan 
är in skriven i nedre runslingans ramlinje, och Sö 158 med samstavsrunan 
i skeppets mast. Nämnas kan också Sö 167 där två runor utnyttjar linjer i 
an sikts avbildningen som huvudstavar i uttrycket ack. dræng góðan. Både 
Lun da stenen och Sö 151 utnyttjar dessutom korsfötterna som ramlinjer för 
de runor med vilka þiakn resp. þiakna skrivs. 

Jansson (1948: 295 ff.) för ett resonemang om Ragn valdr, namnet på den 
avlidne. Det förekommer två gånger i Södermanland, på Sö Fv1948;289 
Aspa bro som namn på en beställare samt på Lundastenen som namn på 
den hågkomne. Det är därför inte uteslutet att de båda beläggen av ser 
samma person.
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4.2.3. Öknebo hd 

Sö 352 Linga, Överjärna sn (pl. 19)

Framsidan  ailkufR : raisþi : stin : þansi : [at] : þurfast : mag : sin 

 : tisa : at b sstruþursin 

 [- 3 / 5r 3 / 3þ lkvu]

Toppen  [tuþruu…]

Baksidan  tisa : kiarþ… eft… … sina

Runstenen är skadad och några bitar fattas, däribland ett avsnitt med 
kvist runor. Inskriften fördelas på tre skriftytor och innehåller en resar
formel och en sekundär resarformel, delvis som samstavsruna, på fram
si dan, ytterligare en minnesformel på baksidan samt ett otolkat parti på 
topp stycket. 

Av runstenens ursprungligen tre ristningsytor är idag bara två beva
rade, dock i bägge fallen med skador. När stenen flyttades till Skansen22 
be stod den av tre delar, två stora som utgör botten och mittdelarna samt 
ett mindre toppstycke. Toppstycket försvann dock sedermera, kanske i en 
magasin brand (Wessén i SRI 3: 342). En fjärde, ännu mindre bit, som satt i 
stenens övre högra hörn mellan topp och mittdelen, finns av bildad och om
nämnd av Richard Dybeck (cit. efter Wessén a. st.). Det är dock uppenbart 
att stenens högra kant var avslagen redan på Dybecks tid och att ett antal 
ru nor därmed fattas.

Tolkningen av framsidans första del är okontroversiell. Inskriften be står 
av en primär och en sekundär resarformel. Stenen är rest av Helgulf och 
Disa efter deras frände resp. bror. Den primära resarformeln är in skriven 
i två rundjur medan den sekundära står på stenens mitt tillsammans med 
ett skepp och ett kors. brunan utgör samtidigt korsets fot, eller kullen 
på vilken korset är placerat (se Lager 2002: 153 f.). De följande ru norna 
ruþursin delar huvudstaven i form av den vertikala korsarmen på exakt 
samma sätt som samstavsrunorna i skeppsmasten på Sö 158 (figur 14). Öv
riga runor på framsidan har stått på idag förlorade delar av stenen och 
deras tolkning kan man bara spekulera i. Dybecks avbildning visar det som 
rim ligen har varit de avslutande fyra skrivtecknen längs stenens hög ra 
kant. Runorna (tre koordinatrunor och en långkvistruna) kan återges som 
-, 3 / 5r, 3 / 3þ, u. Under förutsättning att alla nummerstreck är dokumenterade 

22 Se om denna flytt samt stenens öde i övrigt Sven B. F. Janssons (1967: 5–10, 23–30) utför liga 
redo gö relse.
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kan första runan läsas 1 / 2b, 2 / 2n eller 3 / 2u, varav den sistnämnda är den grafo
tak tiskt mest troliga och skulle tillåta en tolkning pret. pl. 3 urðu till verbet 
verða ’bli (till)’, en tanke som Sven B. F. Jansson (1967: 36) leker med. 

Baksidans runor är inskrivna i ett kors och utgör med rimlig säkerhet 
ännu en resarformel. Som beställare figurerar här återigen Disa, dock kan 
den avlidna personen inte ha varit Torfast (i alla fall inte ensam), då pro no
men formen sína förutsätter ett feminint eller pluralböjt huvudord (Käll
ström 2007a: 94). 

Kvistrunorna och stenens toppstycke förekommer i ett så pass frag
men tariskt sammanhang att varje försök till läsning och tolkning blir 
spe ku lativt. Däremot är framsidans samstavsruna okontroversiellt läst 
och tolkad. Precis som i Sö 158 är runorna mycket väl och uppen bar ligen 
med vetet integrerade i den övriga ornamentiken. Namnet Dísa står både 
på fram och baksidan i en visuellt mycket framskjuten position mitt på 
skrift ytan precis ovanför skeppet resp. mitt i palmettkorset. Disas båda 
resar formler är visuellt tätt förbundna med korsframställningarna på re
spek tive ristningsyta: på framsidan genom att bróður sinn står i en sam
stavs runa med korsstammen som huvudstav och på baksidan genom att 
ru norna är inskrivna i korset och dess armar. Även om det inte är mer än 
en kvalificerad gissning är ett antagande om ett direkt samband mellan in
skrift och ornamentik lockande och »[r]istaren har kanske med sin skepps
bild velat antyda, att den man, till vilkens minne stenen restes, hade dött ’i 
ut färd’» (Jansson 1967: 38 f.).23

Runstenen var ursprungligen del av en stor och förmodligen samman
hängande fornlämningsmiljö vid Linga gård (RAÄ 54–57, 59 och 64), där 
man har hittat 200–300 gravar, högar, skeppssättningar och andra sten sätt
ningar samt, i högarna på RAÄ 64, några spektakulära fynd från 900talet 
(se M. G. Larsson 1997: 28–30, Bratt 2008: 229 f., 276 f.). 

4.2.4. Österrekarne hd 

Sö 112 Kolunda, Stenkvista sn

: u!i[k]tirfR : auk : tiarfR : raisþu : stain : þans[i :] at : þurkil : faþur : sin

þrutaR  / -  / - 2 / 4a 3 / 6k 2 / 2n

Inskriften inleds med en minnesinskrift av bröderna Vigdjärv och Djärv 

23 Se om skeppet och det märkliga huvudet som sitter i dess skrov Christiansson (1959: 120), 
Jans son (a. st.) och M. G. Larsson (1997: 31).
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efter deras fader Torkel. På stenens mittyta innanför runslingorna står 
Tor kels epitet þróttaR þiagn i långkvistrunor (första ordet) och kvist runor.

Bistavarna på kvistrunorna är idag i det närmaste utplånade och »skulle 
san no likt vara omöjliga att läsa, om man ej på förhand kände deras be ty
delse» (Brate i SRI 3: 84). 

Ristningen består, förutom runorna, av ett ansikte i mammenstil och ett 
palmett kors.

4.3. Skriftsystemen i Södermanland – och utanför 

4.3.1. Koordinatrunor 

Koordinatrunor (se avsn. 4.1 och figur 8) är den klart vanligaste formen 
av avvikande skriftsystem i de sörmländska runstensinskrifterna. Till 
rist ningarna som ingår i materialurvalet kan även läggas Sö 324 Åsby, 
en ristning utan sammanhängande språkligt innehåll men med mycket 
am bi tiös ornamentik och något som ser ut som två kvistrunor 5 / 4, 6 / 4. 
Dessa är dock uppenbara imitationer av kvistrunor då de förutsätter en 
fuþark med minst fyra ätter. Vidare kan nämnas Sö 264 som enligt Erik 
Brate (cit. efter Wessén i SRI 3: 229) innehåller två kvistrunor som dock 
för mod ligen aldrig har funnits (se också avsn. 5.3.4). Till de osäkra sörm
ländska kvistruneinskrifterna hör också den redan på 1600talet frag men
tariska och idag försvunna Sö 185 † Kärnbo. Fragmentet finns av bildat i 
Rann sakningarna (tryckt i Rannsakningar 2: 139) och i Bautil (B 742). På 
Johan Peringskiölds och Johan Hadorphs avbildning i Bautil finns det i 
run djurets stjärt fyra otydliga tecken av vilka de tre första möjligen åter
ger kvistrunor med oklart antal streck. Bilden i Rannsakningarna visar 
på motsvarande ställe tre tecken som delvis påminner om kalender runor. 
Bild materialet är så pass dåligt att inskriften inte kan ingå i före liggande 
ma teri alurval. Bortsett från nyss nämnda tre finns det i Söder man land 
elva ristningar med koordinatrunor, av vilka tre (Sö 130, Sö 164 och Sö 352) 
även innehåller ett annat avvikande skriftsystem (se tabell 26). Utan för 
Rönö hd används koordinatrunor i samtliga inskrifter som har av vik ande 
skriftsystem. 

I samtliga fall utom ett uppträder koordinatrunorna i form av kvist ru
nor. Undan taget är Sö 47 med en blandning av isrunor och kvist runor. Ätt
strecken står, i de fall det går att avgöra, alltid på vänster sida om huvud
staven. Många av sekvenserna med koordinatrunor är otolkade. Detta be
ror delvis på skador (Sö 130, Sö NOR1997;26 och Sö 352) och delvis på vår 
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oför måga att tolka de märkliga teckenföljderna, vilket gäller Sö 47, Sö 151 
och Sö 164. Angående Sö 151 kan man ställa sig frågan om inte kvist runorna 
(i kryss) har haft rent visuellt syfte. Någorlunda säkert tolkad är Sö 170. I 
fyra inskrifter skrivs en statusmarkör delvis med koordinat runor: Sö 367, 
Sö Fv1948;295 och Sö 112 (þróttaR þiagn) samt Sö 167 (drængR góðr).

Utanför Södermanland är koordinatrunor sällsynta i runstens in
skrifter. I det svenska materialet finns de annars endast på Ög 136 Rök 
och U 1165 Rotbrunna, där Erik skriver sin ristarsignatur med is runor 
(se om chiffrerade ristarsignaturer Källström 2007a: 178–181). I de ur ba
na miljö erna från vikinga och medeltiden (t. ex. Sigtuna och Bergen) är 
dock ko or dinatrunorna mycket vanliga. Koordinatrunor förekommer också 
i ma terialet från Maeshowe på Orkney (se Barnes 1994). På dop funten 
Bo NIYR;3 Norum finns kanske en koordinatruna i kombination med ett 
för skjut nings chiffer (se Düwel 1997: 567).

4.3.2. Runkryss och samstavsrunor 

I Södermanland känner vi till två vikingatida ristningar med runkryss, 
Sö 133 Väringe och Sö 140 Korpbron. Även Sö 151 Lövsund där kvist runor 
är inskrivna i fem kryss måste nämnas i samband med runkryssen. Som en 
tredje kryssruna i Sverige kan möjligen räknas þrunan i ett av kryssen 
med koordinatrunor i Ög 136 Rök. En detalj liknande ett runkryss – i tre 
kors armar inskrivna runor – finns även i den ickelexikala inskriften Sö 93 
Berga (se avsn. 5.3.4 och figur 23 på s. 197). Kryssrunorna är dock inte en
dast kända från vikingatidens Sverige utan också från två kontinentala 
ristningar, nämligen ringknappsvärdet från Schretzheim och KJ 140 
Soest.24 Från medel tiden kan nämnas inskriften på ett benstycke N A64 
från Tønsberg. På dess Asida står runorna unas motsvarande mansnamnet 
Únáss in skrivna i ett kryss som omramas av en cirkel (Gosling 1989: 175, 
177 fig. 3). Något som liknar en kryssruna finns dessutom på en silverskål 
från Gotland (se avsn. 5.4.2).

Det empiriska underlaget för kryssrunor som skriftsystem är synner
ligen litet med färre än tio kända exempel. De få exempel som finns upp
visar dock en imponerande fördelning över tid och rum – från 500talets 
Ale mannien till medeltidens Vestfold – samtidigt som utformningen av 
kryssen är förvånansvärt uniform: den enda skillnaden mellan de tyska 
och sörmländska exemplen är runraden som tillämpas. Inte bara används 
sam ma princip med kryssarmar som huvudstavar utan i alla fyra fallen 

24 Till läsningen och tolkningen av de båda inskrifterna, se Düwel (2008: 61 f.) och MacLeod 
(2002: 101–105). För en datering och den arkeologiska kontexten, se Fischer (2005: 260).
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finns också enstaka fristående runor infogade mellan kryssarmarna. Så
dana extra run or förekommer också i tre av kryssen med koordinat runor på 
Rök stenen, nämligen kryss ett och två på stenens toppsida samt kryss tre 
på baksidan (med ovan nämnda þruna inskriven i krysset). Trots att Rök 
inte är någon fullständig parallell (se MacLeod 2002: 104 not 100) är det 
int ressant att principen att skriva runor i kryss dyker upp i denna inskrift 
vars utmärkande drag är leken med olika skriftsystem.

Med tanke på parallellerna på kontinenten, i Rök, i det medeltida Norge 
och kanske på Gotland kan runkryssen i Södermanland inte förklaras som 
iso le rade infall av snillrika individer. De är snarare reflexer av ett tra di
tio nellt sätt att skriva runor på. Var detta skriftsystem kommer ifrån och 
hur runkryssen i Södermanland och Tyskland hänger ihop är en fråga som 
här måste lämnas öppen. Svante Fischer (2003: 194, 2005: 174 f.) menar att 
Schretz heims svärdets klinga inte behöver vara av nordiskt ursprung trots 
svärds knappens likhet med en svärdsknapp som har hittats på Got land. 
Där för finns det inga säkra arkeologiska indicier på en nordisk här komst 
av runkryssen som skriftsystem. Ute Schwabs (1998) förslag att hän föra 
run kryssen till samma tradition som de latinska namnmonogrammen är 
int ressant, om än svårt att leda i bevis (jfr MacLeod 2002: 105).

De båda runkryssen på Sö 133 och Sö 140 har inte bara typologiska lik
heter med kryssen i Soest och Schretzheim. Alla fyra har även eggat och 
ut manat runologernas fantasi under många år utan att någon av de före
slagna tolkningarna har vunnit allmänt erkännande (se Düwel 2008: 61 f.). 

Fyra sörmländska inskrifter är delvis skrivna med samstavsrunor: Sö 130 
Hag stugan, Sö 137 Aspa, Sö 158 Österberga och Sö 352 Linga. På grund av 
Erik Brates, Elias Wesséns och andra forskares mycket osäkra tolk ningar 
väljer Mindy MacLeod (2002: 157 f., 164) att utesluta Sö 130 och Sö 137 från 
sin lista över samstavsruneinskrifter. Trots vår oförmåga att tolka dessa 
sekvenser råder det dock ingen tvekan om att de måste klassificeras som 
sam stavs runor eftersom de uppvisar de karaktäristiska dragen för så dana: 
bi stav arna är placerade längs en gemensam och oberoende huvudstav och 
läs rikt ningen är vertikal. Dock har det visat sig i inskriftsgenomgången ovan 
(Sö 130 i avsn. 4.2.1) att den ena påstådda samstavsrunan på Sö 130 sna rare 
bör läsas som en kvistruna. Samstavsrunor är, precis som kryssrunor, inte 
kända en dast från Södermanland. Två vikingatida danska runinskrifter 
tillämpar samma skriftsystem, nämligen DR 1 Haddeby (Sønderjylland) och 
DR 220 Sønder Kirkeby (Falster). Samstavsrunorna på DR 1 formulerar en 
ne kro log i inskriftens slut, medan de på DR 220 uttrycker en Torsåkallan. 
Vi dare bör nämnas G 40 Roes (KJ 102). I den korta inskriftens mitt finns 
tre runor som är grupperade längs en gemensam huvudstav. Enligt all män 
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me ning läses de nedifrån och upp med en ubistav till höger, en väns ter 
huvud stav och bistavarna av en urnordisk Druna till vänster samt de bå
da bi stavarna av ett urnordiskt (eller stupat vikingatida) R upptill. För en 
dis kussion av möjliga alternativa läsningar samt tolknings möjlig heter, se 
Snæ dal (2002b: 46–48) och MacLeod (2002: 99–101).

Samstavsrunorna i de danska inskrifterna läses uppifrån och ned och samt
liga bistavar är riktade åt samma håll. Detta gäller också samstavsrunan på 
Sö 130. Även på Aspastenen Sö 137 är bistavarna högerriktade men läses 
ned ifrån och upp. En annan och uppenbarligen likartad princip används på 
G 40 och i de båda sörmländska samstavsrunorna på Sö 158 och Sö 352. Alla 
tre läses nedifrån och upp, och bistavarna sitter på ömse sidor om den ge
men samma huvudstaven och speglas mot denna. 

4.3.3. Ett stavlöst grafematiskt system? 

De stavlösa runorna i runstensinskriftsmaterialet har en utpräglat re gio
nal för delning. De är koncentrerade till de norrländska land skapen Häl
sing land med fem renodlat stavlösa inskrifter (Hs 8 † Hudiksvall, Hs 10 
Häl sing tuna, Hs 12 Hög, Hs 14 Malsta och Hs 15 Sunnå), Medelpad med sju 
in skrifter med en staka stavlösa runor (se om dessa nedan avsn. 4.3.4) och 
Söder manland, där fem inskrifter är delvis skrivna med stavlösa runor: 
Sö 137 Aspa, Sö 148 Innberga, Sö 154 Skarpåker, Sö 159 Runtuna och Sö 164 
Spånga (alla Rönö hd). I två av inskrifterna förekommer långkvist run or 
och stavlösa runor till sammans med ett tredje skriftsystem, näm ligen sam
stavs runor i Sö 137 och koordinatrunor i Sö 164.

Utanför Södermanland och Medelpad finns det inga säkra exempel på 
lång, resp. kortkvistrunor och stavlösa runor i samma runstensinskrift.25 
Där emot finns det i Sverige fyra inskrifter med stavlösa runor på lös före
mål, samt liga från Sigtuna, nämligen Sigtunablecket 2 Sl 3 (U AST1:166), 
Sig tuna blecket 1 Sl 5 (U Fv1933;134, se nedan avsn. 4.3.4), bennålen Sl 14 
(U Fv1990;33) och hornskaftet Sl 28 (U Fv1992;161C). Från norskt håll kän
ner vi till en träpinne från Bergen med en stavlös fuþarkrad (N B41, se 
Peter son 1994: 243 f.).26

På Sigtunablecket 2 (Sl 3) finns en kort sekvens med stavlösa runor i 

25  Möjligen skulle dock den försvunna inskriften Sm 135 † Österby kunna vara en sådan; 
Pering skiölds avritning ger intryck av att ett större parti har skrivits med stavlösa runor. 
Stenen var svårt nött redan på 1600talet och förekomsten av stavlösa runor på den är därför 
högst tvek sam (jfr SRI 4: 280 f.).
26 En svårbedömd blyamulett utan fyndkontext från trakterna omkring Eskilstuna–Sträng näs 
har nyligen blivit känd genom en rapport av Thorgunn Snædal (ATA 32340442009). En av 
skrift  raderna innehåller huvudstavslösa runor som hon läser --"u"h"s $maþ"e"us-- crux Matthaeus.
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and ra skriftraden på föremålets Bsida. Arthur Nordén (1943: 159 f. samt 
fig. 9 och 13) läser skriftraden uiurnank, där de första två runorna är lång
kvist runor och övriga stavlösa runor. Läsningen är osäker, i synnerhet 
när det gäller k, som snarare ska läsas som r.27 Sigtunablecket 1 (Sl 5) upp
visar några sporadiskt insprängda stavlösa runor (u, r och þ) i en in skrift 
som i övrigt är skriven med långkvistrunor. Bennålen Sl 14 med in skriften 
siþufun har hittills helt lämnats utan säker tolkning (se för några upp slag 
till tolkning Åhlén i Gustavson & al. 1990: 33–35). Hornskaftet Sl 28 är 
ristat på tre sidor med en fuþarkrad vardera på sidorna A och B samt ett 
med delande i stavlösa runor på sidan C, som av Marit Åhlén (i Gustav son 
& al. 1992: 161–163) har lästs burka a naikl þina kuþusutr riti ’Borga äger 
denna naikl kuþusutr ristade(?)’. Vid 22:a internationella fältrunolog mötet 
2009 i Sig tuna etablerades samstämmigt en nyläsning naskal av det som 
Åhlén har trans littererat naikl. Runan s når endast lite längre än halv vägs 
ned från övre ramlinjen och kan därför inte gärna läsas i. Vidare finns det 
mellan k och l ett tydligt triangelformat märke motsvarande a.28 Som en 
de talj kan nämnas att de båda þrunorna i inskriften är dubbel tecknade 
och därmed ut gör en parallell till s och Rrunorna på Sö 159 (se avsn. 4.2.1).

De flesta runorna i dessa uppländska fynd har samma form som de häl
sing ländska varianterna, men vissa avvikelser kan diskuteras. På Sig tuna
blecket 2 (Sl 3) är r (om de två förekomsterna är korrekt lästa) fäst vid övre 
ram linjen. En möjligtvis avvikande form är m. En sådan skulle kunna dölja 
sig i följden kuþusutr i Sl 28. Åhlén (i Gustavson & al. 1992: 163) kastar fram 
tanken att s kunde vara en felristning för ett avsett m. På så sätt får hon 

27 I en provisorisk läsningsrapport daterad 20090813 som delades ut som stödpapper vid 22:a 
inter nationella fältrunologmötet i Sigtuna 2009 bekräftar Helmer Gustavson de ristnings spår 
Nordén läser som stavlösa runor, men lämnar följden huvudsakligen oläst (u-…): »Omedel bart 
till vänster om 62 u finns en lodrätt skuren begränsningslinje. I ytan mellan mellan [sic] huvud
staven och bistaven är ett kort lodrätt streck skuret. [  ] Av runa 63 återstår en lodrät huvud
stav, som längst ner delar sig. Till höger om huvudstavens topp är ett kort streck skuret snett 
ned åt höger. Det kan vara en lbistav eller den övre delen av en u eller rruna. Därefter anas 
korta fragmentariska streck som inte kan teckenbestämmas: en kort högersvängd båge, ett 
kort diagonalstreck nedåt höger, ett kort diagonalstreck uppåt höger och möjligen också ytter
ligare en kort högersvängd båge. Formellt kan de läsas som stavlösa runor. Dessutom finns två 
bre dare streck (’klämningar’).» En tentativ nyläsning utifrån Gustavsons beskrivning skulle 
kunna vara ui!lrna!r.
28 I ett epostmeddelande (20090914) föreslår Magnus Källström att detta naskal ska tol kas 
som en alaavledning till verbet *(h)naska, jfr sv. dial. naska, bl. a. med betydelserna ’små
gnaga, pyssla’ (SAOB). Kan det alltså vara så att vi har ett ristarverktyg framför oss? Käll
ström har tidigare (2007a: 408) anfört kritik mot tolkningen av riti som ristarsignatur. En så
dan tolkning – en ristarsignatur på ett ristarverktyg som ägs av en annan runristare – blir med 
ny läsningen även sakligt mycket ansträngd. Henrik Williams föreslår därför (muntligen på 
22:a internationella fältrunologmötet i Sigtuna 2009) att runföljden ska anslutas till verbet fvn. 
rétta i betydelsen ’göra rak, ordna’, var med hela meningen skulle bli en hantverkarsignatur av 
den som gjorde föremålet.
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fram ett ljudunderlag som, med en något oväntad inskottsvokal, mot svarar 
det välkända mansnamnet Guðmundr. Kan man tänka sig att m i denna in
skrift skrivs som ett rakt streck som inte når upp till den övre ram linjen? 
Ty värr finns inga stavlösa m i Uppland. Däremot är stavlöst s be lagt ett 
an tal gånger på Sigtunaamuletten Sl 5. Dessa srunor, och likaså s i naskal 
på Sl 28, når alltid ända upp till övre ramlinjen, i motsats till formen som är 
under utredning här. Detta tillåter tankeexperimentet att stav löst s och m 
i Sigtuna skiljer sig genom stavens avslutning upptill och att följden i fråga 
på hornskaftet kan läsas kuþumutr helt utan emendering.

Inskriftsgenomgången visar att fyra av Södermanlands fem sekven ser 
med stavlösa runor är – åtminstone delvis – tolkningsbara. Undan taget är 
Sö 137. En av dessa, på Sö 154 Skarpåker, kan med rimlig säker het an ses 
vara läst och tolkad i sin helhet. Figur 16 visar vilka runformerna i det 
sörm ländska stav lösa materialet som jag anser vara säkert lästa (se res
pek tive in skrifts be skrivning i avsn. 4.2) och visar dessa i jämförelse med 
de häl sing ländska stav lösa runorna.

Som framgår av figur 16 är variationsrikedomen stor. u förekommer i 
tre olika former: den från Hälsingland och Sigtuna kända utbuktade bågen 
(Sö 154 och Sö 159), en variant i form av en långkvistruna som bara når 
halv vägs ner från övre ramlinjen (Sö 159) och en båge utgående från övre 
ram linjen (Sö 137) som liknar u:et i samstavsrunan i samma inskrift (se fi
gur 11). Den förstnämndas placering mellan begränslingslinjerna verkar 
vara godtycklig (jfr Fridell 2000: 88). Även r finns i två skilda varianter. På 
Sö 137, Sö 148 och Sö 154 möter den vänsterkonkava (inbuktade) varianten 
som även är känd från Sigtuna och Hälsingland medan formerna på Sö 159 
och Sö 164 är stiliserade, huvudstavslösa r. En tredje runa som varierar är 
b, som i Sö 154 uppträder i samma skepnad som i de hälsingländska run
in skrifterna och i Sö 164, om Staffan Fridells (2000: 96) läsning är korrekt, 
som ett huvudstavslöst långkvistb.

Prickar och små horisontella streck används endast i Sö 137 som sär
skilj ande element (jfr Peterson 1994: 230 f., 231 not 2). Här förekommer en 
runa av liknande form som hälsingländskt k (med en avslutning i form av en 
tre kant) samt möjligen även ett f och kanske ett h med avslutning upp till. 
Även i andra avseenden är det Sö 137 som ligger närmast hälsinge ru norna 
(se figur 11). Här används t med ensidig bistav samt en form som lik nar 
den hos hälsingländskt h (jfr Petersons 1994: 246). Det är just t och h som i 
de övriga sörmländska inskrifterna (Sö 148 och Sö 159) uteslutande möter i 
de karaktäristiska huvudstavslösa varianterna. Annorlunda än i hälsinge
rune sys temet med distinktionen k (med avslutande tvärstreck) gentemot 
s (utan av slutande tvärstreck) är det i Sö 154 stavens längd som skiljer k 
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(lång stav) från s (kort stav). f i samma inskrift utgörs av ett långt streck 
utan av slut ning, utgående från nedre ramlinjen. Denna runa tecknas i 
Sö 159 som en huvud stavslös långkvistruna.

Sö 137, som rimligen är den äldsta sörmländska ristningen med stav lösa 
ru nor, uppvisar alltså flest beröringspunkter med hälsingerune sys te met 
och Sigtunarunorna. Förutom u, som är inspirerat av samstavsrunan i in
skriften, finns det i Sö 137 inga runformer som markant avviker från de 
stav lösa runorna i andra landskap. Annorlunda ser det ut i de fyra öv riga 
in skrifterna där många former (f i Sö 159, u i Sö 159, r i Sö 159 och Sö 164, h 
i Sö 148 och Sö 159, t och b i Sö 164) är bildade enligt helt andra prin ciper. 
Fridell (2000: 98) menar att Södermanlands stavlösa runor är »typo lo giskt 
se kun dära» till hälsingerunorna. Sö 137 skulle i detta ljus vara kvar i det 
kon ventionella sättet att skriva stavlösa runor på medan övriga fyra in
skrifter skulle vittna om en vidareutveckling eller snarare uppluckring av 
kon vention erna. Det finns därmed anledning att hålla med Michael Barnes 
(2006) som något tvekande föreslår att de sörmländska stavlösa ru norna 
inte ska betraktas som ett självständigt och konventionaliserat grafe
matiskt sys tem, utan snarare som en princip på vilken det går att tillämpa 
den sen vi kinga tida fuþarken med sina varianter. De som ristade Sö 148, 
Sö 154, Sö 159 och Sö 164 följde inte någon runrad utan en princip, näm
ligen att skala av formerna in i det längsta utan att förstöra de karaktäris
tiska känne tecknen (jfr Fridell 2000: passim). Denna princip är dock inte 
renodlad utan i vissa fall märks klara interferenser från det system som 

Hälsingerunor

Sö 137

Sö 148

Sö 154

Sö 159

Sö 164

f u þ r k h n i a s t b l R

Figur 16. Hälsingerunorna (enligt Peterson 1994: 246) och de säkert lästa stav lösa 
ru norna i Södermanland (stavlösa o och m är ej belagda).
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även ligger till grund för hälsingerunorna, vilket i synnerhet gäller brunan 
i Sö 154 och vi dare alla de stavlösa runor som även i Hälsingland uppträder 
i skep nad av huvud stavs lösa lång eller kortkvistrunor (þ, n, a, s och l).

I grafonomiska termer (se figur 17) beskrivs de speciella sörm ländska 
hu vud stavslösa tecken för r, h, t och b därmed lämpligast som allo grafer 
till samma graftyp som respektive långkvistruna och inte som med lemmar 
av »en klasse av grafer med samme typologiske særtrekk» (Spurkland 
1991: 53), alltså graf typer. Detta gäller dock inte de former som är 
gemensamma för hela den skan di naviska stavlösa traditionen och som inte 
går att uppfatta som »stav lösa» runor i ordets egentliga bemärkelse. Dessa 
är nämligen reflexer av en egen uppsättning av graftyper liknande den som 
möter i Hälsingland, Sigtuna, Bergen och på Aspastenen Sö 137.

I Lasse Mårtenssons (2007: 92) systematik står en graftyp för makro pa
leo  grafisk och en allograf för mikropaleografisk variation (figur 17). Bå da 
be greppen används, oberoende av de representerade ljuden, som beteck
ning på typologiska kategorier med vissa grafiska kännetecken (se Dy vik 
1996: 7–11). Indelningen i graftyper sker mot bakgrund av de distink tiva 
drag som förekommer medan motsvarande allografer klassificeras med 
hjälp av förekomst / avsaknad av redundanta drag, samt utformning av de 
di stink tiva dragen (Mårtensson 2007: 92). Den fjärde nivån, grafen, finns 
inte med i uppställningen i figur 17. En graf är den konkreta och unika fö
re komsten av ett skrivtecken och representerar således den in di vi du ella 
va ri ationen. Det distinktiva draget hos \T\ är därmed de vinkelformade 
bistav arna, och minimalvarianten representeras av den huvudstavslösa 

grafem graftyp allograf

<t>
\T\

{T3}

{t1}

{T1}

{T2}

\t\

Figur 17. Ett urval av < t >allografer med tillhörande graftyper i en grafematisk 
mo dell. Uppställning och notation enligt Mårtensson (2007).
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allo grafen {T3}. Allografen {t1} är däremot bildad enligt en annan princip 
och till hör således en egen graftyp \t\, förmodligen tillsammans med 
kortkvistt T.

Det faktum att variation (olika former av r, u, b, f) förekommer till sam
mans med en genomskinlig bildningsprincip (avlägsnande av huvud staven) 
och konventionaliserade tecken (n, i, a, s) tyder på att Barnes (2006: 21 f.) 
träf far rätt när han talar om ett alfabetskontinuum. Samtidigt kan man 
göra iakttagelser som pekar på att ett nytt grafematiskt system är under 
ut veckling i Södermanland. Det finns anledning att tro att ett kort rakt 
streck utgående från nedre ramlinjen i Södermanland har använts för att 
be teckna R, och inte två prickar som i Hälsingland (jämför därtill också 
Peter son 1994: 242 f., 243 not 6, Fridell 2000: 96). Denna form före kommer, 
om än dubblerad, i Sö 159 Östberga (se figur 16). Stavlöst h, som i det häl
sing ländska stavlösa runsystemet tecknas som ett sådant lodrätt streck 
ut gående från baslinjen ristas i Södermanland som ett kryss utan huvud
stav (Sö 148, Sö 159). Hälsingländskt h förekommer dock möjligen i Aspa
in skriften Sö 137. Detta skulle kunna betyda att en förskjutning har ägt 
rum, där R har tagit över den konventionella (hälsingländska) formen för h, 
me dan h skrivs som en huvudstavslös långkvistruna.

4.3.4. Runvarianter i ett senvikingatida skriftkontinuum 

Den enda sörmländska steninskrift som huvudsakligen är skriven med 
andra runor än långkvistrunor är kortkvistinskriften Sö 176 Kärnbo. Det 
finns dock i landskapet även två runstenar där enstaka kortkvistrunor i 
form av s och R förekommer (se SRI 3: LXIV): Sö 120 Skogshall och Sö 113 
Kolunda, båda i Österrekarne hd. Av de sex srunorna i Sö 120 upp träder 
två i skepnad av kortkvistvarianten c, och på Sö 113 skrivs s och R genom
gående c resp. Z. Att s kan tecknas c också i långkvistinskrifter är ett väl do
ku menterat fenomen, exempelvis hos den uppländske runristaren Vi säte 
som är en flitig användare av denna form. Kortkvistvarianter som till fälligt 
eller systematiskt ersätter vissa långkvistformer i en inskrift bör där för 
inte förklaras som blandning av skriftsystem utan snarare som skrivar
typiska drag.

Ett antagande om kortkvistformer som fakultativa varianter till lång
kvist runor ligger helt i linje med Claiborne Thompson (1975: 36 not 3) 
som är osäker på den grafematiska statusen hos kortkvistrunor i ett lång
kvist sam man hang. Han menar att det – i väntan på mer detaljerad forsk
ning i ämnet – är lämpligast att betrakta sådana runor som allografer till 
motsvarande långkvistvariant. Ett radikalt nytt förslag lämnar Michael 
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Barnes (2006, jfr också Barnes & Page 2006: 51 f.). Enligt honom finns det 
ingen anledning att utgå från en reformprocess som i ett eller annat skrift
his tor iskt skede har lett till en kortkvistfuþark (Barnes 2006: 26). Han vill i 
stället se skriftvarianterna som uttryck för ett kontinuum som sträcker sig 
från de stavlösa runorna till långkvistrunorna med kortkvistrunorna nå
gon stans däremellan. Men inte ens skalans ytterligheter kan enligt honom 
(a. a. s. 21 f.) anses vara komplett åtskilda fuþarker, vilket visar sig sär skilt 
tyd ligt i Södermanland där det inte finns några renodlat stavlösa in skrifter. 
Som har visat sig ovan (avsn. 4.3.3) kan en sådan syn bekräftas för de flesta 
sörm ländska inskrifterna med stavlösa runor. Aspainskriften Sö 137 ingår 
emeller tid i en tradition av stavlösa runor som är uniform över ett stort 
geo grafiskt område. 

Det är inte bara kortkvistrunor som uppträder som variantformer till 
mot svarande långkvistrunor. Det finns även en handfull inskrifter i Medel
pad, Uppland och Södermanland där stavlösa runor används på det sättet. 
Det sörmländska exemplet är Sö 106 Kjula ås, med ett stavlöst n i se
kvensen kuni (se pl. 14). Enligt Erik Brate (i SRI 3: 77) har runan aldrig 
bestått av mer än bi staven vilket gör att den lämpligast tolkas som en 
stavlös variant. Runan gör ett tämligen isolerat intryck i sitt sammanhang 
och möjligheten finns att ristaren har glömt att rista huvudstaven (jfr 
SRI 3: LXIV, v. Friesen 1933: 159). Mot detta talar emellertid att dylika 
ristningsfel är mycket säll synta (jfr Lagman 1989: 34 f.). Att operera med 
ett ristningsfel känns all tid me tod iskt otillfredsställande, särskilt när en 
icke emenderad läsning, som i före liggande fall, fungerar lika bra. Det finns 
därför ingen anledning att be trakta n i Sö 106 som någonting annat än en 
stavlös runa. 

Okontroversiella belägg på stavlösa runor i långkvist eller kort kvist in
skrifter är de sju inskrifter i Medelpad29 som använder sådana för att be
teckna u, r och kanske s (jfr Peterson 1994: 241) och Sigtunablecket 1 (Sl 5) 
med stavlösa u, þ, r, och s. Gemensamt för alla dessa inskrifter är att en dast 
några enstaka tecken skrivs som stavlösa varianter.

En fråga som har ställts bland annat i samband med Sigtunablecket 1 
(Sl 5) rör klassificeringen av s, som både som stavlös runa och kortkvist runa 
bildas som ett kort lodrätt streck från övre ramlinjen. Redan Manne Eriks
son & D. O. Zetterholm (1933: 133) noterade att det är osäkert om s i Sig
tuna blecket 1 verkligen är en stavlös form eller om den kanske snarare ska 
tol kas som kortkvistruna. Lena Peterson (1994: 241) menar dock att man 
mycket väl kan klassificera formen som stavlös eftersom den upp träder i 
ett sammanhang med långkvistrunor (och inte kortkvistrunor). Mot detta 

29 M 3 Berga, M 4 Attmarby, M 6 Målsta, M 7 Tuna, M 8 Sköle, M 17 † Skön och M 18 † Timrå.
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ställer sig ex silentio Staffan Fridell (2000: 85) när han endast nämner de 
stav lösa formerna av u, þ, och r i samband med inskriften. Frågan är om 
denna strikta indelning i stavlösa runor, kortkvistrunor och lång kvist
runor överhuvudtaget är relevant i srunans fall. Formen är så pass van
lig i senvikingatida inskrifter av alla tre typerna (jfr Fridell 2000: 94) att 
en klassi ficering av ett enskilt belägg ofta är varken genomförbar eller 
ens me nings full. Detta visar sig särskilt tydligt i M 4 Attmarby, M 6 
Målsta och M 17 † Skön, tre inskrifter med inslag av stavlösa runor. Hell
bom (1994: 8) räknar mot bakgrund av dessa inskrifter s till de stav lösa 
former som förekommer i Medelpad, medan s fattas i motsvarande lista 
över kort kvistrunor. Motsatt bedömning gör Peterson (1994: 241) efter
som det förekommer andra kortkvistrunor i inskrifterna. Märk dock att s 
i de medelpadska inskrifterna, med undantag för M 4, M 6 och M 17 †, alltid 
skrivs s trots att kortkvistrunor är mycket vanliga. 

Tecknet c är med andra ord inte diagnostiskt, dvs. kan inte ligga till 
grund för en alfabettypologisering av en enskild inskrift (se om diagnos
tiska runor Barnes & Page 2006: 53), vilket också kastar nytt ljus över icke
lång kvistrunorna i Sö 113. De där förekommande formerna för s och R kan 
näm ligen klassificeras både som kortkvistrunor och stavlösa runor. Där
med finns det formellt inget som kan fälla avgörandet i frågan vilken typ 
av runor de tillhör. Inskriften får snarare tjäna som ytterligare exempel på 
Barnes (2006: 21) senvikingatida alfabetskontinuum.

4.4. Visuella och språkliga uttrycksmedel 
Det förekommer totalt 18 runstensinskrifter med avvikande skrift sys
tem i landskapet Södermanland (se tabell 26). Av dessa finns 13 i Rönö hd 
och ytter ligare tre i det angränsande Jönåkers hd. De resterande två in
skrifterna här stammar från Öknebo hd (Sö 352 Linga) i den norra, res pek
tive Öster rekarne hd (Sö 112 Kolunda) i den centrala delen av land skapet. 
Mest popul ärt och samtidigt också mest spritt är bruket att för medla val da 
de lar av budskapet med koordinatrunor. Sådana förekommer på elva run
stenar, på tre av dem tillsammans med ett annat avvikande skrift system. 
Stav lösa runor finns i fem inskrifter, varav två gånger i kombination med 
ko or dinat runor eller samstavsrunor. Fyra inskrifter är delvis ristade med 
sam stavs runor och av dessa uppvisar tre ytterligare ett skriftsystem vid 
sidan om långkvistrunor. Slutligen finns det två ristningar med runkryss.

Rönö är inte bara häradet med flest inskrifter med avvikande skrift sys
tem utan också det med den mest varierande användningen av sådana. Av 
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de fem inskrifterna utanför Rönö är samtliga skrivna med koordinat runor 
och bara en, Sö 352 Linga, innehåller även en sekvens med ett annat av
vikande skrift system än koordinatrunor. Fördelningen av ristningarna i 
Rönö är kon centrerad kring sjöarna i häradets centrum med en viss över
vikt i Run tuna sn (fem) och Ludgo sn (tre). 

Alla sörmländska ristningar med avvikande skriftsystem tillhör den 
sen vikingatida runstenstraditionens äldsta skikt, närmare bestämt stil
grupperna RAK, Fp och Pr1 i AnneSofie Gräslunds typologiska in del ning 
(se avsn. 3.3).30 En ristning, Sö 130, har enligt Samnordisk runtext da ta bas 
2008 drag av såväl Fp som Pr1(?). Fågelperspektivshuvudet är dock där 
pla ce rat på en ickerunbärande biorm. Två ristningar, Sö 148 Innberga och 
frag mentet Sö NOR1997;26 Edeby, har inte stilbestämts i Samnordisk run
text databas. Att döma av stjärtformen är den förra förmodligen Fp. In
skriften på Sö NOR1997;26 var sannolikt upplagd med skriftrader (jfr t. ex. 
Sö 134 Ludgo i samma socken), vilket gör en klassificering som RAK mest 
trolig.

Böner förekommer inte i materialet. Sådana är dock generellt mycket 
säll synta i Rönös äldsta senvikingatida runinskrifter. Kors är emeller tid 
mycket vanliga på runstenar med avvikande skriftsystem. Som fram går 
av tabell 26 är 13 av Södermanlands 18 sådana ristningar försedda med ett 
kors. Endast fyra ristningar med avvikande skriftsystem har inte några 
uppen bara kopplingar till den kristna tron: Sö 137, Sö 158 samt de båda 
run kryssristningarna Sö 133 och Sö 140. Fragmentet Sö NOR1997;26 är för 
litet för att man ska kunna ha en uppfattning om huruvida kors har funnits.

Genomgången visar att förekomsten av avvikande skrift inte korre
lerar med närvaro eller avsaknad av kristna markörer. Däremot finns det 
ett klart samband mellan ristningarnas ålder enligt Gräslunds klassifi ce
ring och användningen av stavlösa runor, kryssrunor, samstavsrunor eller 
ko  or di nat runor. Sådana skriftsystem förekommer endast i ristningar av 
typerna RAK, Fp och Pr1, med en tydlig övervikt under perioderna RAK 
och Fp. An vändningen av avvikande skriftsystem är vidare en regional 
före teelse, med en tydlig övervikt i landskapets södra del, speciellt Rönö 
hd.

4.4.1. »Traen» och Järnagruppen 

Det faktum att Rönö hd uppvisar den högsta koncentrationen av in skrifter 
med avvikande skriftsystem uppmärksammade runologerna redan i början 

30 Den typologiska indelningen följer här och i det följande uppgifterna i Samnordisk runtext
databas 2008.
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av förra seklet. Erik Brate (1925: 124) försöker förklara denna iakt tagelse 
ge nom att attribuera tio av Södermanlands då kända 17 sådana inskrifter 
till en runristare med namnet Þráinn.31 Med undantag för Sö 47 till skriver 
han samt liga inskrifter med koordinatrunor denna ristare. Forsk ningen 
efter Brate har haft en lite mer differentierad syn på saken. Redan Elias 
Wessén (i SRI: XLVI not 4) tvivlar på att runristaren »Traen» någon sin 
har funnits och föreslår istället den neutrala termen Järnagruppen för 
en orna men talt sam manhållen kategori ristningar i trakterna väster om 
Mörköfjärden, med Sö 352 Linga som prototyp (se pl. 19): »Det förefaller 
också ovisst, om alla de nämnda rist ningarna äro utförda av en och samme 
man» (SRI: XXIX f.). Som mest utmärkande drag nämner han de båda 
upptill hop knutna run djuren, som tillsammans bildar en nedtill öppen 
halvcirkel med hu vudena i fågel perspektiv som avslutning, och att åsrunan 
inte före kommer. En ligt Wessén delar dessa ristningar vissa drag, utan att 
för den skull behöva vara ris tade av samma individ. En gemensam ristare 
för Sö 158, Sö 350, Sö 351 och Sö 352 postulerar emellertid Thorgunn Snædal 
(i Gustav son & al. 1981: 197). Sven B. F. Jans son (1967: 37 f.) tillskriver denna 
ristare även fragmentet Sö 353, och Svan te Fischer (1999: 57) menar att 
detsamma gäller för Sö 9 och Sö 14. De nämnda ristningarna har en hel del 
gemensamt. På alla utom Sö 158, Sö 9 och fragmentet Sö 353 förekommer 
s. k. korsade kors. Enligt Wessén (i SRI 3: XXIX) »lider [det] intet tvivel» 
om att dessa föreställer altar krucifix, medan Lager (2002: 153 f.) menar 
att de »förefaller gestalta ett kors som är ned stucket i en hög eller kulle». 
På Sö 352 används korsfoten eller kullen även som runa b. Bistavarna 
längs skeppsmasten på Sö 158 och den ver tikala korsarmen på Sö 352 
motsvaras på Sö 350 av ristningsspår lik nande två srunor som sitter till 
höger och vänster om korsarmen. Skepps av bild ningar förekommer i tre 
av ristningarna, nämligen Sö 158, Sö 351 och Sö 352. För en detaljerad 
redovisning av forskningen kring Järna gruppen och dess undergrupper, se 
Axelson (1993: 74–76).

Slutgiltigt avlivad blev runristaren »Traen» i samband med att run
stenen Sö 158 Österberga återfanns 1951 och Brates läsning þroan Runa uit 
Þráinn rúna vræit, som han gjorde med avbildningen i Bautil (B 803) som 
under lag, och som var det enda stödet för runristarens existens, inte längre 
gick att upprätt hålla. Thorgunn Snædal (i Gustavson & al. 1981: 195–197) 
läser i stället þrutaRþiakn uit þróttaR þiagn uit (se Sö 158 i avsn. 4.2.1).

31 Sö 158 (»signerad»), Sö 112, Sö 130, Sö 148, Sö 151, Sö 154, Sö 164, Sö 167, Sö 170, Sö 352 (att
ri buerade). Ristningar utan avvikande skriftsystem som Brate (a. st.) attribuerar till »Traen» 
är: Sö 9, Sö 14, Sö 45, Sö 49, Sö 90, Sö 122, Sö 123, Sö 129 (se Axelson 1993: 74), Sö 136 †, Sö 153 †, 
Sö 340, Sö 350, Sö 351 och Sö 353.
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Tabell 26. Detaljerad uppställning av ristningarna med avvikande skriftsystem i 
Sö der manland. I tabellen an ges de förekommande avvikande skriftsystemen, vad 
som meddelas i avvikande skrift, vilka språkliga uttrycksmedel som används samt 
några ornamentala drag. M = minnesformel, N = Nekrolog, Ö = övrig formel (jfr om 
formel definitionerna avsn. 3.4.5).
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Trots att »Traen» visade sig vara en fantasiprodukt av Brate finns det 
många likheter mellan de ristningar som tidigare attribuerats till honom. 
Det betyder dock inte att de har ristats av en och samma runristare eller 
run ris tar skola, en slutsats som finner stöd i Zelimir Lindholms (2000) yt
struk tur analys av åtta ristningar som har tillskrivits »Traen».32 Lind holm 
lyckas isolera fyra olika run och två olika ornamentristare i sitt ma te rial 
av åtta ristningar. Med undantag för Sö 158 Österberga har alla ristningar 
kommit till i samarbete mellan olika händer (Lindholm 2000: 17). 

Bruket av avvikande skrift kan inte förklaras med en enskild ristares 
egen art. Olikheterna mellan ristningarna är för stora för att alla, eller ens 
en stor del av dem, ska kunna tillskrivas en gemensam upphovsman. Sö 158 
och Sö 352 är de enda två ristningarna i materialet som någorlunda säkert 
kan attribueras till samma ristare. Ett försök att föra ihop två andra rist
ningar i materialet, nämligen Sö 112 och Sö Fv1948;295 gjordes av Jans
son (1948: 297). Han menar att Sö 112 erbjuder »en slående parallell» till 
Sö Fv1948;295 och det inte bara på grund av epitetet þróttaR þiagn utan 
också för att korsen är »i varje detalj lika.» Enligt Evert Sal berger (1987) 
där emot har de båda ristningarna knappast samma upp hovs man. 

4.4.2. Vad skrivs med avvikande skriftsystem? 

Några av sekvenserna med avvikande skriftsystem måste än idag an ses 
vara otolkade. I de flesta fallen har vi dock en ganska god uppfattning om 
vil ken typ av information som är att vänta. Så står det klart att de del
vis eller helt otolkade sekvenserna på Sö 130, Sö 137 och Sö 170 sannolikt 
åter ger delar av en nekrolog. På motsvarande sätt kan koordinatrunorna 
på Sö 47 knap past anses vara något annat än delar av en samman fattande 
upp rep ning av minnesformeln. Inget uppslag till tolkning ges här för run
krysset på Sö 133 och kvistrunorna på Sö 151. Medan jag anser den förra 
vara tolk nings bar är jag beredd att betrakta kvistrunorna på den senare 
som ett rent dekorativ element. Otolkade på grund av skador förblir kvist
ru norna på Sö NOR1997;26 och Sö 352. 

Bland sekvenserna i avvikande skrift finner vi för det mesta nekro
loger (jfr Wessén i SRI 3: XLIV), och i många av dessa skrivs delar av 
be rättelsen om den avlidnes resor med avvikande skrift (Sö 148, Sö 159, 
Sö 170 och Sö 164). Ofta skrivs delar av statusmarkörerna þróttaR þiagn 
och drængR góðr med hjälp av koordinatrunor eller samstavsrunor. Vidare 
före kommer det en allusion till en känd germansk poetisk topos i den be
römda avslutningen »jorden ska rämna och himlen därovan» på Sö 154. 

32 Sö 86, Sö 111, Sö 112, Sö 122, Sö 129, Sö 151, Sö 158, Sö 167.
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Ett genomgående drag i samtliga inskrifter är att minnesformeln aldrig 
är skriven med ett avvikande skriftsystem. På Sö 352 är visserligen en del 
av en sekundär resarformel skriven i avvikande skrift, den avlidnes och 
re sarnas namn står dock i långkvistrunor. Själva minnesgärningen och 
de däri inblandade personernas namn, runinskriftens centrala bud skap, 
skrivs alltså alltid med de mer läsarvänliga långkvistrunorna. Endast i en 
in  skrift (Sö 158) är en hel formel uteslutande skriven med ett av vikande 
skrift system, nämligen statusmarkören þróttaR þiagn i en samstavsruna. I 
samt liga övriga fall skrivs formeln delvis med långkvistrunor.

Det faktum att minnesformler aldrig skrivs med avvikande skrift gör 
att denna nästan alltid hamnar sist i inskriftens narrativa struktur. Den 
av gjort vanligaste placeringen av sekvenser i avvikande skriftsystem är i 
av slutningen av inskriftsdelen på stenens huvudyta. Undantaget är Sö 159, 
där av allt att döma en sekundär resarformel och en ristarsignatur följer 
efter nekrologen i stavlösa runor. Några runstenar i materialet är ristade 
på flera sidor. På Sö 130 utgör de båda ristningsytorna en samman hållen 
vers inskrift; sekvenserna i avvikande skrift är placerade på smalsidan sist 
i inskriften. På Sö 137 utgör de båda ristningsytorna varsin syntaktiskt 
och pro po sitionellt avslutad inskrift. Partiet i samstavsruna och stavlösa 
runor finns på Bsidan (pl. 15). På Sö 151 står kvistrunorna som avslutning 
av huvud in skriften medan det på smalsidan finns en sammanfattande upp
repning av minnes formeln (pl. 17). Sö 167 är ristad på två sidor varav den 
andra inte har några runor utan bara ett kors. Sö 352 har, i likhet med 
Sö 137 och Sö 151, åt minstone två syntaktiskt kompletta inskriftsytor. 
Samstavsrunan finns på framsidan, sist i den språkliga strukturen (pl. 19). 
Vad kvistrunorna på samma rist nings yta har haft för språklig funktion är 
oklart. Detsamma gäller lång kvist runorna på stenens topp.

4.4.3. Tägnar, ansikten och skepp – spår av en visuell grammatik 

Inskrifterna med avvikande skriftsystem utnyttjar i hög ut sträck ning de 
ut trycks möjligheter som de visuella skriftenheterna erbjuder (se avsn. 3.4). 
De är ofta utpräglat multisekventiella och de visuella skrift en heterna kan 
egent ligen läsas utan inbördes ordning. Det gäller Sö 151 där minnes
formeln står i Bslingans ena rundjur och uttrycket þróttaR i det andra. Det 
efter följande þiagn samt kvistrunekryssen står sedan mitt på sten ytan. 
I Sö 158 står minnesformeln i djurslingan, den avlidnes namn i skeppets 
se gel och statusmarkören i dess mast. I Sö 167 står hela status markören 
i fristående runor innanför slingan. Sö 170 har likaledes minnes formeln i 
djur slingan medan statusmarkören står i större runor i korsfoten och 
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övriga delar av nekrologen till höger och vänster om korsfoten. En lik nande 
lös ning uppvisar även Sö 367. Här är det dock de båda håg kom nas namn 
som står väl synliga mitt på ristningsytan. På Sö 112 slutligen står sta tus
markören i fristående runor innanför slingan. Det är viktigt att notera att 
de avvikande skriftsystemen i de nämnda ristningarna inte i sig markerar 
mul ti sekventialiteten. Ett undantag är Sö 47 där den visuella skrift enheten 
med en upprepning av minnesformeln inleds med koordinatrunor. Ett annat 
undan tag är Sö 158 med en komplett statusmarkör i en samstavsruna. I 
övrigt fyller runor i avvikande skrift visserligen ofta stora delar av re
spekt ive visuella skriftenheter, men de inleder dem inte (så Sö 112, Sö 151, 
Sö 167, Sö 170, Sö 352 och Sö 367). Exakt motsatt förhållande råder bland 
de tre inskrifter som har partier i avvikande skrift i huvudslingan, alltså 
i samma slinga som minnesformeln (Sö 148, Sö 154 och Sö 159). I samt liga 
dessa inleds nekrologen med avvikande skrift och endast de sista ru norna 
skrivs med långkvistrunor. 

Det har nämnts ovan (avsn. 4.4.2) att avvikande skrift för det mesta 
åter finns i inskrifternas slut. Det visar sig dock att detta endast gäller 
den syn taktiskt normaliserade språkliga strukturen. Som har visats 
i stycket ovan är multisekventialitet ett utmärkande drag i sådana 
inskrifter. I de fles ta ristningarna – undantagna är endast de tre nämnda 
inskrifterna med stav lösa runor i huvudslingan (Sö 148, Sö 154, Sö 159) – 
står partierna i avvikande skrift på en visuellt framskjuten plats mitt på 
ristningsytan, gärna inkom ponerade i ornamentala element: i korsfoten 
(Sö 151, Sö Fv1948;295, Sö 352), på ömse sidor om korsfoten (Sö 170), i 
fristående runor under korset (Sö 112), i skeppsframställningen (Sö 158), 
i ansikts fram ställningen (Sö 167), direkt under skepps (Sö 164) eller 
ansiktsframställningen (Sö 367) samt mitt på stenytan som runkryss 
(Sö 133, Sö 140) eller som fri stå ende runor (Sö 47). I en zoomorf huvud
slinga åter finns endast ovan nämnda tre partier med stavlösa runor. På 
Sö 130 be finner sig partierna i av vikande skrift på stenens smalsida, på 
Sö 137 i en av de fyra skriftraderna. Så kan också ha varit fallet med den 
idag mycket frag mentariska Sö NOR1997;26.

Sett från en språklig horisont (avsn. 4.4.2) utgör runor i avvikande skrift 
före trä desvis delar av nekrologen, alltså den del av inskriften som ägnar 
sig åt den hågkomnes gärningar i livet. Samtidigt blir det i före liggande 
av snitt tyd ligt att sekvenserna i fråga är plac erade på ett visuellt fram trä
dande sätt och för det mesta intar en central plats i ristningens design. Ut
gående från dessa två observationer kommer i de följande av snitten frågan 
om skriftsystemens eventuella metafunktioner att undersökas (se om 
detta avsn. 2.3.6). Som har nämnts ovan är nästan aldrig hela syn tagmer 
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skrivna med avvikande skrift. Detta tillåter slutsatsen att en tex tu ell 
(text struk turerande) metafunktion troligen inte är den viktigaste. Där
emot leder den avvikande skriften läsarens blick och hjälper till att hitta 
be rättelsen om den avlidne vilket kan anses uttrycka en inter per sonell 
meta funktion, alltså en relation mellan ristare och läsare. Som det visar sig 
ne dan finns emellertid ytterligare ett interpersonellt element, näm ligen 
det att den avvikande skriften uttrycker en horisontell relation mellan re
sare och tilltänkt läsare. I det följande kommer jag att försöka påvisa en 
idea tionell – omvärldsbeskrivande – metafunktion hos sekvenserna (eller 
sna rare ristningarna) med avvikande skrift. I detta syfte kommer jag att 
sätta bruket av avvikande skriftsystem i relation till statusmarkörer samt 
före komsten av de ornamentala elementen skepp och ansikten. 

Det finns i Södermanland sju inskrifter med uttrycket þróttaR þiagn: 
Sö 90 (Hammarby sn) och Sö 112 (Stenkvista sn) i Österrekarne härad, 
Sö 367 (S:t Nicolai sn) och Sö Fv1948;295 (Lunda sn) i Jönåkers härad 
samt Sö 151, Sö 158 (Runtuna sn) och Sö 170 (Svärta sn) i Rönö härad.33 Av 
dessa an vänder sex fler än ett skriftsystem och bara en, Sö 90, är ristad 
med enbart långkvistrunor. Den regionala fördelningen av dessa in skrifter 
följer inte mönstret av inskrifter med avvikande skriftsystem i all män het, 
som visar en tydlig koncentration till Rönö och dess centrala socknar. De 
sju þróttaR þiagnstenarna är spridda över tre häraden och sex socknar; 
Run tuna är den enda socknen med två sådana inskrifter. Man kan ut trycka 
det tvärt om också: av de fem inskrifterna med avvikande skrift sys tem 
utanför Rönö hd innehåller tre samtidigt en þróttaR þiagnformel.

Av de sju ovan nämnda inskrifterna med uttrycket þróttaR þiagn be
rättar en om en utlandsfärd, nämligen Sö 170 Nälberga (i Rönö härad) där 
tägnen Baulf sägs ha varit med grekerna. På Sö 158 avbildas ett skepp. 
For mu leringarna av många tägninskrifter är påfallande enahanda. Fyra 
av inskrifterna, Sö 90, Sö 112, Sö 158 och Sö Fv1948;295, består, ut över 
tägnformeln, endast av en minnesformel. Till listan kan förmodligen även 
läggas Sö 151, med otolkade och kanske otolkningsbara tillägg i ko  or di
nat runor samt en förkortad upprepning av minnesformeln på smal sidan. 
Språk ligt mer elaborerade inskrifter finns på Sö 170 (med en nekro log ut
över statusmarkören) och Sö 367 med en sekundär resarformel och en ne
krolog.

Att kopplingen mellan þróttaR þiagnformeln och avvikande skrift
sys tem – med undantag för Sö 158 alltid koordinatrunor – inte beror på 
slumpen blir tydligt när man jämför med sniallr, ett annat frekvent epitet. 

33 Sö 367 och Sö Fv1948;295 i pluralis, övriga i singularis. På Sö 34 Tjuvstigen före kommer dess
utom uttrycket pl. nom. þiagnaR góðiR.
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Hel mer Gustav son (1993) har uppmärksammat att åtta av Söderman lands 
15 per soner med epitetet sniallr finns i Rönö härad (jfr också Petters
son 2002: 65). Sju av de åtta sniallrinskrifterna här tillhör någon av stil
grupperna RAK, Fp eller Pr134 medan en, Sö 155, märks »Pr2(?)» i Sam
nord isk runtextdatabas. Trots att dessa är samtidiga med þróttaR þiagn
rist ningarna innehåller endast en av dem en sekvens med avvikande skrift
sys tem, nämligen ett runkryss på Sö 140 ihop med komparativformen sg. 
m. ack. snialiRa sniallaRa. Vidare förekommer epitetet drængR tre gånger 
i Södermanland, i två fall med adjektivet sniallr, i ett med adjektivet góðr. 
En dast den gode drängen har fått en runsten med avvikande skrift sys tem 
rest efter sig, Sö 167 Landshammar. Adverbet drængila finns det fyra be
lägg på i Södermanland (Sö 113, Sö 130, Sö 164 och Sö 179),35 två av dessa 
(Sö 130 och Sö 164) i inskrifter med avvikande skriftsystem.

Begreppen drængR och þiagn har dryftats länge i forskningen utan 
att kon sensus om deras semantiska (och i förlängningen därtill politiska 
och so ciala) betydelse har kunnat nås (se de senaste inläggen i debatten 
av Sawyer 2000: 103–107, Jesch 2001: 216–232 och Goetting 2006 för en 
forsknings över blick). Birgit Sawyer (2000: 106) företräder idén att drængR 
be tecknar »active warriors» och þiagn »settled landowners», åtminstone i 
de ti diga in skrifterna i Danmark och Västergötland. Vad gäller de exklusivt 
sörm länd ska (och rimligen något senare) þróttaR þiagnaR är hon (s. 107) 
för sik tigare. Hon finner det mindre troligt att de tjänade hos en dansk 
kung efter som ordet þróttr inte är belagt i danska runinskrifter. Däremot 
är det »perhaps more likely that they served one or more Swedish leaders 
who commanded their own organization, possibly modelled on that of the 
Danes». En liknande uppfattning om de sörmländska tägnarna har Jan 
Paul Strid (1987: 306) men han varnar för att dra förhastade slut satser. 
Pro ble met är, som har påpekats, att orden drængR och þiagn genom gick 
en semantisk modifikation från det speciella till det allmänna (se Ruprecht 
1958: 64 f., Jesch 2001: 222) och vi vet inte från vilket skede av denna pro
cess de sörm ländska beläggen härrör. 

Med utgångspunkt i þróttaR þiagninskrifterna nämns i forskningen 
gärna möjliga kulturella eller rentav politiska kopplingar till Dan mark och 
väster ut. Detta tycks även finna stöd i de berörda rist ningarnas orna men
tala egen art. Bland annat kan man nämna korsformen på rist ningar som 
Sö 167 vilken är vanligt förekommande bland tägninskrifterna. Om dessa 
kors menar Wessén (i SRI 3: XLV) att de »vittnar otvetydigt om att han 

34 Sö 136 †, Sö 140, Sö 144, Sö 145 †, Sö 147, Sö 163, Sö 166 och Sö Fv1948;289.
35 Märk dock att två av dessa, Sö 113 och Sö 130, beskriver stenresandet (och inte den av lid nes 
gärning) som drængila.
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[ristaren] har sett resta stenkors vilka han söker att avbilda». Wessén me
nar alltså att åtminstone ristaren har varit i England.

Ett mycket tydligare sydskandinaviskt språk talar emellertid mammen
an siktena, dessa märkligt suggestiva ansikten med delad mustasch. An
siktena (och mammenstilen som helhet) har ett formspråk som pekar klart 
sö der ut mot Danmark (se Christiansson 1959: 118–120, Oehrl 2006: 13) 
och en miljö kring Harald Blåtand (Tesch 2007: 246). Man har velat tolka 
dessa an sikten på olika sätt: vissa föredrar att se en Odensmask (t. ex. 
Wessén i SRI 3: XLI, XLV, Snædal Brink & Wachtmeister 1984: 73), andra 
laborerar med en kris tus fram ställning (jfr Düwel 2008: 143) eller tolkar 
motivet som kristet (Gjedssø Bertelsen 2006: 45 f.). Idag känner vi till tre 
sådana ansiktsbilder från det sörm ländska run stensmaterialet, samtliga i 
ristningar som inne håller ko  or di nat runor: Sö 112 Kolunda (Österrekarne 
härad), Sö 167 Lands hammar (Rönö hä rad) och Sö 367 Släbro (Jönåkers 
härad). På två av dessa (Sö 112 och Sö 367) hittar vi uttrycket þróttaR 
þiagn, på den tredje (Sö 167) drængR góðr.

Det finns en rad jylländska och skånska runstenar med ansikts motivet 
(jfr DR sp. 850), men det förekommer förutom i nämnda sörmländska också 
i några uppländska ristningar samt en vardera i Västergötland och Närke 
(Gjedssø Bertelsen 2006: 46 not 17). Vidare måste nämnas svärdshjaltet 
i mammen stil från Sigtuna, där ena sidan innehåller ett ansikte. Det har 
disku terats om mammenfynden i Sigtuna bevisar direkt danskt inflytande 
(se Tesch 2007: 246f. m. litt.). De flesta av dessa ansikten förefaller vara 
inristade på hög statusmonument, vilket i synnerhet gäller de danska 
beläggen.

Ytterligare ett ornamentalt element som bör nämnas i denna diskus sion 
är skeppsframställningarna. Fyra av de sex sörmländska skeppen finns i 
rist ningar med avvikande skriftsystem, nämligen Sö 154, Sö 158, Sö 164 och 
Sö 352.36 I Sö 158 och Sö 352 utgör sekvensen i avvikande skrift en orna
ment al detalj i skeppsframställningen. På Sö 164 står denna sekvens direkt 
un der skeppets skrov. 

De nämnda variablerna þróttaR þiagn, drængR / drængila, mammen an
sikte och skepp har en kraftig tendens att uppträda tillsammans med av vi
kande skrift  system (se tabell 26 på s. 154). Sam bandet gäller också tvärt om: 
de flesta rist ningarna med avvikande skrift uppvisar någon av de nämnda 
språk  liga och orna men tala dragen. Rist ningarna med avvikande skrift sys
tem bildar allt så såväl språkligt som orna men talt en någor lunda en het lig 
grupp. 

Avvikande skrift kan betraktas som en sammanhållande faktor i den 

36 Övriga är Sö 122 och (fragmentarisk) Sö 351 (se Jesch 2001: 120 not 3).



161

diskurs tradition som utmärker en typ av högstatus eller kanske rättare 
sagt hög ambitionsstenar. I dessa ristningar återfinns tydliga allusioner 
söder ut till det danska konungariket. Man använder mammenstilens form
språk, märk dock väl inte på exakt samma sätt som i Danmark (se Christians
son 1959: 119). Likaså använder man det danska rikets maktspråk men 
heller inte det på exakt samma sätt som danskarna. En dansk tägn är góðr 
me dan den sörmländska kallar sig þróttaR þiagn. Trots att kopplingarna 
söder ut är påfallande vill jag dock inte gå så långt som att se detta som en 
re flex av en svealändsk politisk organisation efter danskt mönster såsom 
Sawyer (2000: 107) föreslår. Däremot kan övervägas om inte tägnarna är 
en del av den framväxande samhällsklass som gör anspråk på besittningar 
i form av land. Detta tyder inte minst Sö 367 på, där detta framstår som 
en viktig faktor i inskriften. En sådan tanke finner också stöd i det faktum 
att tägninskrifterna är mycket jämnare fördelade än inskrifter med av
vikande skrift system i allmänhet. Det danska auktoritära språket var 
säker ligen någon ting som konkurrenterna i det sörmländska maktspelet 
kunde re la tera till. Svante Fischer (1999) talar i detta sammanhang om 
nyrika bönder som har förvärvat sin rikedom genom räder utomlands och 
som sedan måste hävda sig hemmavid. 

Inledningsvis har frågan ställts vilka metafunktioner den avvikande 
skriftens visualitet uttrycker. För det första kan konstateras att sådana 
ristningar förmodligen materialiserar två olika diskurser, som kan be
skrivas som en allmän och en horisontell. Minnesformlerna, aldrig skrivna 
i avvikande skrift, tillhör den förra diskursen och vänder sig till de run
kunniga förbipasserande. Nekrologerna i avvikande skrift, och även de 
nämnda ornamentala elementen mammensikte och skepp, tillhör av allt att 
döma den senare diskursen och uttrycker en individs eller en släkts po si
tio nering inom en social elit. Den avvikande skriften fyller i detta ljus en 
inter personell metafunktion och markerar för läsaren vilken diskurs det är 
frågan om. 

Med rimlig säkerhet har den avvikande skriften även en ideationell (om
världs beskrivande) metafunktion, även om det inte är lätt att säga vilken. 
Jag är inte främmande för tanken att se ett direkt samband mellan av
vikande skrift och utlandsfärder. Detta kan emellertid inte entydigt be
läggas i inskrifternas formulering: i materialet finns endast fem in skrifter 
med uppgift om en resa (Sö 137, Sö 148, Sö 159, Sö 164, Sö 170 samt kanske 
Sö 47 och Sö 130). Förutom Sö 148 (och kanske Sö 170) berättar alla om en 
per sons död i främmande land, men inskrifter med uppgift om en lyck
lig hem komst är generellt sällsynta. Det är inte orimligt att tänka sig att 
orden tägn / dräng samt ansikts och i synnerhet skepps fram ställ ningen 
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för de sam tida med självklarhet innebar att personen i fråga har varit på 
resande fot och därigenom förvärvat de relevanta meriterna. Det faktum 
att de tre vari ablerna endast i ringa utsträckning korrelerar med uppgifter 
om resor i inskriftsformuleringen – så är fallet endast i Sö 164 och Sö 170 
samt kanske Sö 130 – talar därför inte emot detta antagande.

4.5. Avslutning 

4.5.1. Runornas visualitet och senvikingatida skriftkultur 

Enligt Elias Wessén (i SRI 3: XLIV) fanns det främst två anledningar till 
att skriva med avvikande skriftsystem:

1. Runristaren ville »egga och sporra sina läsares uppmärksamhet och 
intr esse». 

2. Den avvikande skriften hade dekorativt syfte. 

Den första punkten är särskilt påtaglig i þróttaR þiagninskrifterna där i 
de allra flesta fallen endast delar av formeln är skrivna med koordinat
runor. En läsare som var det minsta förtrogen med samhällsstrukturerna 
runt om kring sig kunde lätt associera från ett þrutaR i långkvistrunor till 
det följande [þi]akn i koordinatrunor på Sö 112. Därmed är också sagt att 
det är föga som tyder på att avvikande skrift i Södermanland har använts 
som lönn skrift. Partierna är, i synnerhet när det gäller tägnformlerna i 
kvist runor, snarare pedagogiska. Läsaren får hjälp på traven med några 
inle dande långkvistrunor och vet redan på förhand vad som kommer att 
stå i kvist runor. Den enda oskadade inskriften i materialet där ett huvud
sak ligen kryptiskt syfte inte kan uteslutas är Sö 151, där det bakom den 
gra fo taktiskt märkliga följden kan gömma sig ett förskjutningschiffer. I så 
fall kan dock inte kvistrunorna i sig anses vara kryptiska utan snarare det 
chiffer som skrivs med hjälp av dem. 

Wesséns andra punkt ligger närmast tillhands när det gäller de konst
fulla samstavsrunorna på Sö 158 och Sö 352. Även många inskrifter med ko
or dinat runor, som t. ex. den delvis otolkade Sö 151, gör ett estetiskt mycket 
till talande intryck på läsaren.

Senare forskning följde generellt i Wesséns fotspår. Rune Palm 
(2004: 116–120) menar att syftet med dessa inskrifter var att roa och ut
mana läsaren och han jämför bruket av avvikande skriftsystem med de 
krys tade språkliga konstruktionerna i drottkvättdiktningen som endast en 
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in vigd elit hade möjlighet att förstå. För Erik Moltke (1985: 34) är bruket 
av samstavsrunor »a kind of runic sport» medan Judith Jesch (1998: 468 f.) 
är inne på ristarens skrytsamhet – »this runecarver knows more than one 
runic alphabet».

Wessén har säkerligen rätt i sin analys men föreliggande undersökning 
vi sar att man kan gå ett steg längre. Palm antyder i sin ovan citerade för
klaring den horisontella diskurs som är ett av mina huvudresultat. I den 
re gionala sydsörmländska skriftkulturen utgjorde de avvikande skrift sys
temen ett sätt att förmedla betydelse på flera nivåer. 

För det första markerar de avvikande skriftsystemen diskursen inom 
den sociala eliten och avgränsar den från den mer allmänna diskurs som 
rör själva minnesgärningen: det är statusmarkörer och nekrologer – och 
aldrig minnesformler – som skrivs med avvikande skrift. Detta sker dess
utom på ett framskjutet och väl synligt ställe på ristningsytan. På så sätt 
fyller sekvenserna i fråga en interpersonell metafunktion, dels genom att 
läsarens blick leds till tilläggsupplysningarna om den hågkomne, dels ge
nom att bytet av diskurs och därmed berättarens nya relation till läsaren 
markeras. Att vi kan isolera socialt stratifierade diskurser innebär dock inte 
att andra än den direkta målgruppen inte kunde eller fick läsa meddelandet 
i avvikande skrift. Det är tvärtom så att så gott som ingen av nekro logerna 
och statusmarkörerna i fråga är exklusivt skriven i avvikande skrift. Som 
har nämnts ovan tycks ristarna ha varit måna om att även mindre run
kunniga läsare kunde ta del av inskriften. 

För det andra förmedlas ett konkret budskap med användandet av 
av vikande skriftsystem. Det sista resonemanget i stycket ovan gäller i 
synner het skriftens visuella sida. En runinskrift med koordinatrunor, stav
lösa runor, samstavsrunor eller runkryss har dock av allt att döma haft en 
spe ci fik ideationell (omvärldsbeskrivande) innebörd som rimligen även den 
ickerunkunnige har kunnat förstå. Denna innebörd är förmodligen att söka 
i samma semantiska fält som þróttaR þiagnformlerna, mammenansiktena 
och skeppsornamentiken. Det är inte orimligt att en stor del av ristningarna 
i materialet vittnar om människor som har varit utomlands och efter hem
komsten intagit en ny social ställning i senvikingatidens Söder manland.

4.5.2. Sammanfattning 

I de här presenterade ristningarna blir det tydligt att skrift tecknen har två 
se mi otiska dimensioner: en visuell och en språklig. Va riatio nen av skrift
sys tem vittnar dels om glädjen att leka med runornas visu ella ut trycks
kraft, dels om en i skriften inneboende social ambitionsnivå.
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De fyra avvikande skriftsystem som används är samstavsrunor, kryss
runor, stavlösa runor och koordinatrunor. De sistnämnda utgör ett över 
tid och rum mycket välkänt, väldokumenterat och standardiserat sätt att 
rea lisera runtecken på. Landskapet Södermanland är endast speciellt så
till vida att det uppvisar en unik koncentration av koordinatrunor i sten in
skrifter. Trots att de tre övriga skriftsystemen även är belagda på annat håll 
kan deras konkreta gestaltning inte sägas vara standardiserad och ut form
ningen varierar påtagligt även inom Södermanland. Detta gäller i synner
het de stavlösa runorna som inte utgör något grafematiskt sys tem utan 
snarare en princip att tillämpa långkvistrunorna på. Stavlösa sörm ländska 
runor (undantaget Sö 137 Aspa) är därmed allografer till samma graftyper 
som långkvistrunorna och inte del av ett eget grafematiskt system. Michael 
Barnes (2006, 2009, se också Schulte 2009) idé om ett senvikingatida alfa
bets kon tinu um kan alltså för Södermanlands del bekräftas. Samtidigt 
kan man i de fyra inskrifterna Sö 148, Sö 154, Sö 159 och Sö 164 skönja 
ut vecklingen av en exklusivt sörmländsk stavlös fuþarkuppsättning. I 
kombination med re sul taten i kapitlets senare del skulle man därför kunna 
hävda att den socialt stratifierade diskursen är på väg att komma till 
uttryck även på en gra fe matisk nivå.

Nämnda socialt stratifierade diskurs har påvisats genom en analys av 
status markörer och några ornamentala element. Omnämnandet av tägnar 
i Södermanland är starkt kopplat till bruket av avvikande skrift. Lika så 
åter finns samtliga sörmländska mammenansikten på runstenar med av
vikande skrift som omnämner en þróttaR þiagn eller en góðr drængR. Även 
ad verbet drængila och skeppsframställningarna har en tydlig koppling hit. 

En övervägande del av materialets runstenar härstammar från land
skapets södra del i och omkring Rönö hd. Bruket att använda fler än ett 
skriftsystem är vidare begränsat till ristningar tillhörande någon av stil
grupperna RAK, Fp eller Pr1. Denna koppling till ett geografiskt om råde 
och en viss tidsperiod tillåter antagandet att bruket av av vikande skrift
system i viss mån var en modeföreteelse som vittnar om ett visst kom mu
ni ka tions mönster bland den regionala eliten. 



5. »Runkunnig, men knappast språkkunnig»  
– ickelexikala inskrifter 

5.1. Inledning 
De allra flesta vikingatida runstensinskrifterna orsakar inte några all var
li ga tolkningssvårigheter. Inskrifternas näst intill standardiserade språk
li ga struktur gör det ofta lätt att reda ut vad en viss runföljd kan åsyfta. 
Det har nog inte varit annorlunda under senvikingatiden, och genrens for
mel artade språkliga konventioner har varit till hjälp för både ristarna och 
läsarna av inskrifterna.

Som alltid när man talar om regler finns det emellertid undantag. Till 
dessa hör dels runslingor utan runor,1 dels runtexter av ickelexikal karak
tär, dvs. utan ord i igenkännbar form. De sistnämnda – traditionellt kallade 
non sens inskrifter – står i fokus i föreliggande kapitel. Kapitlets huvud sak
liga syfte är att med hjälp av dessa avvikande inskrifter få bättre insyn i 
hur en »normal» runsten kan ha uppfattats av de vikingatida män niskorna. 
Skrivna texter utan lexikalt innehåll ger en unik inblick i hur vi kinga tiden 
vär derade skrift och vad som konstituerade genren runsten när det be gav 
sig. 

5.1.1. Frågeställning 

I avsn. 2.3.4 definierades text som en mänsklig artefakt som av text bru
karna tillskrivs relevans inom en textnorm. Denna artefakt ut görs av ett 
semiotiskt rum som är del av en interaktionskedja och de om giv ande sociala 
praktikerna. Texten består i denna utvidgade betydelse inte bara av det 
skrivna ordet utan av hela det semiotiska rummet. Vi kan inte vara säkra 
på att den vikingatida läsaren nödvändigtvis var runkunnig; tvärtom är 
det tro ligt att runristningar genom sina många ornamentala element även 
för medlade andra betydelser än dem som finns i det skrivna, språkliga bud
skapet. 

1 Se också Stille (1999: 25 f.). Tomma slingor kräver en egen utredning i annat sammanhang. 
Gräns  dragningen mellan rent ornamentala ristningar och »ofullbordade» inskrifter (a. st.) är 
ibland subjektiv och med exemplen som följer gör jag därför varken anspråk på full ständig
het eller korrekthet. Uppländska ristningar som jag bedömer har oifyllda runslingor är (ska
dade rist ningar markeras med frågetecken) U 601, U 711, U 728, U 801, U 820, U 822, U 1071 
(se avsn. 5.3.1), U 1150(?), U 1171, U Fv1973;197A(?) och U Fv 1977;162A. Tomma slingor i rist
ningar som även har runslingor finns i U 393, U 678, U 851 och U 976. Delvis ifyllda slingor finns 
i U 747, U 751, U 789 U 797, U 880 och U 888.
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Föreliggande kapitel utgör ett försök att pröva om det ovan be skrivna 
text begreppet verkligen är av relevans i den senvikingatida skrift kulturen. 
Detta görs med ett material som är jämförbart med Kjell Lars Berges 
skrift imitativa brev skrivet av en femårig pojke (se avsn. 2.3.4), näm ligen 
run stenar med inskrifter som inte har något sammanhängande språk ligt 
bud skap. Kan dessa ristningar, i likhet med Berges brevexempel, ha haft 
kul tur ellt värde i den senvikingatida kommunikationsgemenskapen, och 
kan de därmed tillskrivas status som texter? Vilken roll spelar runinskriften 
i sådana ristningar och kan en analys av sådana inskrifter leda till gene rella 
slut satser kring senvikingatida läsares attityder till skrift? 

När det gäller skriften är en viktig fråga den om influenser och in spi
ra tions källor. Finns det påverkan från medeltida runor och / eller latinsk 
manu skripttradition? En annan fråga rör den visuella kompositionen i 
jäm förelse med övriga runstensinskrifter. Vidare är det av vikt att få en 
upp fattning om den geografiska fördelningen, i synnerhet i relation till 
den totala runstensproduktionen i respektive område. En mycket central 
fråga, och samtidigt något av en stötesten för materialets tillämplig het för 
kapitlets syfte, är den om dateringen. Tidigare forskning har haft en viss 
tendens att bortförklara ickelexikala inskrifter som eftervikinga tida imi
ta tioner av runstenar. Att visa för vilka inskrifter sådana misstankar är 
be rättigade och för vilka en vikingatida datering är att föredra är därför 
mycket angeläget.

Kapitlet inleds med en genomgång av tidigare forskning om ickelexi
kala inskrifter. Denna åtföljs av en materialgenomgång där alla sådana 
runstensinskrifter i Södermanland och Uppland får en in gå ende be skriv
ning. I analysavsnitten undersöks sedan runformerna, orna men ti ken, den 
geografiska fördelningen samt frågan om ristningarnas datering.

5.1.2. Terminologi 

I denna undersökning ingår ristningar med inskrifter som saknar ett sam
man hängande språkligt innehåll. Samtidigt använder dessa ristningar ett 
form språk som motsvarar det i övriga senvikingatida runstens rist ningar, 
var för man inte kan utesluta att de ger uttryck för samma kommuni ka tiva 
verk samhet. Jag har därför valt att frångå den etablerade termen non sens
in skrifter för att i stället i anslutning till Mindy MacLeod (2002: 55–61, 146–
150) tala om ickelexikala inskrifter (nonlexical inscriptions). Termen 
öpp nar för möjligheten att inskrifterna faktiskt har haft någon form av be
tydelse, om än inte nödvändigtvis av språklig natur. Även den här valda 
termen har sina problematiska sidor. Det finns goda skäl att argumentera 
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för att några run följder i inskrifterna under utredning här har inslag av 
lexi kali tet, me dan inskriften som helhet saknar en igenkännbar språk lig 
struk tur. Lik nande invändningar kan emellertid även göras mot alter
nativa termer som ickespråkliga eller ickepropositionella inskrifter. 

Till de ickelexikala inskrifterna räknas här inskrifter som är otolkade 
och där man kan misstänka att skrivtecknen inte används för att refe re ra 
till ett språkligt innehåll. Det finns också ett antal inskrifter som är huvud
sak ligen tolkningsbara men innehåller otolkade sekvenser. Vidare finns det 
några inskrifter som är fullt läsbara och delvis även tolkningsbara men som 
inte kan ges någon språklig helhetstolkning. Sådana berörs i avsn. 5.3.2 
men definieras inte som ickelexikala. 

Spannet inom gruppen av ickelexikala inskrifter är ganska stort. Några 
av inskrifterna är fullt läs och därmed translittererbara, och bland dessa 
kan det finnas sådana som är otolkade på grund av vår oförmåga att upp lösa 
ett chiffer. Vid skalans andra ände finns det inskrifter med skriv tecken som 
bara har vaga likheter med runor och där skriftimitation är den rimligaste 
för klaringen. För sådana tecken används här i enlighet med kor pus utgåvan 
Sve riges runinskrifter termen runliknande tecken. Jag använder termen 
för enkelhetens skull generellt för alla de former av skrivtecken som inte 
har någon motsvarighet i de lexikala inskrifterna från vikingatiden, alltså 
även sådana som inte är »runliknande» i ordets strikta bemärkelse. Som 
visas i tabell 29 på s. 200 är det dock viktigt att i detalj granskningarna göra 
åt skillnad mellan fantasitecken,2 imitationer av vikingatida runtecken och 
miss tänkt påverkan från senare skriftsystem som medeltida runor och 
bok stäver. 

Skillnaden mellan ett runliknande tecken och en udda variant av en 
känd runa är ibland glidande. Ett sådant exempel är den besynner liga 
srunan på U 983 (se figur 21 på s. 189), som här klassas som runa men som 
lika gärna kunde ha definierats som runliknande tecken. På mot svarande 
sätt hanteras alla tecken som på något sätt kan anslutas till en känd sen
vi kinga tida runform. Stupade och vända runor samt lågt resp. högt an
satta bi stavar är så pass vanliga i det lexikala materialet att man även i 
de ickelexikala inskrifternas fall bör godkänna avsevärd variation i detta 
av seende. 

Vid inskriftsgenomgången försöker jag i möjligaste mån prestera läs
ningar av inskrifterna. Dessa blir dock i några av fallen ganska an strängda 
och förut sätter en viss tolkningsinsats redan på translit tererings nivå. 
Bruket av runliknande tecken samt en utbredd användning av vända 
och stupade runor leder i visa fall till att olika läsningar är möjliga. 

2 Inskrifter med sådana tecken kallas i det följande även krumelurinskrifter.
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Tillsammans med de inskrifter som är helt omöjliga att läsas kallas sådana 
in skrifter oläsbara till skillnad från de fullt läsbara inskrifterna för vilka 
en otvivelaktig trans litter ering kan etableras. För enkelhets skull räknas 
även inskrifter med bland ning av runor och runliknande tecken till de oläs
bara, även om de ibland strängt taget är (delvis) läsbara.

5.2. Forskningsbakgrund 
I sin utförliga studie om den danska Sørupstenen DR 187 gör Stig Elias son 
(2007: 49–51) några principiella överväganden om ickelexikala in skrifters 
egen art och exemplifierar med sin undersökning även en av de svåraste 
frå gorna i samband med dem, nämligen den om de är otolkningsbara eller 
bara otolkade. Bland de otolkade inskrifterna finns rimligtvis ett an tal 
som har en – om än idag ogenomskinlig – lexikal betydelse. Dessa kan 
vara magiska, chiffrerade, förkortade eller representera ett okänt, hem
ligt eller förvanskat språk. Kategorin otolkningsbara inskrifter utgörs av 
dem som aldrig har varit avsedda att uttrycka ett språkligt med delande 
och där för är ickelexikala. Till dessa hör skrivövningar, ned teck ningar av 
ramsor eller ickelexikala sånger samt inskrifts eller skrift imita tioner. 
Till den imitativa gruppen räknar Eliasson (s. 50) också runinskrifter med 
»skrift för dekorativa syften samt alster av förment illitterata per soner». 
In skrif ter med inskrifts eller skriftimitation kan antingen vara sam ti
diga med den tradition de imiterar eller senare efterbildningar av en gam
mal tradition (»[e]f ter klangs ristningar»). Inskriften på Sørup stenen an
ses traditionellt vara otolkningsbar (alternativt ett oupplöst chiffer eller 
magisk), men tolkas av Eliasson som författad på ett främmande språk, 
näm ligen baskiska. Hans studie är grundlig och omfattande, dock blir han 
svaret skyl dig när det gäller rimligheten i antagandet att en baskisk in
skrift skulle dyka upp på Fyn.3

Eliasson är den senaste i raden att presentera ett originellt och mer 
eller mindre långsökt förslag till tolkning av en otolkad vikingatida run
stens in skrift. Till de mindre sannolika tolkningsförslagen hör även Frands 
Herschends (2005) sångtextrekonstruktioner på bl. a. U 483 Kasby (se 
nedan och avsn. 5.3.3) och Gösta Holms (1981) analys av U 811 Hjälsta 
som verk av en dys lekt iker (se avsn. 5.3.3). Bland de lyckade tolkningarna 
kan nämnas den upp lösta chifferskrivningen på U 163 Såsta (Wessén i 
SRI 1: 242, se också MacLeod 2002: 168), Salbergers (2001a) i huvudsak 

3 Se Williams (2008: 6 f.). Schulte (2008: 101 f.) påpekar även att argumentationen med vilken 
Elias son avfärdar idén att inskriften är ickelexikal är svagt underbyggd.
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övertygande tolkning av Sm 55 Eckersholm och Williams behandling av 
Sö 133 Väringe (se avsn. 4.2.1). För den stora merparten av de otolkade 
inskrifterna är dock den allmänna uppfattningen att de aldrig har haft 
någon lexikal betydelse.

De ickelexikala inskrifterna har tilldragit sig ett tämligen stort intresse 
i run forskningen. Den första systematiska sammanställningen av ett 
sådant materi al gjordes 1965 av Lucien Musset (s. 254 not 1). Några få 
ickelexikala run inskrifter är enligt hans mening chiffrerade, medan den 
stora merparten ut görs av imitationer i ett sent skede av den vikingatida 
run stens perioden. De är, med Mussets (1965: 254) ord, »sans doute tardifs, 
d’une époque où l’art des graveurs de runes commençait à dégénérer». 
Sam tidigt som han (s. 253) dömer ut de ickelexikala inskrifterna som 
»pseudorunique» och degenererade, påpekar han att de kan vittna om 
run stenarnas sociala symbolvärde (»prestige social»). 1972 publicerade 
Claiborne Thompson sin viktiga uppsats om ickelexikala inskrifter i Upp
land, i vilken han myntar termen nonsense inscriptions. Dessa »nonin
scriptions» kan, framhäver han, analyseras med samma runologiska me
to der som man undersöker »genuine inscriptions», allt i syfte att isolera 
run ristarnas misstag (Thompson 1972: 523 f.). Med denna dikotomiska in
delning i riktiga inskrifter och »ancient frauds» (s. 528) systematiserar 
Thompson ett synsätt som präglar de flesta artiklarna om inskrifterna i 
fråga i verket Sveriges runinskrifter. Som smakprov kan tjäna Wesséns 
(i SRI 9: 334) kommentar till U 1061, »den meningslösa ristningen tillhör 
samma tid som de riktiga runstenarna», eller den i kapitelrubriken citerade 
karakt äriseringen av en runristare (U 427) som »runkunnig, men knappast 
språk kunnig» (i SRI 7: 215). Samma fokus på runristarnas kompetens har 
även Jan Meijer (1997) som utvecklar ett avancerat system av graderingar 
av runristares skrivkompetens utifrån olika misstag som har begåtts. Icke
lexi kala inskrifter tillkommer i hans system av kompetensgraderingar 
(s. 92) när varken beställaren eller runristaren är runkunniga (s. 104). 
Bland möj liga anledningar till att resa en sten med en ickelexikal inskrift 
nämner han den att beställaren inte visste »what runestones were for» 
(s. 104). Därmed skulle, i Meijers ögon, producenterna av ickelexikala 
inskrifter sakna inte bara skriftlig utan också kulturell kompetens.

Kontentan av många tidigare försök att analysera ickelexikala run
inskrifter är att dessa inte har ristats i kommunikativt syfte. Bort sett 
från att en sådan förklaring verkar allt för enkel och fyrkantig tvingar den 
forskaren att definiera bort ristningar med ickelexikala inskrifter som 
»run stens förfalskning» (Jansson i SRI 8: 462 om U 835), »oäkta» (M. G. 
Larsson 1997: 151 om Sö 261) eller imitationer av en »verklig runinskrift» 
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(Wessén i SRI 7: 332 om U 493 †). En heltäckande beskrivning av vikingatida 
run stens kommunikation förutsätter emellertid att vi lyckas inkludera 
samtliga run texter i förklaringsmodellen. En ristning som U 483 – till synes 
»utförd av en dilettant, som har roat sig med att utan något uppdrag göra 
en run sten» (Wessén i SRI 8: 311) – ser vid ett första ögonkast exakt ut som 
vilken annan runsten som helst. Först när man tittar närmare på runorna 
upp täcker man att inskriften inte återger språkliga uttryck.

Det är uppenbart att en fokusering enbart på runristarnas kompetens 
är för snäv för att göra de ickelexikala inskrifterna som kommunikativt 
fenomen rättvisa. Senare forskning har därför börjat intressera sig för det 
som Musset (1965: 253) i förbigående kallar »prestige social». Den senaste 
samman hållna undersökningen av ickelexikala inskrifter i denna anda 
er bjuder Herschend (2005). Han menar att en avvikelse från normen är 
int ressant i sig just för att den dokumenterar »att det funnits ett behov 
av att av vika från normen» (s. 75 f.). Eller med andra ord: det är inte vår 
uppgift att värdera runristares insatser utan snarare att passa in enstaka 
ristningar, hur udda de än verkar vara, i ett större kulturhistoriskt 
sammanhang. »Där för är nonsenstexten [på U 483] med all sannolikhet 
ett mycket medvetet norm brott» (s. 82). Tyvärr håller senare delen av 
hans uppsats inte samma mått av akademisk stringens när han hävdar 
att inskrifterna i själva verket är nedteckningar av traditionella sånger 
(se också Lerche Nielsen 2006: 300). Med sin ambition att med all kraft 
försöka rädda varje inskrift från misstanken att den inte skulle återge 
någon form av språk förbiser Herschend den mest uppenbara lösningen 
på problemet, nämligen att an vänd ningen av mediet runsten i sig är en 
del av kommunikationen. En analys av de ickelexikala inskrifterna måste 
därför utgå från Mindy MacLeods (2002: 147) insikt att det är »easier to 
understand the analphabetic in scriptions in the context of an oral society 
which valued writing for its own sake rather than a predominantly literate 
one more concerned with the communicative value of writing». Med en 
sådan utgångspunkt kan de ickelexikala inskrifterna bli en nyckel till 
förståelsen av det vikingatida run stensresandet snarare än en obekväm 
avfallsprodukt i utkanten av den verk liga kulturen.

5.3. Materialurval 
Materialurvalet har skett i ett antal olika steg. Först har ett jäm förelse
materi al skapats där ristningar (och fragment) utan runor utgår. Vidare 
ut går fragment som i editionsverken har lämnats utan tolknings för slag 
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me dan små inskriftsfragment med tolkningsförslag ingår. Detta är givet vis 
ett delvis godtyckligt förfarande, då många av de föreslagna tolk ning arna 
av sådana fragment är ytterst osäkra. Ett exempel är U 666 † Finsta som 
en dast finns omnämnd av Martin Aschaneus och som består av två ru nor 
och ett skiljetecken […rn x]. Elias Wessén (i SRI 8: 144) förmodar att det 
kan vara slutet av ett namn, exempelvis Biôrn, vilket gör att inskriften här 
ham nar i jämförelsematerialet. Däremot utesluts exempelvis U 1002 Ras
bo kyrka med en bevarad runföljd …-sbi… eftersom Wessén (i SRI 9: 183) 
låter bli att ge något tolkningsförslag. En tänkbar och fullt rimlig giss ning 
skulle vara att se runorna som kvarstoden av det mycket frekventa namnet 
Ásbiôrn / Æsbiôrn.

Längre inskrifter som utesluts ur jämförelsematerialet är U 588 † Gär
sta, U 589 † Räkinde och Sö 23 † Skälby. När det gäller den först nämnda 
rist ningen varierar uppgifterna om inskrift och ornamentik så pass kraf
tigt att en rimlig bedömning är omöjlig (se Jansson i SRI 7: 479 f.). U 589 † 
finns i en enda avbildning hos Rhezelius (i SRI 7: 481) men har redan på 
hans tid varit svårläst. I fråga om Sö 23 † skiljer sig läsningarna avse värt 
och en tolk ning är av den anledningen omöjlig (se Brate i SRI 3: 16). 

En annan ristning som utgår är »häststenen» U 754 Hällby med en 
fuþark inskrift med två bevarade ätter. Sven B. F. Jansson (i SRI 8: 306) 
me nar att »runorna torde ha ristats för att bringa lycka åt ryttaren» och 
jäm för med U 528 † Görla. Ristningen utgår ur materialet då den inte kan 
sägas vara del av minnesinskriftstraditionen.

Ett särskilt omnämnande kräver också Sö 337 Torpa kyrka. Wessén 
(i SRI 3: 322) avstår från att tolka den svårlästa inskriften på ett i kyrk
väggen inmurat block med figurrelief. I inledningen till Söderman lands 
run inskrifter (i a. a. s. XV) listar han inskriften bland dem »som säker
ligen icke ha någon språklig mening». Att detta är felaktigt visar Elisa beth 
Svärd ström (1973) övertygande genom sin läsning och tolk ning av runorna 
som en medeltida kyrkobyggar eller stenmästarsignatur. In skriften utgår 
likväl ur jämförelsematerialet då den inte är inristad på en vi kinga tida 
runsten.

Utgår gör också Sö ATA1918 / 43 Ramsundsbron som är svårbedömd men 
inte ger intryck av att tillhöra minnesstenstraditionen.

Som synes i tabell 27 har ickelexikala inskrifter en ytterst liten andel i 
den totala runstensproduktionen i Uppland och Södermanland och ut gör 
2,3 % resp. 1,6 % av jämförelsematerialet i de bägge landskapen. Totalt finns 
det 33 ickelexikala inskrifter. Dessa kommer nedan att beskrivas när mare 
i syfte att etablera läsningar (i de fall det är möjligt och meningsfullt) samt 
att isolera de grafonomiska och ornamentala drag som ligger till grund för 
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ana lyserna i kapitlets senare del. Läsningarna görs utifrån samma prin ci
per som i avhandlingens övriga kapitel (se avsn. 1.3), dvs. med en rad för 
varje vi su ell skriftenhet. Speciellt för föreliggande kapitel är att run lik
nande tecken markeras med ? samt att de tvetydigt lästa inskrifts de larna 
står inom vinkelparenteser. Sådana translitteringar ska snarast be traktas 
som ett experiment i syfte att pröva om de förekommande tecknen går 
att ansluta till grafemen i den senvikingatida fuþarken. Detta är också 
an ledningen till att jag underlåter att transrunifiera tecknen i fråga utan 
för det mesta nöjer mig med att beskriva formerna samt, i de run lik nande 
teck nens fall, göra en stiliserad återgivning i tabell 29 på s. 200 nedan.4 För 
varje ristning anges dessutom när den är först belagd enligt uppgifterna i 
Sve riges runinskrifter.

5.3.1. Inskrifter som utgår 

Bland de 1 547 sörmländska och uppländska vikingatida run stenarna i 
jämförelsematerialet finns ett antal som har nämnts i samband med icke
lexi kala inskrifter men som jag här väljer att behandla som (delvis) otol
kade lexikala inskrifter. Berörda inskrifter gås nedan igenom.

U 10 Dalby
Enligt Elias Wessén (i SRI 6: 11) är bara aft ybi tolkningsbart, »av den öv
riga delen av inskriften har jag icke kunnat få språklig mening». Arthur 
Nordén (1943: 219–223) tolkar hela inskriften genom att läsa Wesséns 
irunor som kortkvistR. Tolkningen har mottagits positivt, åtminstone 
när det gäller första skriftradens aft ybi sonti st"a!in saR Aft Øpi standi 
stæinn sáR (se Källström 2007a: 369). Enligt Magnus Källström (a. st.) kan 

4 Generellt kan sägas att en transrunifiering, om den ska tillföra något jämfört med en trans
litterering, måste ske på allograf eller åtminstone graftypsnivå (jfr avsn. 4.3.3), vilket kräver 
en djupgående grafonomisk utredning av de senvikingatida runinskrifterna.

Uppland

Summa

Totalt Icke-lexikala

1 160

387

1 547 33 2,1 %

Södermanland

27 2,3 %

6 1,6 %

Tabell 27. De ickelexikala inskrifternas andel i jämförelsematerialet.
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dock andra skriftradens tolkning »av flera skäl inte vara riktig». Efter som 
första raden är tolkad uppfyller inte ristningen de här uppställda kraven 
för ickelexikala inskrifter.

U 359 Skepptuna k: a 
U 359 är en i slutet och på toppen något skadad inskrift som lyder 
kiftiR ' mina ' ik-ktiR nu ' …i och vars början Elias Wessén (i SRI 7: 108) med 
tve kan normaliserar och översätter giftiR mína(R) ’mina gåvor’ (ob ser
vera dock att ingetdera av orden återfinns i registret). Wesséns tolkning 
av in skriften har av senare forskare övertagits med tvekan. Patrik Lars
son (2002: 93, 114) tar med beläggen i sina listor över yrruna efter främre 
vo kal res pek tive utelämnad yrruna, i båda fallen dock med frågetecken. 
Även Lena Peterson (2006) listar i sin senaste upplaga av runordsregistret 
båda lem mana med frågetecken. Maja Bäckvall5 ser stenen som en del av 
ett par monument. Hon läser inskriften kiftiR ' mina ' ik!i$mtiRnu ' …i och 
norma li serar den tentativt … giftiR minna. Æi gøymt eR nú (mærk)i /
(minn)i ’… på minna om gåvorna. Alltid bevarat / beskyddat är nu minnes
märket / minnet’.

U 507 Broby
Inskriften U 507 utgår på grund av att den är alltför fragmentarisk. De be
varade runorna …ia-t-mlR gör det troligt att inskriften bestod av (delar av) 
en fuþarkrad, ett drag som annars utmärker just ickelexikala in skrifter. 
Det är det som får Wessén (i SRI 7: 359) att förmoda att fragmentet är »en 
del av en runsten av samma art som U 483», alltså en ickelexikal in skrift 
(se också Herschend 2005: 85 f.).

U 581 Nånö
Erik Brate (1925: 123) läser och översätter inskriften »sibi risti sii utr kuma 
faþur sin usl eauk» (suppleringar i kursiv stil) ’Sibbe reste stenen efter 
Gumme sin fader. Osl högg’. Sven B. F. Jansson (i SRI 7: 466–468) låter 
bli att kommentera detaljerna i läsningen och nöjer sig med att säga att 
Brates »möda har […] med all sannolikhet varit fåfäng» och att rist ningen 
är en eftervikingatida imitation utan språkligt innehåll. 

Inskriften är illa skadad, men de kvarvarande runorna ger inte stöd åt 
vare sig Brates eller Janssons åsikt. Av Brates risti syns runorna rit tyd
ligt, vilket tyder på att inskriften inte med säkerhet kan räknas till de icke
lexi kala. Däremot är Brates läsning som helhet säkerligen till stor del ett 
öns ke tänkande. Detta gäller i synnerhet det mest kontroversiella i hans 

5 Föredrag »U 359» vid kollokviet Runråd, Uppsala universitet, 20091112.
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tolk ning, runristaren med det märkliga namnet Osl (jfr Williams 1994: 11 
och not 8).

U 602 Valö k: a
U 602 är en kraftigt sliten inskrift vars bevarade runföljder inte har kun
nat tol kas. Inskriften är så pass skadad att man inte med säkerhet kan 
av gö ra om den har varit lexikal eller inte och utgår därmed trots att Sven 
B. F. Jans son (i SRI 7: 522) förmodar att inskriften aldrig har haft språk lig 
inne börd.

U 752 Viggby
Magnus Källström (2007a: 388) avfärdar signaturen som Ingrid Sannes 
Johnsen (1968: 129 f.) har läst på fragmentet. Han lämnar inskriften otol kad 
men förmodar att verbformen tóku döljer sig i skrivningen -uku.

U 1071 Sylta
I U 1071 finns en ensam mruna i runslingans topp, omgiven av ett kors
tecken på vardera sida. Runan är förmodligen rent dekorativ och slingan 
bör anses höra till de oifyllda runslingorna.

U 1167 Ekeby
Runslingan är idag svårt skadad och sammanhängande runföljder är en dast 
be varade i början och slutet. Försöken har varit många och fantasifulla att 
med hjälp av det något mer kompletta träsnittet av Hadorph och Helgonius 
(B 645) åstadkomma en helhetstolkning av inskriften (se Jansson i SRI 
9: 642–644). Denna diskussion sätter Sven B. F. Jansson (i SRI 9: 644) punkt 
för genom att hävda att tolkningssvårigheterna »endast delvis» beror på 
in skrif tens skador: »Huvudorsaken är, att ristaren icke helt har be härskat 
kons ten att skriva runor.» Faktum är dock att de båda bevarade delarna 
i början och slutet åtminstone delvis ger språklig mening och att man 
inte med säker het kan utesluta att inskriften har varit lexikal. Tilläggas 
kan också att träs nittet i Bautil på många punkter inte överensstämmer 
med de be varade runorna samt att ristningen av träsnittet att döma var i 
mycket då ligt skick redan på 1600talet.

Sö 133 Väringe
Tvärtemot Wesséns (i SRI 3: 399) åsikt är Väringestenen Sö 133 lexikal 
och ingår därmed inte i materialet av ickelexikala inskrifter. Se ovan 
avsn. 4.2.1.
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Sö 244 Tuna
Medan inskriften i högra slingan + kuþbiarn : rest : nt … þ … i … u Guð biôrn 
ræist / ræist[i] (se Källström 2007a: 85–88) är åtminstone delvis lexi kal och 
kanske från början har haft en språkligt meningsfull fortsättning (jfr Dy
beck 1855–59: 1:46, pl. 14) är det svårt att utvinna någon mening ur ru norna 
i vänstra slingan, som är förhållandevis välbevarad. Luckorna mel lan ru
norna och de delvis grunda ristningslinjerna har lett Elias Wessén (i SRI 
3: 214) att anta att inskriften är ett ofullbordat verk, vilket dock Jan Meijer 
(1997: 105) betvivlar. Han finner det svårt att se hur arbetet med in skriften 
i så fall skulle ha gått till och föredrar att räkna med en ickerunkunnig 
ris tare. Den inledande ristar eller resarformeln visar dock att så inte har 
varit fallet. Inskriften utgår därmed ur materialet.

Sö 324 Åsby
Inskriften utgår ur materialet då en syntaktisk struktur liknande en sed
van lig minnesinskrift är skönjbar. Se också nedan, avsn. 5.3.2.

Sö 327 Göksten (Näsbyholm)
Inskriften liknar den på Sö 324 och utgår av samma anledning. Se också 
ne dan, avsn. 5.3.2.

Sö 373 † Landshammar
Runstenen är endast känd genom en s. k. utradning utan avbildning 
av Bureus (cit. efter SRI 3: 359). Elias Wessén menar att runföljden 
riiitrasþisi : aikititsifr kanske kan tolkas som … ræisþi stæin at Kætil … 
I Samnordisk runtextdatabas betecknas ristningen som möjlig nonsens in
skrift. Läsningen är så pass osäker att inskriften inte bör ingå i materi alet 
för föreliggande undersökning.

5.3.2. Delvis ickelexikala inskrifter – finns de? 

Det finns ett antal inskrifter där sekvenser som inte kan ha ut gjort namn 
är otolk ade. Om man bortser från skadade inskrifter blir en liten grupp 
till dags dato bevarade inskrifter kvar för vilka ingen över tygande hel
hets tolkning har presenterats. Ett antal av dessa är sannolikt otolkade 
på grund av den moderna forskningens bristande insikt i språk och sam
hälle på vikingatiden. In skrifter som inte följer gängse och för väntade 
möns ter kräver viss fantasi av den moderna tolkaren och resultatet 
av mödorna är ofta svårt att leda i bevis. Sådana sekvenser finns i U 60 
(kirRþu þRir), U 419 (sat ¶ iuria), U 620 (frmn slknasma), U 622 (uil), U 771 
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(tyþr þuir), U 890 (su--an --fu!ru i ukrikis), U 996 (-"a!rtu iaR), U 1066 
(: kiþbi- : a : kumbl : þisi : al : iRu :),6 U 1104 (sutu),7 Sö 41 (!iauRn),8 Sö 45 
("u…þr : uinurniR :),9 Sö 47 (se avsn. 4.2.2), Sö 133, Sö 137, Sö 151, Sö 158, 
Sö 164 (se om alla dessa avsn. 4.2.1), Sö 189 (stora delar av andra slingan) 
och Sö 244 (se avsn. 5.3.1). En andra grupp utgörs av inskrifter med okon
venti onell ortografi, där felristning bör övervägas. Sådana är U 59 (olf : aik) 
och U 1139 (unRu).10 Slutligen finns det två ristningar med »över flödiga» 
ru nor på slutet, nämligen U 885 (iu) och U 1032 (i). Även här ligger ett an
tagande om någon typ av felristning nära till hands.

Det finns alltså ingen anledning att anta att slumpmässiga runföljder har 
an vänts som utfyllnad i annars språkligt meningsgivande runin skrifter. 
Det finns dock två inskrifter i Södermanland där en sådan misstanke inte 
di rekt kan avvisas, nämligen Sö 189 och Sö 244; båda ristningarna be står 
av två runslingor och i bägge fallen är runorna i den ena slingan otolkade. 

I Södermanland finns det ytterligare två ristningar som kräver en kom
ment ar, nämligen Sö 324 Åsby och Sö 327 Göksten. Till skillnad från ovan 
be rörda inskrifter är det här dock inte fråga om korta otolkade sekvenser i 
hu vud sakligen tolkade inskrifter. I bägge inskrifterna finns det en åt mins
tone delvis igenkännbar syntaktisk struktur men de är formulerade på ett 
mycket egendomligt sätt. Ristningarna är placerade på stora flytt block 
bara någon mil ifrån varandra och har mycket ambitiös ornamentik, Sö 324 
i form av en stor mansfigur, Sö 327 i form av sigurdsmotivet. 

I början av inskriften på Sö 324 finns det en komplett minnesformel umal 
auk hlr"aRnla ræisti stæin þennsi at aur$mR. De grammatiska onöj aktig het
erna (verbets kongruensböjning och utelämnad final vokalruna hos de
monstr ativ pronomenet) och ordvalet (verbet ræisa ’resa’ på ett flytt block) 
väger här mindre tungt än de tre runföljderna i personnamnsposition som 
inte omedelbart kan ansluta till några kända namn. 

Liksom på Sö 324 läser vi också på Sö 327 en närmast komplett minnes
formel med några märkliga runföljder i personnamnsposition: … !iuraRi auk 
isaio ræisti stæin þannsi at þuaR faður. Många av dragen i den minnes for
mel likn ande sekvensen är bekanta från Sö 324: verbformen i singularis, de
monstrativpronomenet sg. ack. m. þennsi, verbet ræisa och preposi tio nen 
at, vilket gör det troligt att de har ristats av samma ristare.

De båda inskrifterna Sö 324 och Sö 327 är undantag i runmaterialet där 

6 Janssons (i SRI 9: 348) läsordning i andra slingan är inte övertygande.
7 Se Salberger 2002.
8 Se Källström 2007a: 159 not 167.
9 Se Källström 2007a: 80 f.
10 Läsningen av de avslutande runorna unRu på U 1139 enligt egna granskningar 20080608 
och 20080806. Se också Källström 2007a: 403 m. litt.
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det an nars går en ganska tydlig gräns mellan ristningar som har ett språk
ligt inne håll och sådana som inte har det. De båda ger prov på en ristare 
som kan formulera / imitera grundstommen i en runstensinskrift utan att 
lyckas eller vilja förmedla namnen på de inblandade på ett genom skin ligt 
sätt. 

5.3.3. Ickelexikala inskrifter i Uppland 

U 298 Skånela kyrka

…rihisastnfmrafRþmiourisnai…

Känd sedan 1907. Bevarad är toppdelen av runstenen med ett större sam
man hängande inskriftsparti. Elias Wessén (i SRI 7: 6) karaktäriserar rist
ningen som »illa huggen och tämligen grund men på det hela taget tydlig». 
Tecknen som används är långkvistrunor med undantag för runan t som har 
en sidig bistav till vänster. Skiljetecken förekommer inte i in skriften. Erik 
Brate (cit. efter SRI 7: 6) påpekar att det i några av run följderna går att 
skönja frekvent använda ord, bl. a. i rihisastn och ourisn som på minner om 
ut trycken ræisa stæin resp. bróður sinn.

U 370 Herresta

obmnþi"sa : kl!fai?i : is--l)þRiR : iahþþ

"oþntiuilki!f

iklRþ!f

Känd sedan tidigt 1600tal. Ristaren använder 15 av den yngre fuþarkens 
16 tecken (r fattas), oortodoxt men konsekvent. Inskriften på U 370 är inte 
alls, som Mindy MacLeod (2002: 148) menar, »a bewildering array of re
versed and inverted runes as well as decorative nonrunic symbols» utan 
är indelad i tre visuella skriftenheter med en egen, konsekvent läsriktning 
in ledda med hakkors resp. ett S:t Georgskors. Inom de visuella skrift en
heterna används stungna åttor11 som skiljetecken (se figur 18).

Trots att läsriktningen tycks skifta flera gånger, vissa runor har ovan
liga former samt att högerriktade runor blandas med spegelvända och stu
pa de, är det möjligt att åstad komma en ganska tillförlitlig läsning, vil ket 
Clai borne Thomp son (1972: 526) har gjort och vilken återges med någ ra 
små modi fikationer ovan. Min egen läsning skiljer sig på två punkter från 

11 »[S]irade kolon» enligt Wessén (i SRI 7: 120).
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Thomp sons. Formen lik nande ¥ (se avsn. 5.4.1 och tabell 29 på s. 200) läses ? i 
stäl let för Thomp sons -. Vidare kan sista runan i grupp sex – även denna - i 
Thomp sons trans lit terering – närmast läsas som o med två ensidiga nedåt
vän da bi sta var (jämför dock orunan efter det inledande hak korset som har 
formen Ì). Diskuteras kan också om sista runan i grupp 6 ska läsas som ett 
väns ter riktat f och i"s i grupp 1 eventuellt som ett stupat r.

U 427 Vallstanäs

x* þlia : f"uþkhi * stiR * istbliR : fu[istihninsti]hn[f] lmR : i"stini * stihu * i…fiRn

Känd sedan tidigt 1600tal. Ristaren nyttjar tre olika typer av skiljetecken, 
näm ligen x initialt samt : och *, vilka segmenterar inskriften i enheter om 
fyra till sju runor. I den försvunna delen har det säkerligen också funnits 
skilje tecken, tvärt emot vad Elias Wesséns supplering efter Hadorph och 
Leitz (B 1130) gör sken av. Både Martin Aschaneus och Johannes Bureus 
av bildar i sina teckningar skiljetecken i partiet i fråga, medan träsnittet 
i Bautil ute lämnar skiljetecken även på idag bevarade ställen (jfr SRI 
7: 214 f.). Det har påpekats (SRI 7: 215, Thompson 1972: 528) att det i 
inskriften finns flera sekvenser som följer fuþarken. Exempel på detta är 
f"uþkhi, stbl och lmR. En särskild förkärlek tycks ristaren ha haft för följden 
sti som åter kommer fem gånger (jfr de mycket vanliga orden stæinn och 
pret. sg. 3 ræisti). I tre av fyra fall är R sista runan före skiljetecknet vilket 
kan ses som ett tecken på att ristaren har förstått kopplingen mellan runan 
z och ljudet R som fö re trädesvis förekommer i slutljud. 

Frands Herschend (2005) ser U 427 (tillsammans med U 466, U 483, 
U 487 †, U 507 och andra ickelexikala inskrifter) som nedteckning av en 
»menings lös sång» och »en lek med ljud» (s. 86) med »ymnigt bruk av 
allittera tio ner och rim» (s. 87). Även om slutsatserna saknar all grund, 
sätter Herschend fingret på en viktig punkt, nämligen att inskriften 
ansluter till kända möns ter. Det som Herschend uppfattar som en lek 

o bmnþ i2s a : k l 1f a i - i : i --s l )þRi R: i a h þþ
i k l R þ 1f -þntiuilki1f

:

Grupp 1−4 Grupp 5 Grupp 6

Figur 18. U 370 Herresta. Thompsons (1972:526) läsning. Återgivning av runorna 
efter H. FaithEll (i SRI 7:120), indelade i rungrupper (enligt Wessén i a. st.).
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med ljud är dock sna rast en lek med runor och välbekanta runföljder och 
allitterationerna en följd därav.

U 466 Tibble

+ tsfirnstblkhniastbmlRa : rihaR : --- : rihn--i : --iþk x itiht 
* in"a * slbmua : - x

x ui"stRi : -isit--ti +

Känd sedan tidigt 1600tal. Här återgivna läsning bygger på Claiborne 
Thomp sons (1972: 526) och avviker på några punkter från den tolkning av 
pl. 85 i SRI 7 som utgivarna av Samnordisk runtextdatabas gjorde. De 
flesta skillnaderna mellan de båda läsningarna går att verifiera på plansch
bilden till Thompsons fördel. Däremot misstar sig denne troli gen i fråga om 
in skriftens slut, som han läser tia i stället för ti + (jfr Käll ström 2007a: 82 
och noter 55 f.). Vid en granskning12 av inskriften på plats kunde jag tyvärr 
inte fast ställa den riktiga läsningen då stenen visade sig vara över lavad 
och omöjlig att undersöka. Liknande iakttagelser som för U 427 kan även 
göras här. Ristaren segmenterar »ord» med hjälp av skilje tecken, näm ligen 
:, * och x (eller + enligt Samnordisk runtextdatabas). Vidare före kommer 
anspelningar på fuþarken i följderna stbl, khniastbmlR och kanske slbm 
samt även reminiscenser av frekventa runkombinationer i ts / st, ri, ist, isit 
och --ti. De två sistnämnda, båda placerade i inskriftsdelen utan för run
slingan, har frestat Erik Brate att läsa och tolka det avslutande partiet 
som en ristarsignatur ui"stRi : risitiitia Víseti rísti stæin (se SRI 7: 281). 
Mag nus Källström (2007a: 81 f.) avvisar med rätta tolkningen med tanke 
på sammanhanget och den osäkra läsningen. Att runorna utanför run
slingan påminner om en ristarsignatur är dock möjligen mer än en slump 
(jfr Källström a. st.); det ger kanske i själva verket en fingervisning om 
ristarens kom positionsteknik (se avsn. 5.5.3).

U 468 Tibble

+ t-ua-----!r-…uis-titi * ilRu : nuihli : ti-R

Känd sedan 1923. Stenen är skadad och ett antal runor har fallit bort på 
vänstra sidan och i övre vänstra hörnet. Dessutom är stenytan del vis av
flagnad vilket gör många av de återstående runorna svår lästa. Ovan an
givna läsning följer Thompsons (1972: 526); Elias Wessén (i SRI 7: 282) 

12 20080807.
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lämnar inskriften utan translitterering. Läser man som Clai borne Thomp
son inleds inskriften med ett skiljetecken +. Övriga skiljetecken är * och :, 
och de delar in inskriften i ordlika enheter. Runformerna avviker inte från 
andra inskrifters, dock används stupat u tre gånger.

U 483 Kasby

+ fisnhlnstbmlstihnaist * irnastb[ml]R[usthtoinsbklRstio]hinastimR +

+ þui x risii x þoris[t…]ai * stkistknstþihuoiist x iistbmkRi(stithit---t-- +

Känd sedan 1600talet. Runstenen i Kasby bär den längsta ickelexikala in
skriften i Uppland. Claiborne Thompson övertar läsningen i Sveriges run
in skrifter utan reservation. Frands Herschend (2005: 82) bidrar där emot, 
för utom med ett nytt skiljetecken och ett par bindrunor i vänstra slingan, 
med en intressant nyläsning av högra slingans inledande runor. I stället för 
Run verkets + þui x risii x oris[t…] läser han + þui x risti x þoris[t…] vil ket 
han översätter »för det ristade Tore …» (því rísti Þóri).13 Läsningen risti 
över vägs också av Wessén (i SRI 7: 311) i anslutning till samtliga tidi gare 
ut givare: »[…] möjligen ett upp och nervänt t». Den nytillkomna runan 
þ hittar Herschend som en inskriven bistav i rundjurets koppel, syn lig 
både i Hadorph och Helgonius (B 205) och SRI:s (7: pl. 93) av bild ningar. 
Herschends nyläsning är på den punkten övertygande och tas därför upp 
i före liggande analys. Andra följder i inskriften som påminner om orden 
stæinn, ræisa och rísta är bl. a. stihnaist (stæin? ræist(i)?) i vänstra slingan 
samt iist (två gånger) och i(sti i den högra. I övrigt finns det i U 483 många 
an spelningar på fuþarken i följderna stbml, stb[ml]R, stimR och tro ligen 
stbmkR. 

I en inskrift med så pass många runor (109, därav två förenade i en li ga tur, 
plus fem skadade tecken på slutet) kan det vara meningsfullt att under söka 
förekomsten av olika runtecken. I figur 19 sätts antalet en skil da ru nor på 
U 483 i relation till det förväntade an talet av respektive runor.14 Som redan 
Herschend (2005: 83 f.) har framhållit är ru norna i, s och t klart över re  pre
senterade och utgör med sina 23, 17 och 18 före komster mer än 50 % av in
skrif tens runor. I övrigt förekommer samt liga av fuþarkens 16 (ostung na) 

13 Språkligt finns det ingenting att invända mot Herschends tolkning. Användningen av for
men – an tingen sg.n.dat. því av pronomenet sáR eller adverbet þý – i en i övrigt ickelexikal 
inskrift är dock anmärkningsvärd. I det vikingatida runstensmaterialet är den sällsynt och 
finns, i den mån den förekommer, på högstatusmonument och i versspråk, t. ex. DR 83, Sm 16, 
U 226 och Öl 28 (se Källström 2007a: 343 f. m. litt.).
14 Det förväntade antalet förekomster av en specifik runa beräknas med hjälp av Svante Jan
sons (1994 tabell 1a) siffror.
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runor; f förekommer endast en gång, u, þ och r tre, h sex och n sju gånger. 
Alla övriga runor (o, k, a, b, m, l, R) före kommer fyra gånger vardera. 
Som synes i figur 19 är runornas sprid nings bild i U 483 förvånansvärt 
jämn, som om ristaren medvetet hade velat åstadkomma en välavvägd 
inskrift. I övrigt lågfrekventa runor före kommer oproportionerligt ofta, 
vilket gäller runan m i synnerhet. Å andra si dan är några av de vanligaste 
runorna i Uppland, nämligen u, r och a, kraftigt underrepresenterade och 
förekommer tre respektive fyra gånger var dera.

U 487 † Morby, Mora äng

[iþþiþiinstimli…ili * ininistitkm]

Känd sedan tidigt 1600tal. Stenen är försvunnen men en avbildning av 
ned re delen finns som träsnitt av Helgonius och Hadorph tryckt i Bau
til (B 203), utifrån vilken Elias Wessén (i SRI 7: 320) translittererade in
skrif ten. Inskriften har säkerligen inte varit lexikal, dock är en ana lys av 
skriv ningarna högst osäker med utgångspunkt i Bautil. Särskilt det sto ra 
an talet irunor ger anledning att tro att bistavarnas återgivning i teck
ningen inte är att lita på. U 487 † kan ha uppvisat samma typer av run kom
bi na tio ner som övriga ickelexikala inskrifter i Lagga sn. En längre del av 

f u þ o r k h n i a s t b m l R
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Figur 19. U 483 Kasby. Antal runor (gråa staplar) och förväntad förekomst av res
pek tive runa (streckade linjer). Totala antalet runor är 109.
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fuþarken gömmer sig kanske i följden iinst iinst som med endast några 
få in grepp kan emenderas till niast niast. Den i runmaterialet mycket 
frekventa följden sti förekommer i denna inskrift två gånger.

U 493 † Brunnby

[x ktl + srua - telsa : ritae … anisibuþin]

Känd sedan 1600talet. Tre delar av stenen var inmurade i en spisel mur. 
Av Peringskiölds avbildning i Bautil (B 210) att döma var ristningen ej 
zoo morf men prydd av ett stort kors i mitten. Stenens toppdel var inte 
be varad på Peringskiölds tid. Elias Wessén (i SRI 7: 332) förmodar att in
skriften har varit ickelexikal, vilket troligen är korrekt. Inskriften finns 
dock inte med i Thompsons (1972) material. Wessén (a. st.) menar att några 
run följder påminner om eller kan emenderas till vanliga runsvenska ord: 
ktl kan vara en skrivning av namnet Kætill och ritae av rétta.

U 522 Hammarby

< fui-mrsrimuafifafiRauaiiRiafnaRfuioR---ank-nfuþ"orkhnias----- … >

iu-o-

Känd sedan 1871. I augusti 1879 köpte Historiska museet sand stens run
ste narna U 523 och U 522, »en rund, genomborrad runsten» och »[e]n d[it]
o ej ge nom borrad d[it]o», till priset av 10 kronor (SHM 6413). Formen på 
stenarna antyder att de troligen inte har varit avsedda att resas. Möjligen 
har de använts för annat syfte, vilket hålet i U 523 tyder på. Båda rist
ningarna är kraft igt nötta och delvis svårlästa. Medan U 523 inne håller 
både runor och runliknande tecken (se nedan) är U 522 ristad med runor ur 
den vik inga tida fuþarken. Erik Brates (cit. efter SRI 7: 391) förmodan att 
de utplånade tecknen på stenens mitt »[t]roligen har […] varit [61] ý, 62 ÿ, 
63 þ, alltså de tre sista runorna av gyllentalen»,15 är endast gissning och har 
inte något bevis värde. I hans tolkning utgör ristningen dock en intressant 
parallell till Vs 26 Vallrum, en handkvarn av ungefär samma storlek som 
U 523 och som bär en fuþarkinskrift med avslutande gyllentalsrunor.

Sven B. F. Janssons (i SRI 7: 389) läsning är inte alls säker, trots att 
alla be va rade tecken går att ansluta till kända runformer. Stuprunor och 
vänd runor blandas nämligen med högerriktade tecken vilket gör att en 

15 Sic! Notera dock att den korrekta ordningsföljden av gyllentalsseriens avslutande runor är 
ýþÿ.
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otvetydig läsning blir omöjlig på några punkter. Som exempel kan nämnas 
iafnazfuioz iafnaRfuioR. De däri förekommande runor som är en tydiga 
oav sett om runan är stupad eller vänd, alltså f och u, är riktade med basen 
mot stenens mitt och bistavarna till vänster. En alternativ och fullt lika tro
lig läsning vore därmed infanmfuiom infanmfuiom.

Inskriften innehåller de två första ätterna i en 16typig fuþark. Där
ut över förekommer följden fu två gånger, och runorna f och m / R får en 
mycket framträdande roll. Ristningens visuella gestaltning och ste
nens form pekar bort från minnesinskriftstraditionen. Även om paral
lellen inte är perfekt påminner inskriftens fifafiR om runsyllabariet på 
Sl 97 (U NOR2001;19), en sländtrissa från Sigtuna. Denna inskrift har 
up pen bar ligt kommit till i undervisningssyfte, och fuþarkens kon so nant
ru nor gås systematiskt igenom i kombination med vokalrunorna, allt
så fufofafi […] kukokaki huhohahi nunonani […] (Gustavson 2004: 27 ff., 
Gustav son 2007).

U 523 Hammarby
Känd sedan 1879. Till skillnad från U 522 (se ovan) undflyr U 523 en läs ning. 
In skriften verkar virrig och det är svårt att utröna hur den är tänkt att 
läsas. Hela ytan på den runda stenen är täckt med runslingor och fri stå
ende tecken. Den yttersta slingan följer stenens runda kant och inne håller 
ru nor och några svårdefinierbara tecken (se tabell 29 på s. 200). En ten ta tiv 
läs ning av slingan skulle kunna resultera i -lþiasinþtikrl??iu??aþþruþiþni. 
Innan för finns det ytterligare ett par runslingor samt ett rundjur an tydda. 
Ingen klar läs ordning kan fastställas och många av tecknen tycks en dast 
be stå av en huvud stav med en sammanhållen sekvens taro i nedre högra 
de len. Ytter ligare några tecken, däribland y, ett vänt k och ett r finns på 
stenens nedre del. 

U 523 måste ses i samband med den likartade U 522 vars tecken följder 
och fuþarken kan anses utgöra skrivövningar. Samma gäller kanske också 
U 523, som med sina slumpmässigt över ytan utspridda runor knap past kan 
ha varit tänkt som sammanhängande inskrift. Båda ristningarna är dess
utom ristade i sandsten, det mest lättarbetade stenmaterialet. 

U 529 Sika (pl. 1)
Känd sedan tidigt 1600tal. I SRI (7: 400 f.) återges Brates utförliga läs
nings protokoll, av vilket framgår att inskriftens tillstånd inte til låter nå
gon säker läsning. Av detta skäl anges här ingen translitterering. De be
va rade tecknen utgör emellertid runor och inte bara runlik nande tecken. 
Riks antikvarie ämbetets senaste imålning (se pl. 1 och Snædal, Åhlén 
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& Lund berg 2004: 30) och den i planschbandet (SRI 7: pl. 113) överens
stäm mer, men avviker delvis kraftigt från Brates protokoll. En ten
ta tiv läsning utifrån den moderna bilden skulle kunna bli denna: med
urs ned ifrån vänster …ai---- ¶ -r--*-*-a"si ¶ i£þ--uua ¶ mssi * kim. Ut gå
ende från Brates mycket försiktiga protokoll blir trans littere ringen 
…"ai--k- ¶ "sua!i!f"a!t"e ¶ ibaauua ¶ msai·--ki. En indikation på att rist ningen 
är ickelexikal ger den högra raden, där det enligt Brate förekommer två 
dub bel runor i följden aauu.

Sven B. F. Jansson (i SRI 7: 403) utesluter en datering av ristningen till 
1000talet med motiveringen att ristningstekniken och run formerna gör 
»ett ungt, degenererat intryck». Att som Jansson ta runformerna och in
skriftens ickelexikalitet till intäkt för en sen datering är givetvis vansk ligt, 
i synnerhet i Upplands kustområden där runfynden är betydligt glesare 
än i landskapets centrala delar omkring Mälaren. En kopist i Frötuna och 
Länna skeppslag kan lika gärna ha verkat samtidigt som de stora sen vi
kinga tida runmästarna. 

I Sikahällens fall tillkommer det konsthistoriker att datera ristningen. 
För bildframställningen på hällen har två olika tolkningar presenterats i 
litte ra turen (se Williams 1996b: 56 f. m. litt.), nämligen antingen som före
stäl lande en pågående gudstjänst eller som en framställning av Jesu fö del
se. Om det senare är fallet finner man en direkt motsvarighet på den vi
kinga tida Dynnastenen N 68. Bilden passar i övrigt väl in i raden av krist na 
fi gur fram ställningar på vikingatida runmonument (Williams 1996b: 51–57, 
Sawyer 2000: 142 f.).

U 596 Malsätra

< --lit · þRai · rsþ"u · nRi-kaþn · "ku…--i ' fR ' kkiini >

Känd sedan 1725. Sven B. F. Jansson (i SRI 7: 500) ger ingen translittere
ring av in skriften utan återger den med en ungefärlig avritning av tecknen. 
De låter sig enligt honom inte translittereras med säkerhet eftersom de 
»stå än på yttre slinglinjen än på den inre». Thompsons (1972: 527) läs ning 
av inskriften som återges ovan är därför inte alls säker.

Intressant i inskriften är användningen av formerna k / ½ och u. Den 
sist nämnda förekommer en och den förstnämnda fem gånger, och ristaren 
ver kar ha haft påtagliga svårigheter att bestämma läsriktningen hos des
sa, vilket inte minst framgår av kombinationen ½u direkt före brottet i 
stenens övre högra hörn. k eller ½ används tillsammans med runorna rsþ, 
där ristaren kanske har velat skriva ræistu. En liknande iakttagelse kan 
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göras beträffande L med lågt ansatt bistav i början av inskriften, som av 
sam man hanget att döma lämp ligast läses l, vilket ger en skrivning lit som 
an sluter till verbformen lét. Tecknet föregås av ytterligare två med en sidig 
och oklart positionerad bi stav, ta i Brates läsning.

Trots att samtliga tecken kan tolkas som runor har ristaren av U 596 
knap past haft någon djupare insikt i vare sig runornas former eller basala 
kod ningstekniker bakom ett skriftligt meddelande, t. ex. läsriktning. 

U 811 Hjälsta (pl. 1)

fas"t…"R + þuliak x oaRtþiol x atiurai x fasatiR + þaloi + oaRfsai

Känd sedan tidigt 1600tal. Flera forskare har påpekat att U 811 Hjälsta är 
en ovanligt välgjord inskrift för att vara ickelexikal. Claiborne Thomp son 
(1972: 525) skriver att »the carver seems to have been extraordinarily tal
ent ed, for the artistic merit of U811 […] is quite high» och jämför ris ta rens 
stil med Åsmunds, Fots och Torgöt Fotsarves.

Per Stille (1999: 192) går steget längre och menar, med hänvisning till 
or na men tiken, att det »knappast [råder] någon tvekan om» att Tor göt 
Fots arve är upphovsman till U 811. Likheten i ornamentik med Tor göts 
sig ne ra de ristningar, i synnerhet U 308, inskriften i vilken Torgöt skriver 
sitt namn med epitetet Fóts arfi, är slående. Men hur ser det ut med run
formerna, skiljetecknen och runbruket?

Till Torgöts kännetecknen kan, förutom designen och korsformen, räknas 
skriv ningarna eftR och runa av æftiR resp. rúnaR (Källström 2007a: 199, 277 
m. litt.) samt den vacklande beteckningen av palatalt R (Brate 1925: 84, jfr 
P. Larsson 2002: 117). Dessa kännetecken är dock omöjliga att granska i en 
ickelexikal inskrift. Kvar att pröva är därför användningen av runor och 
skilje tecken. Torgöt har inga runformer som sticker ut på något sär skilt 
sätt, men några karaktärsdrag går att isolera i det signerade ma te ria let 
(U 308, U 746 och U 958). Nämnas kan att bistavarna ofta inte möter huvud
stavarna vid övre ramlinjen, så u, r, t och l. På U 811 förekommer så dana 
va ri anter av l, r och u, men inte lika tydligt som exempelvis på U 308. Vi
dare använder Torgöt endast långkvistrunor. På U 811 hittar vi emeller tid 
två trunor med ensidig bistav.

När det gäller skiljetecken kan man observera följande. I U 308 finns 
det endast två skiljetecken, båda gångerna *. Skiljetecknen i U 746 är *, ' 
och x. Det sistnämnda, förekommande endast en gång, har som Sven B. F. 
Jans son (i SRI 8: 294) på pekar snarast syntaktisk funktion som av gränsare 
mellan de båda satserna. I U 958 förekommer ' på det be varade frag mentet 
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och * på de med hjälp av Dybeck rekonstruerade partierna. På U 811 an
vänds inte det hos Torgöt annars flitigt förekommande *. Där emot till
kommer ett nytt tecken som i hans övriga produktion inte är belagt, näm
lig en + tre gånger. Det enda skiljetecknet som förekommer både på U 811 
och i Torgöts signerade material är x, dock i det förstnämnda fallet med all 
säker het inte som satsavgränsare. 

Det är påfallande att Torgöt inte använder runan o i sina signerade in
skrifter U 308, U 746 och U 958.16 Enda undantaget är skrivningen av namnet 
Fótr i fots arfi (U 308) och tanken är frestande att se detta som en refe rens 
från lärjungen till mästaren, som är känd för att konsekvent använda o för 
/ ó / i sina signerade verk (se om Fots bruk av åsrunan Williams 1990: 161). 
I de ickesignerade inskrifter som av Stille attribueras till Torgöt (U 804, 
U 821, U 836 och U 839) förekommer o endast en gång, i skrivningen þorkisl 
Þórgísl på U 836. I övrigt används u för / ó /.17 I U 811 är emellertid o en av 
de mest frekventa runorna och förekommer fyra gånger. Det är svårt att 
tänka sig att Torgöt, som annars inte tycks hysa någon större förkärlek för 
ås runan, använder den fyra gånger i U 811. Intressant i sammanhanget är 
dock att o är den enda runan som förekommer i olika allografiska varianter, 
näm lig en Ì (två gånger), o och É. Detta skulle kunna tyda på att ris ta ren 
är en runmästare som annars inte använder åsrunan, vilket kan ge stöd åt 
tanken att inskriften är krypterad med ett förskjutningschiffer.

Sammantaget kan sägas att Stilles attribuering inte är så säker som han 
på står, helt oavsett om man vill betrakta U 811 som verket av en ickerun
kun nig person eller ett snillrikt chiffer av en van runmästare. Därmed vill 
jag inte utesluta att U 811 har utförts av en ristare som är känd från annat 
håll, möjligtvis t. o. m. Torgöt. Dock framstår en attribuering som ett lön
löst företag så länge den måste ske utan hjälp av språkliga drag och en 
jäm förelse av runbruket inte stöder den. 

Att inskriften skulle kunna dölja ett språkligt budskap har framhållits av 
oli ka författare (Musset 1965: 253 f., Meijer 1997: 104), inte minst Claiborne 
Thomp son som uppenbarligen har experimenterat en del med inskriften, 
vil ket dock endast resulterade i en besviken fotnot (1972: 528 not 13, se 
också 1975: 68 not 22):

It is possible, in fact, to shuffle runes 19–33 (l x atiurai x fasatiR) to ap
prox imate the common series litu raisa aftiR, but such shuffling is neither 
systematic in itself nor applicable to the rest of the inscription.

16  / ó / förekommer dock i de tre inskrifterna endast i Torgöts namn, men tecknas där kon
sekvent u: U 308 þurhkutr, U 746 þurkutr, U 958 [þurhutr]. Detta kan emellertid också ha fono
logiska orsaker och beteckna variantformen Þúr av förleden (se Peterson 2007: 227 f.).
17 U 821 buanta bóandi, tutur dóttur; U 839 bru bró.
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Ett originellt försök till tolkning gör Gösta Holm (1981), som ser in skriften 
som ett verk av en afatiker som har velat skriva någonting i stil med 
»Fast[ulf]r x [auk] + þuli a [u]k x ? x letu ræisa stæin aftir x þi[a]lfa + fa[þur] 
sin» (s. 108). Holms rekonstruktion förutsätter en mängd bortglömda ru
nor och är därför knappast mer än ett experiment. 

En granskning av de i inskriften förekommande runorna kan be kräfta 
upp fattningen att ett språkligt budskap inte kan ute slutas. Ru norna i 
inskriften följer den förväntade förekomsten av respektive runa rätt väl 
(jfr figur 19), och de vanligaste runorna i U 811, i och a, är även de van li
gaste i landskapet i stort. Till skillnad från U 483 (se figur 19) är ris taren 
här inte rädd för att lämna några runor outnyttjade, bland dem så dana som 
är förhållandevis ovanliga, nämligen h, b och m.

U 835 Nysätra prästgård (pl. 8)
Känd sedan tidigt 1600tal. Ristningen utgörs av två mot varandra ställda 
run djur (B3) vars kroppar är fyllda med ett stort antal krumelurer. Någ
ra av tecknen har en vag likhet med runor men på det stora he la tycks 

Figur 20. U 888 Ångelsta. Avritning av de båda ristningsytorna enligt pl. 161 
i SRI 8. Det lodräta strecket i mitten markerar gränsen mellan ristningsytorna. 
Streckade linjer är författarens rekonstruktion av försvunna partier.
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in skriften vara antingen en imitation gjord av en person som inte alls 
har varit bekant med fuþarken eller återspegla ett helt annat skrift sys
tem, kanske latinska minuskler (se avsn. 5.4.1). Ornamentiken kan en ligt 
v. Friesen (1913: 62 f.) vara inspirerad av Livstens och Balles (se också 
avsn. 5.7). Tecknen som används har jämförts med dem som återfinns på 
U 1170 och U 1175 i Vittinge sn. Variationsrikedomen på U 835 är dock be
tyd ligt större. Dessutom segmenterar ristaren av detta monument sin in
skrift med skiljetecken till enheter av rimlig ordlängd.

U 888 Ångelsta (figur 20)
Känd sedan 1911. Ristningen upptar två sidor av en sten med en höjd 
på drygt en meter. Elias Wessén (i SRI 8: 591) ägnar den endast ett litet 
av snitt där han redogör för fyndomständigheterna och kort karak tä ri se
rar ristningen. Som synes i figur 20 är ornamentiken samman hållen och 
sträcker sig över båda ristningsytorna. Ristningen är skadad på flera stäl
len men rekonstruktionsförsöket i figuren visar ändå tydligt att sling upp
lägg ningen har varit B3, där djurens huvud kan ha varit placerade på nu 
för svunna delar. Skrivtecknen är få och glest placerade. I vänstra slingan 
kan man urskilja a, ett vänt f eller o, ett l, ett r med rund ade bi stavar 
(möjligen b) och ytterligare ett a. Vidare finns ett antal (huvud) stavar med 
oklar form. I högra slingans topp finns ett tecken som liknar ett stupat u. 

U 902 Kvarnbo

iþnousi--uR--okiaRisi------si ' ----f-þiikso

Känd sedan 1863. Runstenen är en del av en större fornlämning med grav
fält, stensättningar och resta stenar. På gravfältet har man hittat ett hål
vägs system som förmodligen har samband med ett vadställe över Håga ån 
(RAÄ Läby 8: 2). U 902 bedöms av Gunnar Ekholm (1938: 87) ingå i en större 
se kun där stensättning med syfte att markera det befintliga vadstället, som 
för mod ligen är det äldsta av de fem dokumenterade övergångs ställena 
mel lan Kvarnbo och Västerby (se också Ronnevik 1978: 17 f.). In skriften är 
grund och vittrad. Elias Wessén (i SRI 8: 623) presenterar därför ovan an
givna försiktiga läsning med många utelämnade runor. Han nämner bland 
an nat möjligheten att det har funnits ett antal ytterligare skiljetecken med 
formerna x och '.
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U 983 Bärby

linkntiþt *: nmui : knit… x tsu-…

Känd sedan 1928. Wesséns ovan angivna läsning (i SRI 9: 136) av run följden 
knit… kan på några punkter ifrågasättas. krunans bistav når inte upp till 
övre ramlinjen och kan därmed lika gärna läsas som a. Efter denna runa 
syns en prick på Runverkets plansch (SRI 9 pl. 34), alltså *. Det är oklart 
vilken lakun Wessén avser med …. Efter t korsar övre kors armen in skrifts
slingan och inskriften fortsätter direkt därefter med x tsu-…. Runor nas 
former är anmärkningsvärda. Två av de fyra trunorna har ensidig bi stav. 
En uruna är vänd medan den andra har formen ï. Vidare är formen på 
ru nan s ovanlig (se figur 21) och liknar den allograf av s som Claiborne 
Thomp son (1975: 39) betecknar som »a narrow variety of the s with falling 
bar» och som han ser som utmärkande för Grim skald.

Thompson (1972: 525) nämner ristningen som en sådan som är »ambig
uous or illogical in their zoomorphism». Detta be ror säkerligen på det tve
höv dade drakdjuret på stenens mitt samt att run djuret inte tycks vara in
te gr erat i den övriga ornamentiken.

U 1000 † Rasbo kyrka

[histni … ki … saþ-t-hluRaka sþitRlunkhþ]

Känd sedan 1600talet. Den enda kända avbildningen är Leitz och Ha
dorphs träsnitt i Bautil (B 539). Av träsnittet att döma motsvarar samt liga 
skriv tecken en gängse runform. Skiljetecken verkar saknas. 

Figur 21. U 983 Bärby. srunan i schematisk återgivning.



190

U 1061 Viksta kyrka

< ' mþ"aisia + ' a + uisn * ki + mki * £þkhis ' ' ksk ' kRiis ' ' ulatisi ' þuRnisi ' 
thþraisiauniikki >

Känd sedan 1933. Elias Wessén (i SRI 9: 334) finner att ristaren har ut
fört rist ningen »på ett ganska skickligt sätt». Om inskriften säger han inte 
mer än att den utgörs av »runor och runliknande tecken, men de ge ingen 
språk lig mening». Alla i inskriften förekommande tecken är hämtade ur 
fuþarken, men deras gestaltning och orientering gör det svårt att komma 
fram till en tillfredsställande läsning. Vilken läsriktning man än väljer 
tvingas man labo rera med en mängd stupade och vända runor. Läs ningen 
ovan följer Thompsons (1972: 527) grundläggande läsriktning från huvud 
till svans med högerriktade runor men skiljer sig på några punkter. Den 
vik ti gaste av dessa gäller det som här läses + ' a + uisn. Thompson väljer 
att bort se från följden + ' (eller n ') i rundjurets framben. Inskriften för gre
nar sig här och det förblir oklart hur dessa tecken förhåller sig till ru norna 
i djurets kropp.

Rune Palm (2004: 115) påpekar att ristaren troligen har hämtat inspira
tion från Öpir. Dock gäller det bara slinguppläggningen, då Viksta ristaren 
»har varit en bättre stenhuggare än skribent».

Runornas former och användning påminner i mångt och mycket om U 596. 
I båda inskrifterna finner man tätt ställda dubbla irunor och båda ris tarna 
hyser en förkärlek för formerna ½ / k. I U 1061 finns sju sådana runor, var
av fem är konventionella k, en vänd och en stupad. Vidare förekommer 
kom bi na tionen kk i båda ristningarna. Även i fråga om skriftkunnighet är 
ris tarna av U 596 och U 1061 jämförbara. Båda använder uteslutande run
former men har bristande insikt i skrivandets basala principer. I U 1061:s 
fall visar det sig inte bara i den oklara läsriktningen utan också i ovan 
nämnda tecken i run djurets fot. 

U 1126 Alunda kyrka (pl. 9)

[uluiuþnis-… …-þnf]a * nnu * ub ' tnþk * uþnki

Känd sedan tidigt 1600tal. Stenen sitter inmurad med vänstersidan ned
åt18 i kyrkans sakristiemur och är delvis skadad. Med hjälp av Pe ring
skiölds avbildning (B 571) kan man rekonstruera runorna på stenens väns
tra sida och toppdel (resp. bottendel och vänster sida som stenen nu är 

18 Observera att bilden i SRI 9 (pl. 114) är felvänd och ska vridas 180º.
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place rad i muren). Inskriften är av samma art som U 596 och U 1061: alla 
tecken utgörs av kända runformer, men ristaren är osäker i fråga om läs
rikt ningen. trunan är stupad och k visar sig återigen vara en svår runa att 
hålla ordning på. Den förekommer två gånger och är stupad resp. vänd. 
Ob ser vera också den sällsynta varianten av runan b med upp och nedtill 
öppna bågar.

U 1128 Alunda kyrka

< …nfþku x--in * ban-iuu … >

< -nuu ' kþn ' kuunþkt- >

Känd sedan tidigt 1600tal. Stenens nedre vänstra och övre högra hörn är 
bort  slagna och det finns därför anledning att anta att ett ganska stort antal 
ru nor har gått förlorade. Även rundjurets huvud saknas och har tro ligen 
för  svunnit i brottet nedtill. Som Sven B. F. Jansson (i SRI 9: 516) påpekar 
är läs ningen av de kvarvarande »otympliga tecknen» delvis osäker. Hans 
läs ning som återges ovan är därför försedd med vederbörliga reserva tio
ner. In  skriften har uppenbarligen haft två läsriktningar. Flertalet runor 
på ste nens vänstra sida är högerriktade med baserna utåt medan ru norna 
på mot satt sida står med sina baser mot stenens mitt. Återigen tycks dis
tink tio nen mellan k och u ha berett ristaren störst huvudbry, sam ti digt 
som de båda formerna får oproportionerligt mycket utrymme (11 av 26 ru
nor i Jans sons läsning). I inskriften finns det sju u, varav tre parvisa. Då 
u:ets båda stavar är närmast parallella skulle den ensamstående uru nan 
på vänstra sidan kunna uppfattas som två tätt intill varandra place rade 
irunor, precis som på U 596 och U 1061.

U 1170 Vittinge kyrka
Känd sedan 1700talets första hälft. Stenen är sprucken och lagad i mitten 
och toppdelen saknas. Några av tecknen har mycket vaga likheter med 
ru nor. Krumelurerna står glest och ingen av dem utnyttjar hela av ståndet 
mel lan ramlinjerna. Ristningens ornamentala gestaltning har på fallande 
lik heter med U 1174 Stora Ramsjö, även den med en djurslinga utan runor 
på stenens mittyta.

U 1175 Stora Ramsjö
Känd sedan tidigt 1600tal. Inskriften består mestadels av kryss, men även 
några tecken liknande u, k samt n och a med en och dubbel sidiga bi stavar 
kan identifieras. Bara ett fåtal av tecknen når till bägge ram linjerna. Vid 
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sidan av djurornamentik och kors finns det på runstenens övre del en bild
fram ställning med tre figurer. Hela kompositionen, såväl sling upp lägg
ning som figurframställning, påminner starkt om den närbelägna Drävle
stenen U 1163, och U 1175 tolkas därför allmänt som en kopia av denna. 
Detta gäller ristningens ornamentala planering såsom slinga och kors men 
i synnerhet de tre figurerna, varav den mellersta sticker sitt svärd i run
djurets kropp och därför har identifierats som Sigurd fafnes bane.

Motivvalet hänför sig till en regional tradition och ansluter till den grupp 
som Per Stille (1999: 178 f. och not 24) attribuerar till »Ockelboristaren».19 
Sigurds motiv förekommer i denna grupp inte bara på Drävlestenen utan 
ock så på de tre mer eller mindre säkra sigurdsristningarna i Gästrik land: 
Gs 2 Österfärnebo, Gs 9 Årsunda och Gs 19 † Ockelbo. Sven B. F. Jans son 
(SRI 15: 218) förmodar att Gs 2 och Gs 19 † härrör från samma ristare me
dan U 1163 och Gs 9 har andra upphovsmän. Dock talar Jansson här om en 
»ris tar miljö» till vilken han även räknar de fragmentariska ristning arna 
Gs 18 och Gs 20. Samhörigheten mellan nämnda fem ristningar från Gäst
rik land och Drävlestenen består, menar Jansson (i a. a. s. 87, 218 f.), inte ba
ra i att de liknar varandra i ortografiskt hänseende (se därtill P. Larsson 
2002: 71 f.), utan också att de står vid samma gamla väg från Ockelbo via 
Alunda ner till Mälaren. 

Ramsjöristningen U 1175 har aldrig nämnts i samband med »Ockelbo ris
ta ren» annat än som en osjälvständig kopia av Drävlestenen U 1163, detta 
trots att den bara står ett fåtal kilometer öster om nämnda väg. Ser man 
lik he ter na mellan ristningarna som tydande på en »kulturmiljö» (Jansson 
i SRI 15: 41) snarare än att det rör sig om en och samma ristare finns det 
emel ler tid inga skäl att utesluta U 1175, trots att inskriften är ickelexi kal. 
Givet vis bör det i en sådan kulturmiljö även finnas plats för U 1161 Al tuna 
med sin avbildning av Tors fiskafänge tillsammans med andra icke id enti fi
er ade, kanske mytologiska motiv. 

En anledning till att U 1175 anses som ett verk av en okunnig kopist är 
att figuren med svärd saknar Sigurds kännetecken, främst den hukande 
ställ ningen (Düwel 1986: 235, se också Oehrl 2006: 47). Samma sak gäller 
ock så de båda mindre figurerna till höger och vänster om honom, som inte 
är försedda med några attribut såsom horn eller ring. Som sigurdsgestalt 
är den avslappnat stående huvudfiguren med sin nonchalanta svärds fatt
ning och raka hållning allt annat än typisk. Hade det inte varit för när heten 
till och likheten med Drävlestenen hade en sigurdsframställning med sä
ker het inte varit förstahandsalternativet vid tolkningen. Tänkbart vore 

19 Till Ockelboristaren attribuerar Stille (a. st.) Gs 2, Gs 14, Gs 19 †, Gs 20, U 1163 och U 1181 
samt med tvekan Gs 9 och Gs 15.
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exem pel vis att föra samman figuren med den på U Fv1946;258 Fällbro, som 
står i adorantställning och håller någonting i sin vänstra hand (se Oehrl 
2006: 81 f.), eller ryttaren med draget svärd på U 691.

Som synes av rundjurhuvudets och i synnerhet korsets form är Ramsjö
ris taren i viss mån självständig gentemot den som har utfört U 1163. Även 
fi gur fram ställningen kan därför tolkas som en variation på Drävle stenens 
mo tiv med nytt innehåll. Ristningens imitativa karaktär kan därmed inte 
tas till in täkt för en sentida datering (se också avsn. 5.7).

U 1178 Östervåla kyrka
Känd sedan 1931. U 1178 är ett större fragment som utgör botten delen 
av en runslinga med ett djurhuvud i fågelperspektiv. I inskriften finns 
ett an tal kända runformer tillsammans med runliknande tecken (se ta bell 
29 på s. 200). En läsning med riktning från rundjurets huvud skulle kun  na 
bli ?esþ? ' in : ?xnsonþm ** k?þni … x i?rm?þ?usþ?rnmti * þ?imntisusn x. 
Med undantag för några vända runor är läsriktningen konsekvent och det 
fö re kommer inte några stupade runor. Det finns även skiljetecken, i ett fall 
i form av ett horisontellt ställt kolon.20

U 1179 Svingbolsta (pl. 12)
Känd sedan 1916. Det rör sig om ett litet runstensfragment som enligt 
Sven B. F Jansson (i SRI 9: 669) förvaras på Länsmuseet i Västerås. Frag
ment et är idag förkommet;21 dock förvaras på museet Sven Erlands sons 
hand skrivna fyndrapport från 21 / 3 1921 tillsammans med ett odaterat 
foto  grafi (pl. 12). På bilden är stenen imålad och placerad i ter rängen, för
modligen i det stenröse där den hittades. Stenen fanns 1921 kvar på går den 
i Svingbolsta och förvarades enligt rapporten »i en präst gården till hörig 
loge» i väntan på flytten till museet i Väster ås. Det är oklart när bilden 
har tagits, dock troligen inte vid samma till fälle som Erlands sons första 
rapport, då den där inte omnämns. Istället finns i rapporten en skiss av 
frag mentet som avviker något från imålningen på fotografiet. Tro ligen togs 
foto grafiet i samband med Erlandssons besök i Svingbolsta samma som
mar (se hans rapport till ATA från 20 / 7 1921 som cit eras av Jansson i SRI 
9: 669). 

På de tre bilderna (pl. 12, Erlandssons skiss samt pl. 159 i SRI 9) varie
rar skrivtecknens former påtagligt. Första runan åter ges som ett a 

20 På pl. 159 i planschbandet till SRI 9 har fotografierna av U 1178 och U 1179 blivit förväxlade.
21 Enligt epost till förf. från antikvarien Barbro Johansson vid Länsmuseet i Västerås (2009
0305) finns fragmentet inte längre i deras samlingar. En efterbildning ut ifrån fotografiet på 
läns museet (pl. 11) finns på runstensmuseet i Enåker.



194

på Erlands sons skiss och som ett n på de båda fotografierna. Näst sista 
tecknet är : på skissen, medan det på fotografierna är fråga om ett kort 
diagonalt streck liknande ett stavlöst n eller en lbistav som inte möter 
huvudstaven. Fotografiet i SRI kommer att ligga till grund för den fort
satta behandlingen av inskriften i denna undersökning (se ta bell 29 på s. 200).

Trots att de bevarade tecknen endast är runt sju till antalet kan in skrif
ten på grund av runformerna och den diffusa läsriktningen med stor san no
lik het räknas till de ickelexikala.

U 1180 Åby

hi : r?sisRainþnsnskna--aia-kra : i-þ-oþiR?nosknlisuisi

Känd sedan tidigt 1600tal. U 1180 skiljer sig tydligt från de öv riga två 
ickelexikala inskrifterna i socknen, U 1178 och U 1179, genom att de flesta 
skrivtecknen utgörs av runor och därmed är möjliga att läsas. Ovan åter
ges Thompsons (1972: 527) translitterering med skillnaden att de run lik
nande tecknen återges med ? i stället för Thompsons -. Läs rikt ningen är 
konsekvent och samtliga runor är högerriktade med baserna utåt, med ett 
stupat och vänt k som enda undantag. Vidare förekommer ett vändes i 
början av inskriften. De båda skiljetecknen är kolon med cirklar i stället för 
prickar och påminner därmed om U 370 (se figur 18). Inskriftens början an
spelar tydligt på en resarformel hi ræisti stæin þannsi. De fyra av slu tande 

Figur 22. U Fv1973;199 Heby. Foto: Helmer Gustavson, Riksantikvarieämbetet, 
1972.
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ru norna påminner vidare om verbet i en ristarformel, ett intryck som för
stärks av att runorna står för sig själva efter runslingans koppel och att 
öv re delen av urunans bistav är kantig och påminner om ett r.

U Fv1973;199 Heby (figur 22)
Känd sedan 1972. Det lilla ristade stenfragmentet hittades 1947 i en bagar
stuga på Hedby gamla bytomt, »tillsammans med ytterligare ett antal ris
tade stenar, vilkas öde ej senare kunnat spåras» (RAÄ Väster lövsta 60: 1). 
Hel mer Gustavson (i Svärdström & Gustavson 1973: 199) redogör för rist
ning en i en kort rapport. »Inga spår av runor fanns» enligt honom. 

Runor finns visserligen inte på fragmentet, däremot ett par krume lu rer 
av exakt samma typ som på U 1170, U 1175 och i någon mån U 835. Precis 
som på dessa fyller de två spetsformade symbolerna inte ut ut rymmet 
mel lan ramlinjerna. Man kan även se ornamentala likheter mel lan de fyra 
rist ning arna. På Hebyfragmentet är en rundjursstjärt be varad. Den de
lar sig och har spiralformad avslutning – kategori Bb i Stilles (1999: 92–94) 
systematik – vilket tyder på att rundjuret tillhör någon av stil pe rio der na 
Pr1–Pr3 (se Gräslund 1992: 178–184). Rundjuren i de tre nämnda rist ning
arna har spiralformade ändar men delar sig bara i U 1175 (där dock mycket 
mindre elegant). Detta gör också stjärten på U 1163 Drävle. Även i ett an
nat avseende är likheterna med denna ristning stora; rist nings linjerna på 
He by frag mentet utgör rimligen slingkorsningen i en djurslinga lik nande 
den på Drävlestenen. Därmed finns det – förutom run formerna – en tyd lig 
an knyt ning till U 1175 Stora Ramsjö som är in spirerad av Drävlestenen (se 
ovan U 1175).

5.3.4. Ickelexikala inskrifter i Södermanland 

Sö 93 Berga

* naRrRiR : Rlefauin : isRnmik : a--"u!r-"ao : þyilR : auamnkti : ara : 

Rliku : itf

Känd sedan 1800talet. Runstenen står tillsammans med den orna men tala 
rist ningen Sö 95 (se Christiansson 1959: 201 f.) och en stensättning i an slut
ning till ett gravfält. Kanske har också den nu försvunna ristningen Sö 94 † 
till hört samma fornlämning. Erik Brate (i SRI 3: 68) jämför fynd bilden – en 
lexi kal (Sö 94 †) och en ickelexikal (Sö 93) inskrift på samma ställe – med 
Sö 224 och Sö 225 Grödby samt Sö 229 och Sö 230 Torp, med skill naden att 
det på Bergastenen tillkommer en ornamental ristning. Även Mats G. 
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Lars son (1990: 163) menar att de båda ristningarna Sö 93 och Sö 95 samt 
»möjligen» Sö 94 † tillsammans utgör ett monument.

Inskriften har redan av Dybeck (1855–59: 2:13) ansetts vara antingen 
ickelexikal eller chiffrerad. Sophus Bugge (i Brate & Bugge 1887–91: 332) 
räk nar inskriften till de versifierade, dock utan att tyda mer än några en
staka runor på ytterst tveksamma grunder. Även Erik Brate (i SRI 3: 68) 
kan med sina försök till omkastning och substituering endast tolka de lar 
av inskriften. Jan Meijer (1997: 102) är försiktigt skeptisk till krypto grafi
spåret som Brate var inne på, men vill heller inte utesluta att in skriften 
har varit lexikal. Det framstår som högst tveksamt om Brate har haft 
rätt i sin misstanke om krypto grafi. Inskriften är med största sanno lik het 
inte lexikal. Intressanta i samman hanget är runorna på stenens mitt vars 
huvud stavar bildar tre armar av ett kors (se figur 23). Korset på minner 
om de båda runkryssen på Sö 133 resp. Sö 140 i Rönö härad (se avsn. 4.3.2). 
An vänd ningen av en ornamental bindruna, till sam mans med ansikts fram
ställ ningen på grannstenen Sö 95 och placeringen på ett gravfält, leder 
tankarna till de uttalade hög status monumenten med antro po morf orna
men tik och / eller bruk av avvikande skriftsystem (se avsn. 4.4.3). Lik nande 
allu sioner finns även i ristningen på Åsbyblocket Sö 324.

Sö 225 Grödby

okl---t : nkn * fs-i?khu:lafin*nolþnRnmu

Känd sedan 1600talet. Elias Wessén (i SRI 3: 200) menar att ristningen 
»troligen ut förts i rent dekorativt syfte av en man, som icke kunnat läsa 
runskrift» och visar att slinguppläggningen är en osäker imitation av de 
när liggande rist ning arna Sö 218, Sö 219 och Sö 227. Stenen står bredvid 
Sö 224.

Inskriften består huvudsakligen av runor och ett eller två run lik nande 
tecken. Det första av dessa utgör inskriftens första runa, som här läses som 
en åsruna vars övre bistav är ensidig. Ett annat tecken, här återgivet med 
?, lik nar formen H (se tabell 29 på s. 200). I övrigt kan nämnas att båda fru
norna är stupade och att bistaven i î þ möter huvudstaven vid ram linjerna.

Sö 230 Torp
Känd sedan 1889. Runstenen Sö 230 står tillsammans med Sö 229 i när heten 
av ett gravfält. De båda ristningarna har mycket gemensamt när det gäller 
or namentiken. Elias Wessén (i SRI 3: 204) framhåller särskilt run djurets 
morr hår, som även finns på den närbelägna Sö 226 Sorunda och som är 
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typiskt för Södertörns runstenar. Värt att lägga märke till är också skilje
tecknet i run djurets nos som återfinns både på Sö 230 och Sö 226.

I tabell 28 återges några av inskriftens skrivtecken. Särskilt för bryl
lande är bruket av det som sannolikt ska föreställa skiljetecken och även 
före kommer på Sö 261, nämligen stungna kryss och s. Mindy Mac Leod 
(2002: 196) menar att ett av tecknen på Sö 230 (troligen menar hon det 
andra run liknande tecknet i tabell 28) har »a vague resemblance to the 
bindrune / cal endar rune ý». Vänstra bistaven är dock så pass högt an satt 
att en läsning t inte kan uteslutas. Rena fantasitecken är troligen de övriga 
två runliknande tecknen.

Ornamentiken gör ett säkert och genomtänkt intryck och även in
skriften verkar vara vara gjord av en estetiskt mycket medveten ristare. 
Många av tecken kombinationerna är symmetriskt komponerade; ett par 
exem pel härpå visas i tabell 28 under jämförelse med de snarlika tecknen 
på Sö 249 †. Sling korsningarna utnyttjar ristaren till att placera delvis in
skrivna þrunor. I öglan som bildas där huvud och stjärtdelarna korsar 
var andra två gånger finns ett kors.

Sö 249 † Ösmo

< …itkaximitoxim?oto… >

Känd sedan 1906. Enligt fornminnesinventariet (RAÄ Ösmo 458: 1) är run
stens fragmentet förkommet sedan 1979. Det som fanns kvar av in skriften 

Figur 23. Sö 93 Berga. Avritning av runorna i mittpartiet med runkorset och run
slingans inre ramlinje (enligt pl. 45 i SRI 3).
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hade likheter med tre andra ickelexikala inskrifter på Söder törn, näm
ligen Sö 225, Sö 230 och Sö 261. Gemensam med den förstnämnda är formen 
liknande H (se avsn. 5.4.1 och tabell 29 på s. 200) och med Sö 230 de sym
metriskt ställda skrivtecknen (tabell 28). 

Sö 261 S. Betby
Känd sedan 1600talet. Runstenen är av imponerande höjd, 230 cm, och 
står i närheten av ett stort gravfält med 12 högar, 37 stensättningar och 
en skeppssättning (RAÄ Österhaninge 478: 1). Vissa drag i ristningen på
minner om den på Sö 230 Torp. Båda ristningarna har morrhårs för sedda 
run djur med stilgruppstillhörighet Fp och utmärker sig genom många 
prickar i inskriften. De har dessutom det stungna krysstecknet gemen
samt (ta bell 28). Principiellt tycks inskriftens läsriktning vara med urs från 
run djurets stjärt, dock kan man argumentera för att runorna från hu vu det 
en bit in i djurets kropp ska läsas åt andra hållet. Tre av tecknen (se ta
bell 28), har ingen motsvarighet i någon runrad och förklaras snarast som 
miss lyckade för sök att skriva m resp. f samt kanske en bindruna (ta.

Sö 264 Österhaninge

Vänstra korsarmen  f :

Övre korsarmen  rn :

Högra korsarmen  aþ :

Nedre korsarmen  ii 6

Känd sedan 1900. I fornminnesinventeringen från 1981 karaktäriseras 
Sö 264 fel aktigt som en »tveksam runristning. Inga runor synliga. Kor set 

Sö 230

Sö 249†

Sö 261

»Skiljetecken» Runliknande tecken Symmetriska tecken

Tabell 28. Sö 230 Torp, Sö 249 † Ösmo och Sö 261 S. Betby. Några »skiljetecken», 
runliknande tecken och symmetriskt ställda tecken i schematisk återgivning.
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före faller ha något tunna linjer» (RAÄ Österhaninge 167: 1). Stenen ligger 
idag om kull fallen med ristningssidan uppåt och är helt övervuxen av mossa 
och lav.

Runorna är inskrivna i ett kors, med en eller två runor och ett skilje
tecken i varje korsarm. Läsriktningen är från korsets centrum utåt. Läs
ning en ovan följer Thorgunn Snædals imålning från sommaren 2002.22 Erik 
Brate (cit. efter SRI 3: 229) läser runorna i nedre korsarmen som ko  or di
nat runorna 1 / 2b resp. 2 / 2n och får på så sätt fram mansnamnet Biôrn (se 
ock så avsn. 4.3.1).

5.4. Runor och runformer 

5.4.1. Ej tydbara tecken 

I tabell 29 listas samtliga otydbara tecken som ingår i inskrifter som i övrigt 
är läsbara, alltså sådana som i inskriftsgenomgångarna har markerats med 
?. Till kommer gör de båda speglade þ som tillsammans liknar belg þórr i 
U 370. Som synes i fi guren kan vissa av formerna anslutas till kända run
former. Detta gäller de tre förekomsterna av belgþórr, den möjligt vis me
del tida crunan i U 523 samt några av tecknen i spalten längst till höger. 

Av de tecken som inte utgör vare sig vikinga eller medeltida runor 
är det två som återkommer med viss variation i olika inskrifter (spal ten 
Övriga, återkommande i tabell 29). Ska man hitta inspirationskällor för 
dessa ligger i fråga om det första majuskeln H närmast till hands, i andra 
hand kan en hopskrivning ia förmodas. Mindre sannolik är en läsning som 
stolss â eller ã (jfr Thompson 1975: 39). Föga tilltalande är också ett an
tag ande om påverkan från den 24typiga fuþarken, särskilt som H med 
dubbel bi stav är en exklusivt kontinental och anglosaxisk variant.23 En 
lik nande form förekommer på kalenderstaven från Nyköping Sö AA29;8, 
där som en tätt ställd kom bi na tion ia (se Svärdström 1966, fig. 2, fig. 6). 
På den lilla bly plattan DR AUD1993;263 translittereras en sådan form {is 
i ordet lat. patris. Det är dock osäkert om det här handlar om en rättelse 
eller en bind runa (Stok lund 1994: 7). När det gäller det andra tecknet under 
Övriga, åter kommande kan det knappast vara fråga om annat än imitation 
av z resp. m. 

I sista kolumnen listas ej läsbara tecken med singulär förekomst. Här 

22 Enligt Snædals dokumentationsbild från 20020718, som förvaras på Riksantikvarieämbetet.
23 För en diskussion av urnordiska Hrunor i vikingatida runinskrifter, se Källström 2007b.
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kan man hitta dekorerade varianter av h (U 1178, U 1179). Helt andra for
mer använder ristaren av U 1178. Några av tecknen är förmodligen bind
ru nor där ett icketydbart tecken kombineras med en runa, alltså )?þ, (?r. 
Om man tillåter antagandet om vinkelrätt ställda runor kan en av dessa 
li ga turer läsas (hi och ett av de övriga tecknen m eller R.

Det är svårt att ha en tydlig uppfattning om de märkliga tecknen på 
U 835, U 1170, U 1175 och U Fv1973;199, som jag kallar krumelur in skrifter. 
Ristningarna liknar varandra men U 835 hör förmodligen inte ihop med 
de övriga tre, som i sin tur tycks utgöra en enhetlig grupp och kan vara 
utförda av samma ristare (se avsn. 5.7). Tecknen på U 1170 och U 1175 
är huvudsakligen vinklar, streck, kryss, kors och bågar; på frag mentet 
U Fv1973;199 förekommer endast två vinklar. Tecknen har ibland vissa 
likheter med runor och i synnerhet skiljetecken. Av skriftbilden att döma 
imiteras antingen stavlösa runor eller en minuskelhandskrift. En miss
tanke om påverkan från latinska minuskler24 ligger avgjort närmast till 

24 Jag tackar Per Stille (epostmeddelande 20091023) för att ha gjort mig uppmärksam på 
detta.

U 370

U 523

U 1179

U 1178

U 1180

Sö 225

Gylle
nta

lsr
unor

?

M
ed

elt
idsr

unor
?

Övrig
a, 

åt
er

kom
man

de

Övrig
a, 

sin
gulär

a

Tabell 29. De runliknande tecknen i inskrifter med runor och ej tydbara tecken. 
Schematisk återgivning enligt planscherna i Sveriges runinskrifter.
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hands vid bedömningen av U 835 (se pl. 8). Här finns en betyd ligt större 
variation i tecknens former, och likheter med runorna är i prin cip obe fint
liga. Notera dock att ristaren använder »skiljetecken» i form av prickar 
mitt emellan ramlinjerna.

5.4.2. Kalenderrunor? 

En närmare genomgång kräver runan ÿ, som i gyllentalsserien ut gör 
talet 19 (se för en summarisk introduktion till gyllentalsseriens funk tion 
Hallon quist 1994: 185). I Södermanland och Uppland finns det inga en
tydiga gyllen tals in skrifter i sten, dock hittar man ibland indicier på att 
ris taren kan ha varit bekant med denna medeltida tradition. þrunor med 
dub bel sidiga bågar är den enda formen som liknar en kalenderruna som 
före kommer i de ickelexikala runstensinskrifterna. Sådana finns på U 523, 
U 1180 och kanske, i stiliserad form med två huvudstavar, U 370. En dast 
de ko rativa är säkerligen de båda i de korsande ramlinjerna in skrivna 
þbågarna på Sö 230. På denna runsten förekommer även ett tecken som 
på minner om ý (árlaug). Detta tecken har dock inget bevisvärde i fråga 
om på verkan från kalenderrunorna. Det förekommer frekvent som liga
turen (al i medeltida inskrifter (se MacLeod 2002: 187) men även i några fall 
i lexi kala vikingatida inskrifter.25 En bindruna (al finns dessutom kanske på 
N 98, en sandstenspelare från Tanberg i Buskeruds fylke med en ickelexi
kal inskrift. abistaven sitter dock där mittemellan två huvudstavar vilket 
gör det omöjligt att avgöra om runorna ska läsas i(al eller al (NIyR 2: 20).

Utanför undersökningsområdet finns det en rad epigrafiska verk med tyd
liga in fluenser från gyllentalsserien. Det enda exemplet på en monument
in skrift med en sånär som på ett bortflagnat ý komplett gyllentalsserie är 
grav stenen Sm 160 Kalmar slott. Runslingan på Sm 160 är fylld med runor, 
ka len der runor och fantasitecken. Tillsammans med en latinsk majuskel in
skrift pryder en gyllentalsserie Bårsefonten DR 224. Hela gyllentals serier 
åter finns dessutom på handkvarnarna från Vallrum Vs 26 och Bultar bo 
U F2;43.26 Förutom som del av gyllentalsserier förekommer de tre ru norna 
ý, þ eller ÿ på runstenarna Sm 3 Aringsås (ÿ och þ), Nä 19 Täby (þ) och 
DR 395 Øster Marie 6. Den sistnämnda är med all sannolikhet vik inga tida 
och de tre gyllentalsrunorna förekommer här i följd, dock utan någon före
gå ende fuþark. Lis Jacobsen (i DR sp. 812) läser sekvensen ýþ »efter fulgt 
af et ategn med svajede bistave, måske en variant av ÿ(?)».

25 N A240 (se Hagland 1994: 258, 264, Hagland ms: [122–125]), Sö 72 † (se dock MacLeod 2002: 122 
not 3), U 616 (med dubbelsidig abistav) och U ANF1937;178A.
26 För fler exempel, se Svärdström 1966: 29–35.



202

Nämnas i samband med kalenderrunformerna bör också Hov gårds
blecket från Adelsö (U NOR1994;26)27 där det på Asidan förekommer ett 
tecken med samma form som belgþórr och på båda sidor ett antal tecken 
lik n ande tvímaðr. Även de runamuletter som har hittats i dagens Ryss
land (två i Gorodishche och en i Staraja Ladoga)28 bär vittne om att de 
tecken som sedermera skulle bli gyllentalsseriens avslutande runor kan ha 
an vänts i annat syfte tidigare. I dessa tre inskrifter förekommer både ÿ 
och þ med varianter. Tecknen på blecken från Gorodishche och Adelsö är 
så förvillande lika att det knappast kan skyllas på slumpen (se Melnikova 
1987: 163, Steenholt Olesen 2007: 94).29 På Asidan av Hovgårdsblecket finns 
dess utom ett tecken som är likt det som Jacobsen tolkar som en variant av 
ÿ på DR 395 (se ovan). Ett sådant tecken förekommer också, om än med 
dubblerad bistav, på Bsidorna av de båda runblecken från Gorodishche. 

Beläggen på Øster Mariestenen DR 395, som enligt allmän åsikt är minst 
100 år äldre än Skandinaviens äldsta belagda gyllentalsserie på DR 224 
(se t. ex. Svärdström 1966: 29, Moltke 1985: 452) manar till försiktig het 
vid dateringen av inskrifter med hjälp av runorna ý, þ och ÿ. Samma sak 
gäller även runorna på runblecken som i allmänhet anses tillhöra 900 eller 
1000talet (se Melnikova 1987: 163, F. Larsson 2005: 16). Hovgårds blecket 
U NOR1994;26 har emellertid hittats i ett omrört lager och kan därför inte 
dateras med hjälp av fyndkontexten; på grund av likheterna med övriga 
run bleck finns det dock ingen anledning till en avvikande datering (jfr F. 
Larsson 2005: 29).

Slutligen bör sägas några ord om ristningen på en silverskål med 
okänd fynd ort på Gotland (SHM 881, se Stenberger 1947: 211 f., fig. 55).30 
På in sidan av skålens botten finns en tydligt ristad inskrift nleu, som är 

27 Se Gustavson 1993, F. Larsson 2005: 13.
28  I Samnordisk runtextdatabas hittas blecken från Gorodishche under signa X RyMelni
kova2001;181, X RyMelnikova2001;189 och det från Staraja Ladoga under signum X RyMelni
kova2001;196.
29 Melnikova räknar ett antal andra föremål till denna grupp, nämligen blecken från Ros kilde 
(DR 246), Sigtuna (U AST1;171) och Högstena (Vg 216). Det är dock tveksamt om dessa hör 
hit. Roskildeamuletten DR 246 är delvis tolkningsbar och skriven med konventionella runor. 
Många av de övriga skrivtecknen, exempelvis de många varianterna av þ, gör intryck av att 
vara koordinatrunor (se DR sp. 297; MacLeod 2002: 280 f.), men kan också vara dekorativa i 
syfte att åstadkomma en symmetrisk inskrift (Steenholt Olesen 2007: 95). De bevarade tecknen 
på det fragmentariska blecket U AST1;171 uppvisar inte alls samma variationsrikedom som i 
in skrifterna från Gorodishche och Adelsö. Urskiljas kan fyra symboler som liknar tvímaðr och 
belg þórr med tvärstreck genom bågarna (se Nordén 1943: pl. 6). Vg 216 är läsbar och till hör 
med all sannolikhet 1100talet (Svärdström i SRI 5: 403).
30 Stenberger daterar hela skatten till 965–970 utgående från dateringen, 957, av det yngsta 
myntet. Runologiskt är denna datering anmärkningsvärt tidig; stungna runor anses all mänt 
inte ha uppkommit tidigare än runt år 1000 (Lagman 1990;141; Snædal 2002b: 193). Om Sten
berger har rätt i sin datering utgör inskriften den förmodligen äldsta med stungna runor, cirka 
två år tionden före DR 3 som Düwel (2008: 93, 102) nämner som det tidigaste belägget.
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sekundär till den övriga ornamentiken.31 På dess utsida är ett kryss in ris tat 
(fi gur 24). Det kan tolkas som två korsade tvímaðr där den ena har fått två 
extra bistavar. Förmodligen är baksidans kryss inget runkryss i strikt be
märkelse, dvs. en typ av bindruna, utan bör ses som en ornamental detalj. 
Tilläggas kan att det är ristat på samma sätt och sannolikt med samma 
verk tyg som ornamentiken. Det har därmed kanske inte tillkommit i sam
band med att runorna på insidan ristades.32

Användandet av dubbelsidiga þbistavar i vissa sörmländska och upp
ländska runstensinskrifter kan inte utan vidare tolkas som direkt på verkan 
från gyllentalsserien. Det finns inte några säkra belägg på de båda gyl len
tals runorna ý och þ och därmed heller inte några kompletta gyllen tals
serier.33 þ – och därav avledda former – är en runa som ofta tycks upp träda 
i de ko ra tivt syfte och som har använts som utgångspunkt för och källa till 
va ria tion i inskrifter med grafiska lekar och lönnrunor (se Olsen i NIyR 
4: 154 f., Stoklund i Snædal & al. 1993: 226 f.). Ytterligare en faktor som bör 
vä gas in är att ÿ, åtminstone i Maeshowe på Orkney och i det medeltida 

31 Runorna är ca 10 mm höga. Läsning: 1 n är kraftigt snedställt så att dess övre avslut ning 
näs tan nuddar vid nästa runa 2 l. Bistaven på 2 l har ingen kontakt med huvudstaven. Sting
ningen på 3 e är tydlig och har triangulär form. 4 u har en kort och rak bistav, som dock är 
mycket längre än den på 2 l.
32 Jag tackar Svante Fischer för att ha gjort mig uppmärksam på föremålet och för att ha ord
nat en undersökning av skålen på Historiska museet 20070205. Läsningen och den gene rella 
be dömningen av föremål och inskrift är vår gemensamma.
33 På Hadorph och Helgonius träsnitt av U 538 i Bautil (B 118) finns en tvímaðr som Jans son (i 
SRI 7: 416) läser h. Stenen har dock sedermera hittats och runan i fråga är förmodligen ett R 
(se Jansson 1954: 10).

Figur 24. Silverskålen SHM 881 från Gotland. Till vänster: runinskriften på in si dan 
av skålens botten. Till höger: renritning av krysset på skålbottens utsida. Foto och 
illustration: Marco Bianchi, 2007.
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Skan di navien, har haft ett ljudvärde (se MacLeod 2002: 283 f. m. litt.). Från 
svenskt håll kan till MacLeods lista även läggas kalenderstaven från Ny
köping U AA29;8, putsinskriften från Eskelhems kyrka G 194, gravhällen 
från Här lunda kyrka Vg 80 †, träskålen från Lödöse Vg 238 samt den run
ristade ste nen från Skatelövs gamla kyrka Sm 6, där ÿ läses e (se Svärd
ström 1966: 19, Kinander i SRI 4: 16, 45, Svärdström i SRI 5: 486 f.). ÿ kan 
i dessa fall snarast tolkas som sprungen ur den stungna runan e e (jfr 
också Fridell 1990: 21, Svärdström i SRI 12: 145). Kanske är detta också 
förklaringen till tecknet ÿ på U 1180?34 Bågarna på detta är ganska små och 
ristaren an vänder även små cirklar i skiljetecknen.

Närmast en kalenderruneinskrift kommer U 522 Hammarby med en 
komp lett, i slutet skadad fuþark. Den påminner dessutom kraftigt om ovan 
nämnda inskrifter på handkvarnar (Vs 26 och U F2;43), vilket gör att man 
kan sympatisera med Brates supplering med tre avslutande runor ýþÿ. 
Då det inte finns några spår efter dessa runor är det emellertid ren spe
ku lation. Vidare uppvisar stenen vissa kännetecken som utmärker pe
da gogiska runinskrifter, vilket även skulle kunna vara förklaringen till 
fuþark raden. På den andra stenen från Hammarby, U 523, som i form och 
ge  stalt ning är lik U 522 men utförd av en klart mindre van ristare, hittar vi 
både ett ÿ och ett tecken som liknar en medeltida cruna ‰. Övriga tecken 
i in skriften har dock så pass oregelbundna former att de båda, i synner het 
det sist nämnda, även kan vara slumpmässiga.

5.4.3. Stupade och vända runor 

Stupade och vända runor förekommer »relatively infrequently» i run ma
te ria let (Thompson 1975: 34). I de ickelexikala inskrifterna är de emeller
tid ytterst vanliga och i Uppland är det endast sex inskrifter där så dana 
inte uppträder, nämligen U 298, U 427, U 487 †, U 493 †, U 811 och U 1000 †. I 
Söder manland förekommer former liknande stupade och vända runor i de 
fyra svårlästa inskrifterna Sö 225, Sö 230, Sö 249 † och Sö 261 på Söder törn. 
Det går en skarp gräns mellan denna grupp av ickelexikala in skrifter med 
in konsekvent orienterade runor och runliknande tecken å den ena sidan 
och de läsbara inskrifterna Sö 93 och Sö 264 med helt kon ventio nella höger
rik tade runor å den andra. 

Som Thompson (a. st.) skriver är avgörandet om en runa är vänd / stupad 
eller inte delvis arbiträrt. De vända varianterna av o och s är så pass frek
venta att det knappast är meningsfullt att särbehandla dem. Ytter ligare 
för svårande är det faktum att en runas orientering ibland tjänar som 

34 Thompsons (1972: 526) förmodan att det kan röra sig om en skrivning av h måste avfärdas.
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distink tivt drag. Det är för ickelexikala inskrifter omöjligt att veta om m 
är ett stupat z eller n ett vänt a och vice versa. Lika omöjlig är be döm
ningen om T är ett vänt l eller ett kortkvistt. 

Två aspekter av bruket av stupade och vända runor kräver en kort redo
gör else, nämligen när sådana runor resulterar i en tvetydig läs rikt ning 
resp. den förvirring som varianterna u, ½, ¯ etc. tycks ha berett ris tarna 
av ickelexikala inskrifter. I många ristningar leder det ymniga bruket av 
vända och stupade runor till att det blir omöjligt att avgöra hur delar av 
in skriften ska läsas. På grund av att orienteringen är ett distinktivt drag 
hos några runtecken tål en runinskrift bara ett visst mått av variation i det 
av se endet. Det finns anledning att anta att nämnda ristningars ristare en
dast har haft begränsad insikt i hur runornas grafematiska system fun ge
rar. Intressant är förvirringen kring tecknen för k och u och deras stu pade 
och / eller vända varianter. Fem inskrifter uppvisar sådan variation, näm lig
en U 596, U 1061, U 1126, U 1128 och U 1180, och det kan diskuteras om me
del tida former av n och a (med långa ensidiga bistavar till höger resp. väns
ter) har spelat in. I de flesta av dessa inskrifter används dessa runor dock 
in kon sekvent (med rundade och raka bistavar i samma inskrift) och / eller 
i partier med diffus läsriktning, vilket snarare talar för att tecknen är ett 
re sul tat av mer eller mindre slumpmässigt experimenterande med huvud
sta var och bistavar. Det enda av dessa runmonument där misstanken om 
me del tida influenser inte kan avskrivas är U 1180 Åby, en inskrift som gör 
ett allmänt redigt intryck.

5.5. Ornamentik 

5.5.1. Runslingorna 

I de bägge landskapen finns det 24 (fem av dessa i Södermanland) icke
lexi kala inskrifter i så pass välbevarade slingor att en rimlig bedöm ning av 
deras kategoritillhörighet är möjlig och som därmed ingår i materi al in sam
lingen för kapitel 3. Av dessa är elva slingor av typ A (varav tre i Söder
man land), fyra av typ B, en av typ C, sex av typ D (varav en i Söder man
land), en av typ E (i Södermanland) och en som har en kombinerad sling
upp läggning med en huvudslinga av typ A (se om slingtyperna avsn. 3.4.1). 
Detta motsvarar i princip bilden för landskapen som helhet (se tabell 4 på 
s. 65) om än kanske en viss övervikt kan skönjas bland Upplands Dslingor 
samt bland Södermanlands Aslingor med ickelexikala inskrifter.

Fördelningen av slinguppläggningar bland ristningarna med icke
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lexikala in skrifterna sticker inte ut på något sätt. Ett generellt intryck 
av ma te rialet kan vid första påseendet vara att en rätt hög andel av rist
ningarna (nio av 33) inte har kunnat stilbestämmas. Detta beror emeller tid 
i de flesta fallen på ska dor och inte på att slinguppläggningen är rörig (se 
nedan). En jämförelse med tabell 1 på s. 56 visar att bortfallet mot svarar 
materialet som helhet, där i grova drag en tredjedel av alla vikinga tida 
run rist ningar har sållats bort på grund av de ras alltför fragmen tariska 
skick (se raden Alltför fragmentariska i ta bell 1 på s. 56). 

Av de ristningar som inte ingår i materialet har U 298, U 522, U 1126, 
U 1128 och U Fv1973;199 sannolikt varit Aslingor. Endast små partier av 
slingor na är bevarade på fragmenten U 1179 och Sö 249 †. Inte stil be stämda 
på grund av röriga sling upp lägg ningar är U 523 och U 983. I bägge fallen är 
dock rist ning arna skadade.

5.5.2. Runorna och slingorna 

Att undersöka var ickelexikala inskrifter ska börja läsas medför ofta svå
rig heter, och en exakt kvantitativ jämförelse med siffrorna för hela run
stens materialet i Södermanland och Uppland (se avsn. 3.5) är inte gör ligt. 
Hos tvåslinge designerna (U 483, U 835, U 888 och U 1170) är det me nings
löst att försöka avgöra i vilken ordning de båda slingorna är tänkta att 
läsas och samma sak gäller även designer med slutna runslingor, alltså 
U 529 och U 1000 †. Krumelur in skrifterna (U 835, U 1170, U 1175 och 
U Fv1973;199) har över huvud taget inte någon skönjbar läsriktning. Vi
dare har två av en slingede signerna dubbel läsriktning: i U 370 börjar läs
ningen i bå da ändarna och i U 1128 tycks den gå från runslingans mitt mot 
ändarna. Frag mentariska och därmed omöjliga att undersöka är U 1179 
och Sö 249 †. Slut ligen är en av inskrifterna inte placerad i en runslinga, 
näm ligen Sö 264.

I 18 av de resterande 20 inskrifterna35 återfinns textstarten nere till 
väns ter i rundjurets kropp (se kolumnen Textstart i tabell 31 på s. 220). 
Siffrorna överensstämmer väl med den motsvarande uträkningen för 
samt liga Aslingor i de bägge landskapen (se tabell 9 på s. 76) där jag har 
fun nit att 86 % av Upplands resp. 88 % Södermanlands Aslingor läses ned
ifrån vänster. Observera dock att det bland de 20 ristningar som är under 
ut redning här även finns en Cslinga (U 1061) och tre Dslingor (U 493 †, 
U 1180, Sö 93).

Helt omöjligt är det att säga någonting av relevans om förhållandet 

35 U 298, U 427, U 466, U 468, U 487 †, U 493 †, U 522, U 523, U 596, U 811, U 902, U 983, U 1061, 
U 1126, U 1178, U 1180, Sö 93, Sö 225, Sö 230 och Sö 261.
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mellan rundjurshuvud och läsning. Många ristningar med ickelexikala 
inskrifter är inte zoo morfa och de som är det är ofta skadade. 

Med några få undantag, U 888 och U 902, utnyttjas i samtliga ristningar 
run slingan till fullo.36 Särskilt påtagligt är detta i U 1061, där inskriften för
grenar sig i rundjurets framfot. 

Slutligen ska sägas något om bruket av skiljetecken. Sådana före kom
mer i nästan samtliga ickelexikala inskrifter; undantagna är U 298, U 522, 
U 523, U 888, U 1170 och U 1175. På U 1000 † beror avsaknaden av skilje
tecken tro ligen på brister i återgivningen i Bautil. 

5.5.3. Visuella skriftenheter 

I avsn. 3.6.2 förs en diskussion huruvida visuella skriftenheter ut nyttjas 
som en semiotisk resurs (se också sammanfattningen i avsn. 3.8.2). Det 
star kaste sambandet mellan visuell och språklig textuell struktur har där 
kun nat etableras hos de kombinerade slingorna och sedan, i fallande ord
ning, i återanvända runslingor, fristående runor och andra slingan i fler
slinge designer. 

En kombinerad slinga förekommer endast på U 466, där en skriftrad 
av kategori E1 står bredvid en A1runslinga. Talande nog påminner in
skriften i skriftraden om en ristarsignatur, just den formel som har visat sig 
vara mest benägen att stå i en egen visuell skriftenhet (se avsn. 3.6.2). Fe
no menet återanvända runslingor kan påvisas i två ickelexikala in skrifter, 
näm ligen U 370 samt, mindre tydligt, U 1128. Trots att några runor är 
vända och stupade tycks den senare ha två generella läsriktningar, näm
lig en från runslingans mitt i båda riktningar nedåt. Fristående runor är 
säll synta och förekommer tre gånger. I U 522 finns ett kort tillägg utanför 
run slingan och på U 523 några sådana innanför och utanför slingan. Ett 
tillägg innanför slingan, inkomponerat i ett kors, finns dessutom på Sö 93. 
Slut ligen finns det i materialet fyra tvåslingedesigner, nämligen på U 483, 
U 835, U 888 och U 1170. 

5.5.4. Stilperioder 

Av de 33 ristningarna med ickelexikala inskrifter i Södermanland och 
Uppland kan 19 sor teras in i någon av AnneSofie Gräslunds stilgrupper 
(se avsn. 3.3). Av res terande är sex ickezoomorfa, nämligen U 493 † 
(med en veget at iv run slinga), Sikahällen U 529 (en fyrkantig runslinga 

36 Skadade eller fragmentariska och därmed osäkra i det avseendet är U 298, U 983, U 1128, 
U 1179, U Fv1973;199, Sö 249 † och Sö 261.
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runt en figur fram ställ ning, se pl. 1), U 1000 †, U 1180 och Sö 93 (med 
korsbandsliknande slingor, dock med vegetativa element i stället för kors), 
samt Sö 264 (korsristning med ru nor). Övriga åtta är skadade (U 370, 
U 522, U 888, U 1179, U Fv1973;199, Sö 249 †) eller inte kategoriserbara 
(U 487 † och U 523). I ristningen U 487 † finns djurhuvudet visserligen med 
i Hadorph och Helgonius avbildning i Bau til (B 203) men återgivningen 
är otydlig och en säker stil gruppering där med ogörlig. En kvalificerad 
gissning skulle kunna vara Pr2. U 523 är otyd ligt och svagt huggen, men 
kanske har ett fågelperspektivhuvud varit av sett. Ramlinjen på U 370 har 
en rak avslutning vilket närmast skulle be tyda stilgrupperingen RAK. Den 
rika ornamentiken på runstenen, ett stort kors ovanför runslingan, en figur 
och en båtframställning i run slingan samt ett rundjursliknande element 
under slingan, talar emeller tid emot detta. Djuret är dessutom skadat på 
det ställe där huvudet kan ha suttit. U Fv1973;199 har av stjärtformen att 
döma tillhört någon av stil grupperna Pr1, Pr2 eller Pr3 (se figur 22).

Av de 16 stilbestämda uppländska ristningarna tillhör sex någon av stil
grupperna Fp eller Pr2 och därmed det som i avsn. 3.3 har definierats som 
den äldre perioden. Tio tillhör stilgrupperna Pr3 eller Pr4, alltså den yngre 
pe rioden. Detta motsvarar i grova drag en överslagsräkning i Sam nor disk 
run textdatabas, som ger en andel på 27 % äldre (Kb, RAK, Fp, Pr1, Pr2) 
och 73 % yngre ristningar (Pr3–Pr5) bland sådana som har stil be stämts. 
På mot svarande sätt har de tre sörmländska ristningarna stil be stämts till 
den äldre perioden, nämligen Fp och Pr2, vilket också är i linje med land
skapet som helhet, där 74 % är äldre och 26 % yngre rist ningar. Rist ningar 
till hörande stil perioderna Kb, RAK, Pr1 och Pr5 före kommer över huvud
taget inte i materi alet.37

Enskilt klart flest uppländska ristningar med ickelexikala inskrifter, 
nämligen nio stycken, tillhör eller har inslag av stilgruppen Pr4. Denna 
stilgrupp är ock så den avgjort vanligaste i landskapet som helhet med en 
andel på 41 % eller 46 % om man inkluderar ristningar som klassificeras 
som Pr3–Pr4 i Sam nordisk runtextdatabas.

Pr2ristningarna har en klart regional fördelning i materialet av icke
lexi kala inskrifter. Tre av de fem där ingående ristningarna (U 427, U 466 
och U 483) är en del av den homogena grupp i centrala Uppland som Frands 
Her schend (2005: 85 f.) har tolkat som sånginskrifter (se avsn. 5.2 och U 427 
i avsn. 5.3.3). Till samma grupp hör också den förmodade Pr2rist ningen 
U 487 †. Gruppen utmärker sig därmed inte bara genom att citera delar 

37 Siffrorna skiljer sig från de i tabell 2 på s. 58 främst p.g.a. att även de ickestilbestämda rist
ning arna är med i uträkningen där. Dessutom består materialurvalet där endast av så dana 
rist ningar som är med i undersökningen i kapitel 3.
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av fuþark raden och anspela på frekventa runsvenska ord utan också ge
nom ett enhetligt formspråk, vilket även visar sig i sling upp lägg ningen 
som är A1, med undantag av U 483 som är B1. Ristningarna i gruppen 
är så ledes inte sena imitationer av normalbilden av en runsten eller någon 
speci fik runsten i närheten.38 Detta kan inte tolkas på ett annat sätt än att 
dessa ristningar har uppstått under samma tid som respektive stilgrupp 
var populär.

I Södermanland, där det empiriska underlaget med tre ristningar är yt
terst osäkert, kan man skönja en övervikt för de tidiga zoomorfa rist ning
arna, precis som i landskapet i stort; två tillhör stilen Fp och en Pr2. Detta 
tillåter vissa slutsatser i ett regionalt och kronologiskt perspektiv. De sörm
ländska ickelexikala inskrifterna finns i Öster rekarne hd i land skapets 
norra del och i Sotholms hd på Södertörn, samma områden som upp visar 
de flesta exemplen på ristningar tillhörande de sena stil grupperna Pr3, 
Pr4 och Pr5, som har sin största utbredning längs Mälarens strand och på 
Södertörn. Eller med andra ord: i södra och sydvästra Söder man land, där 
de tidiga stilgrupperna dominerar, finns det inga ickelexikala inskrifter. 
Detta kan möjligen bekräfta hypo tesen att ickelexikala inskrifter gene
rellt tillhör ett senare skede av den senvikingatida runstensperioden.

5.5.5. Kors 

De flesta ickelexikala runristningarna är korsprydda monument. Fler än 
ett kors finns dock bara på U 466. Endast fyra av de 33 rist ning arna, näm
ligen U 523, U 888, U 1170 och U 1180, har med rimlig säkerhet ald rig varit 
kors prydda (dock är U 888 och U 1170 skadade och små kors kan ha fun nits 
på idag försvunna delar av ristningsytan). Ytterligare sex (U 298, U 487 †, 
U 522, U 1178, U 1179 och U Fv1973;199) är endast be var ade i frag men
tariskt skick och det är omöjligt att avgöra huruvida kors ur sprung ligen 
har funnits på dem. Andelen korsprydda stenar är alltså ca 85 %, om man 
tar de 27 tillräckligt välbevarade ristningarna som utgångs punkt. Även 
om det återigen är fråga om ett statistiskt otill förlitligt material, är kors 
tydligt överrepresenterade. Linn Lagers (2002: 98 f.) uträkningar för hen
nes region 3 (Uppland, Västermanland, Norra Södermanland)39 vi sar att 
an delen stenar med kors omkring millennie skiftet var 65 % för att se dan 
öka till 70 % runt 1050 och sjunka till ca 50 % vid vikingatidens slut. 

38 Wesséns och Brates (i SRI 7: 311) resonemang att U 483 delvis, åtminstone när det gäller 
orm huvudets form, skulle vara en imitation av U 484 är inte övertygande.
39 Trots att mitt undersökningsområde omfattar hela Södermanland motsvarar urvalet i prak
tiken Lagers. Ickelexikala inskrifter förekommer endast i de sörmländska häraden som hon 
räk nar till den norra delen av landskapet (se Lager 2002: 90 f., 122 not 2).
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5.5.6. Annan ornamentik 

Ornamentik annan än runslingor och kors finns det i fem ristningar. De 
flesta av dessa hör till de mer spektakulära i runmaterialet, så sigurds
fram ställ ningen på U 1175 och det sakrala motivet på U 529. Den delvis 
skadade fram ställningen av en människa och en båt på U 370 är ett av 
få skepps motiv i Uppland (se Jesch 2001: 120 not 3), och Sigmund Oehrl 
(2006: 79) jäm för motivet med den ornamentala ristningen U Fv1955;222 
Lång tora  k: a. Or na mentiken på U 1000 † består, förutom korset, av »på 
en run sten högst ovan liga bilder» (Wessén i SRI 9: 182), nämligen två 
spiraler och två små motiv som liknar hjärtan. På U 835 slutligen finns ett 
fyrfotadjur.

I några av dessa fall kan man undra om inte figurframställningen var 
själva syftet med ristningen. Detta gäller nog Sikahällen U 529 (pl. 1) 
och U 1175 Sto ra Ramsjö. På dessa har uppenbarligen mer energi lagts 
på gestalt ningen av de ornamentala elementen än på runorna och run
slingorna. 

Claiborne Thompson (1972: 525) menar med syftning på de avancerade 
bild fram ställ ningarna på vissa av ristningarna att »it is clear that the 
interests of these artists lay elsewhere. [  ] The occurrence of these pict
orial representations suggests that the inscription on such a monument 
played a secondary role in the mind of the carver.» I själva verket gäller 
dock raka motsatsen. Just det faktum att det finns runor i ristningen visar 
att det är de som är det centrala. Tolkar man Thompson välvilligt, menar 
han kanske att berörda ristare kompenserar avsaknaden av semantiskt 
inne håll i runinskriften med sådant i bildframställningen. Det är uppen
bart att ristarna har velat hålla sig inom ramen för runstenars form språk, 
av vilket givetvis runinskriften – lexikal eller inte – är en integrerande del.

5.6. Geografisk fördelning 
Som det har visat sig i inskriftsgenomgångarna och i avsnittet om run
for merna (avsn. 5.4) kan man dra en gräns mellan läsbara och oläsbara in
skrif ter. I detta avsnitt kommer denna läsbarhet att sättas i relation till 
in skrif ternas regionala fördelning. Till de läsbara inskrifterna (grupp 1) 
räk nas alla de för vilka en mer eller mindre tillförlitlig läsning har kun nat 
göras i inskrifts beskrivningen. Gruppen med icke läsbara inskrifter (grupp 
2) inne håller alla de som använder runliknande tecken och / eller har tve
tydig läs riktning (se tabell 31 på s. 220), alltså inskrifter som antingen sak nar 
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trans litterering i beskrivningarna ovan, där translittereringen inne håller 
fråge tecken eller där denna har satts inom vinkelparentes. Rist ning arnas 
grupp till hörighet framgår av tabell 30.

Claiborne Thompson (1972: 531) noterade för Upplands del att före
komsten av runstenar med ickelexikala inskrifter är klart högre i de peri
fera runstensområdena. Enligt honom hör ickelexikala inskrifter därför 
till periferin, dock tillräckligt nära händelsernas centrum »to receive the 
stimulus towards imitation». Thompson har säkert delvis rätt i detta: i fy
ra av de tio runstensglesaste häradena, dvs. sådana med färre än tio rist
ningar i jämförelsematerialet, förekommer ickelexikala inskrifter, totalt 
nio stycken (se tabell 30). 

Även om tabell 30 bekräftar Thompsons resultat att resandet av run
stenar med ickelexi kala inskrifter i Uppland är en runstens mässigt peri
fer före te else visar den också tydligt att sådana inskrifter förekommer i 
hela Upp land och att den geografiska fördelningen av dem i Uppland är 
ganska jämn. Inskrifterna finns i hela landskapet, i de runstenstäta härad
ena i land skapets centrala delar såväl som i de mer perifera områdena i 
t. ex. Ros lagen. De 27 ristningarna fördelar sig på 15 av Upplands 34 hä
ra den och 20 olika socknar. Åtta ristningar finns i de häraden som enligt 
Palm (1992: 98–101) står för vartdera knappt 5 % eller mer av landskapets 
in skrifts bestånd; sådana häraden med ickelexikala inskrifter är Norunda 
hd, Seming hundra hd, Hagunda hd, Ulleråkers hd och Ärlinghundra hd. 
Trots att spridningsbilden generellt är jämn, uppträder ristningarna gärna 
i en klump om två till tre. I sex socknar, nämligen Länna (U 522, U 523), 
Lagga (U 483, U 487 †), Alunda (U 1126, U 1128), Vittinge (U 1170, U 1175), 
Öster våla (U 1178, U 1179, U 1180) och Vassunda (U 466, U 468) finns det 
två eller fler av detta slag. Påfallande är även den höga kon centra tio nen 
av ickelexikala inskrifter i Upplands nordvästliga häraden, Sim tuna hd, 
Tors tuna hd och Våla hd.

De häraden som uppvisar ickelexikala inskrifter står sammanlagt för 
klart mer än en tredjedel av hela det uppländska runstensmaterialet, trots 
att många av de runstensglesaste häradena finns representerade. De ut gör 
i dessa häraden en andel på sammanlagt 5 % i bägge landskapen, vil ket kan 
jämföras med drygt 2 % andel i hela jämförelsematerialet (se tabell 27 på s. 
172). Med undantag för runstenarna i Östervåla sn (U 1178, U 1179 och U 1180) 
finns det inga runstenar med ickelexikala inskrifter som står ensamma i 
sina sock nar. Allt detta tyder på att resandet av runstenar med ickelexi
kala inskrifter inte i första hand ska tolkas som en reaktion i peri ferin på 
traditioner i mer centrala områden, utan som en variation av lokala kom
mu ni kativa praktiker. Runristare som inte ville eller kunde åstad komma 
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språk ligt meningsgivande inskrifter fanns både i områden med större och 
med mindre total skriftproduktion.

I Södermanland är bilden en helt annan: ickelexikala in skrifter är var
ken någon perifer eller vida spridd företeelse. De finns en dast i två av 
de 14 häradena, nämligen Österrekarne hd med en och Sot holms hd med 

Österrekarne hd

Summa

Sotholms hd

Norunda hd

Hagunda hd

U
pp

la
nd

1/52

Andel icke-lexikala
inskrifter

Grupp 1
läsbara

Summa

S
öd

er
m

an
la

nd

Seminghundra hd

Vaksala hd

Grupp 2
ej/tvetydigt läsbara

Ulleråkers hd

Rasbo hd

Ärlinghundra hd

Lagunda hd

Långhundra hd

Olands hd

Frösåkers hd

Frötuna & Länna skg

Torstuna hd

Våla hd

2/97

1/45

1/39

1/30

3/80

1/23

2/34

3/31

2/16

1/6

2/9

3/9

3/6

2 %

2 %

2 %

3 %

3 %

4 %

4 %

6 %

10 %

13 %

17 %

22 %

33 %

50 %

U 1061

Härad /
skeppslag

U 298 U 370

U 983

U 902

U 427, U 466, U 468

U 1000†

U 811

U 1126

U 483, U 487†, U 493†

U 529

U 888

U 835

U 596

U 1170, U 1175

U 522, U 523

U 1178, U 1179, U 1180

27/492 5 % 13 14

1/44

5/66

2 %

8 % Sö 264

Sö 93

Sö 225, Sö 230, 
Sö 249†, Sö 261

6/110 5 % 2 4

U 1128

Simtuna hd 1/15 7 % U Fv1973;199

Tabell 30. De ickelexikala inskrifternas regionala fördelning. Inskrifterna delas in 
i läsbara (grupp 1) och ej / tvetydigt läsbara (grupp 2) och redovisas häradsvis. Hä
ra dena är sorterade efter den procentuella andelen ickelexikala inskrifter i jäm
förelse materi alet (se avsn. 5.3).
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fem ristningar. Små runstenshäraden som Villåttinge hd, Väs ter rekarne 
hd, Åkerbo hd,40 Öknebo hd och Jönåkers hd är inte re pre sen terade i 
materia let. Däremot finns ickelexikala inskrifter i re la tivt stort antal i 
Sot holms hd på Södertörn, som hör till de runstens tätaste re gio ner na i 
hela Sverige. 

Vad Södermanland beträffar finns det alltså ingen möjlighet att tolka 
förekomsten av ickelexi kala inskrifter som en imitation av praktiker i 
centralorterna, som Thomp son har gjort för Upplands del (se ovan). I 
motsats till Uppland är sprid ningen i Södermanland kronologisk snarare 
än regional. Ickelexi kala in skrifter är koncentrerade till den norra delen 
av landskapet och i syn ner het Södertörn, alltså med andra ord till de delar 
som står för det yngsta skiktet av den sörmländska runstensproduktionen 
och som uppvisar flest be röringspunkter med Upplands runstenskonst.

Hur ser nu fördelningen i de båda grupperna 1 (läsbara inskrifter) och 
2 (ej / tvetydigt läsbara inskrifter) ut i ett regionalt perspektiv? Åtta av 
Upp lands 14 inskrifter i grupp 2 hittar man i häraden med tio eller färre 
in skrifter (se tabell 30). Övriga sex i grupp 2 är U 370 i Seminghundra hd, 
U 835 i Lag unda hd, U 888 i Hagunda hd, U 1061 i Norunda hd, U 1128 i 
Olands hd och U Fv1973;199 i Simtuna hd. Av de här inblandade hära dena 
är Olands hd och Simtuna hd ganska runstensglesa och uppvisar en dast 
16 resp. 15 ristningar i jämförelsematerialet. Siffrorna för grupp 1 är de 
mot satta. Här finns en inskrift i ett härad med tio eller färre inskrifter och 
ytter ligare en i ett härad med färre än tjugo, nämligen U 529 i Frötuna och 
Länna skg resp. U 1126 i Olands hd. I övrigt kan man observera en tyd lig 
kon centration till de centrala, runstensrika häradena. 

I skarp kontrast därtill står Södermanlands ickelexikala inskrifter. Sot
holms hd, tillsammans med Rönö det sörmländska härad med flest run
stenar, står för samtliga inskrifter i grupp 2. 

För Upplands del kan man se en tydlig koppling mellan in skrifternas 
läs bar het och graden av centralitet i förhållande till den totala run stens
produktionen. Många av ristningarna som tillhör grupp 1 finns i de hä raden 
som gränsar till Mälaren (Hagunda hd, Vaksala hd, Ulleråkers hd, Ärling
hundra hd, Lagunda hd) medan det stora flertalet ristningar i grupp 2 finns 
i de yttre häradena (Simtuna hd, Olands hd, Frösåker hd, Torstuna hd, Frö
tuna och Länna skg samt Våla hd). Det enda tungt vägande undantaget i 
grupp 2 är U 835, en krumelurinskrift i Lagunda hd. 

40 Åkerbo hd tillhör både Västmanland och Södermanland. Sö 336 tycks vara den enda vi kinga
tida runristningen i häradet och Jansson (i SRI 13: 3–5) konstaterar något förvånad att hä ra
dets västmanländska del saknar runstenar. Däremot finns det ett antal moderna imita tio ner 
och endast i litteratur omnämnda, förmenta inskrifter.
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I runstensglesa områden har det uppenbarligen funnits mer ut rymme 
för inskrifter med skriftimitationer. En rimlig förklaring härtill är att 
skrift kunnig heten både bland runristare och läsare har varit mindre god. 
Eller om man så vill: risken att bli avslöjad som illitterat var säkert mindre 
i områden med färre publika skriftdokument än i områden med viktiga 
kom muni kations leder och många offentliga runtexter. En fin illustration 
till detta ger U 1175 som är tydligt inspirerad av U 1163. Den sist nämnda 
står vid en gammal väg längs vilken det finns många runstenar medan kru
me lur inskriften U 1175 står avsides några kilometer därifrån. 

När det gäller Södermanland är förhållandena de motsatta: de oläs bara 
in skrifterna finns undantagslöst i det runstenstäta Sotholms hd. Värt att 
no tera är att några av dessa stenar står i omedelbar närhet till lexikala 
run monument: Sö 225 står bredvid Sö 224, Sö 230 bredvid Sö 229 och Sö 261 
i närheten av Sö 260. Runorna ser i dessa fall inte ut att imitera res pek tive 
grann inskrift och endast i fallet Sö 229 och Sö 230 finns det tyd liga or na
men tala lik heter. Däremot har runorna i de ickelexikala inskrifterna på 
Söder törn på tagliga likheter inbördes, och Sö 230, Sö 249 † och Sö 261 kan 
av den an led ningen anses utgöra en homogen grupp till vilken i viss mån 
även Sö 225 hör. 

Fyndbilden på Södertörn tillåter två slutsatser. För det första tyder 
lik heterna mellan inskrifterna på att det finns något slags samband mel
lan dem; kanske har några rentav ristats av samma individ. För det andra 
ger det faktum att de står i direkt anslutning till andra runmonument viss 
in blick i tillkomsthistorien. Det är mycket troligt att de ickelexikala in
skrifterna har kommit till i syfte att komplettera redan existerande forn
läm ningar. Ett sådant scenario är f. ö. tänkbart även för den ickelexi kala 
run inskriften U 902 Läby vad utanför Uppsala i en äldre fornlämnings miljö.

5.7. Sentida efterbildningar? 
En åsikt som mer eller mindre tydligt skymtar i editionsverkens behand
ling av de ickelexikala inskrifterna är att de är sentida imitationer av sen
vi kinga tida runstenskonst. Med en underton av förvåning konstaterar där
för Elias Wessén (i SRI 9: 334) följande om U 1061 Viksta:

Ristningar av detta slag äro icke vanliga i Uppland. Det är i allmänhet icke 
lätt att bestämma, från vilken tid de härröra. I detta fall har stenen le gat 
i kyrkgolvet alltsedan medeltiden, och all sannolikhet talar därför för att 
den meningslösa ristningen tillhör samma tid som de riktiga runstenarna.
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Uttryckligen som eftervikingatida betecknas U 370 (på grund av S:t 
Georgs korset i runslingan), U 529 (runformerna), U 581 (ornamentik och 
run former) och Sö 230 (runformerna och ornamentikens imitativa karak
tär), och som senvikingatida U 888, U 902 och U 1061. Om övriga förs 
ibland korta resonemang angående dat er ings svårig heten (t. ex. U 983 och 
Sö 225). Claiborne Thompson (1972: 531) menar att en för ut sättning för 
uppkomsten av ickelexikala in skrifter är »a fully de vel oped runestone 
tradition», varför de flesta ickelexikala in skrif terna bör ha kom mit till 
efter 1000talets mitt, dock fort farande »in roughly the same per iod and 
milieu as genuine ones», en upp fattning som han de lar med Lucien Musset 
(1965: 254). Medeltida är emellertid en ligt Thompson U 529 Sika hällen och 
U 370 Herresta, den förra på grund av gudstjänstmotivet, den se nare på 
grund av influenserna från grav stenstraditionen. U 835, U 1170, U 1175 och 
U Fv1973;199 hör enligt Per Stille (1999: 26) »troligen till en se nare tid», 
varför de utgår ur hans material. Med samma argument som Wessén (se 
ovan) anför för U 1061 kan även för U 1126 Alunda  k: a en sen da te ring 
uteslutas. Stenen sitter in murad i östra sakristimuren.

Det finns all anledning att ansluta sig till den tidigare forskningens ge ne
r ella bedömning att merparten av ristningarna tillhör den senare delen av 
sen vikinga tidens runstensperiod. Samtidigt finns det anledning att åter
komma till några av inskriftsdateringarna i tidigare forskning. 

Med hjälp av de historiska beläggen (redovisade enligt Sveriges run
in skrifter i inskriftsgenomgången) kan för många ristningar 1600talet 
eta ble ras som en terminus ante quem. Tolv ristningar nämns av Bureus 
eller Rhezelius, alltså runt sekelskiftet 1600 och några årtionden fram åt. 
Ytter ligare fem förekommer i källor från 1600talets senare del (Rann
sakningarna och Peringskiöld). Från 1700talet härstammar ett första be
lägg, och av de övriga ristningarna har fem hittats under 1800talets se nare 
del samt tio under 1900talet.

Det är säkerligen så att det, som Claiborne Thompson, Sven B. F. Jans son 
och Elias Wessén skriver, generellt är omöjligt att avgöra om en ristning 
till hör senvikingatiden eller om den är en sentida imitation av vi kinga
tida run stens konst. Den ingående analys av ornamentik, run former och 
regional för delning som har gjorts i detta kapitel ger dock ett något mer 
nyanserat svar på dessa frågor än vad tidigare forskare presterat. Med 
hjälp av de nämnda kriterierna är det möjligt att i viss mån göra sanno likt 
att en ristning kan eller inte kan ha kommit till under tidsperioden i fråga. 

När det gäller ornamentik är det främst två ristningar som det har fun
nits anledning att kommentera närmare i inskrifts genom gången: U 529 
Sika och U 1175 Stora Ramsjö, som båda nämns av Bureus. De behandlas 
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här som vikingatida trots att en datering till medeltiden är tänk bar. 
Sika hällens märkliga ornamentik och sakrala, kristna motiv i en fyr
kantig runslinga hämtar troligen sitt idéinnehåll ur en annan tra di tion än 
sedvanliga senvikingatida ristningar med minnesinskrifter (pl. 1). Sam
tidigt finns det ingenting i ornamentiken som omöjliggör en datering till 
den pe riod som i runologiska sammanhang räknas till vikingatiden, alltså 
tidi gare än ca 1130 (se Gräslund 1992: 195–198). Situationen i Ramsjö rist
ningens fall är annorlunda. Här är formspråket visserligen detsamma som 
i de vi kinga tida runstensristningarna, men det är möjligt att ornamentiken 
av slöjar ristaren som en sentida kopist. Klaus Düwel (1986: 235) visar över
ty gande att figurerna på U 1175 inte motsvarar den sedvanliga sigurds
ikono grafin. Ristningens figurframställning är således antingen en va ria
tion på Drävlestenens (U 1163) motiv eller en kopia därav från en tid då 
sigurds ikonografin inte längre var känd. Jag ser även i detta fall inte nå gon 
an ledning att utesluta en senvikingatida datering då mansfigurer lik nande 
den aktuella förekommer på andra senvikingatida monument och en si
gurds tolkning därmed inte behöver vara förstahandsalternativet.

U 1175 utgör tillsammans med U 1170 och U Fv1973;199 en homogen 
grupp både med avseende på skrivtecknen (se avsn. 5.4.1) och run djurs
or na men tiken. Resterna av U Fv1973;199 har, precis som U 1175, tyd liga 
lik heter med U 1163 medan U 1170 knappast kan ha uppstått oberoende av 
U 1174. Det är inte uteslutet att U 1170, U 1175 och U Fv1973;199 har en ge
men sam upphovsman,41 och eftersom Bureus kände till de två först nämnda 
kan därför också den sistnämnda ha tillkommit tidigare än 1600. Som visar 
sig av ristningarnas geografiska fördelning tillhör de tre en region som är 
fattig på runstenar vilket säkerligen har givit visst utrymme att resa en 
sten utan tydbara runor. Att det finns anledning att attribuera de tre till 
sam ma ristare ger kanske ytterligare stöd åt tanken att ristningarna skulle 
kunna tillhöra senvikingatiden. Jag vill därför försiktigt ifrågasätta Per 
Stilles (1999: 26) förmodan att ristningarna är eftervikingatida. Om U 835 
me nar Stille42 att den imiterar en försvunnen sten av Balle och anför som 
möjlig före bild ristningen där det lilla fragmentet U 834 en gång i tiden 
har in gått.43 Om Stille har rätt innebär det att U 835 är äldre än för störel
sen av U 834. U 835 har dock med säkerhet tillkommit före ca 1600 efter
som Bureus känner till den. I motsats till ovan nämnda tre ristningar är 
U 835 en sam i sitt slag och står i ett område med ganska många run stenar. 

41  Se dock Jansson (i SRI: 649): »Huggningstekniken avviker överraskande nog i hög grad, 
var för man, trots allt, icke vågar påstå, att de tre ristningarna ha utförts av samme person.»
42 I ett epostmeddelande till förf. 20091023.
43 Enligt Stille (1999: 72 f.) hör fragmenten U 832 †, U 833 † och U 834 till samma runsten. No tera 
att det rent ornamentala fragmentet U 833 † avbildar ett fyrfotadjur som liknar det på U 835.
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Dess utom imiterar den förmodligen latinska minuskler (se avsn. 5.4.1). Allt 
detta gör att en eftervikingatida datering bör övervägas. 

Ristningarna U 298, U 427, U 466, U 483 och U 487 † utgör en i flera av se
enden homogen grupp. De återfinns alla i de runstenstäta centrala de larna 
av Upp land och utmärker sig både genom sitt skriftbruk och sin or na men tik. 
Tre av dem, U 427, U 466 och U 483, kanske också U 487 †, till hör stil grupp 
Pr2, medan U 298 är av typen Pr4. Vidare har fyra en sling upp lägg ning 
av kategori A1 och för den femte, U 298, vars nedre del är avslagen, kan 
denna kate gori inte uteslutas. Ristarna av de fem ristningarna har samt
liga haft grund läggande runkunskaper. De citerar delar av fuþarkraden 
och an vänder frekventa runkombinationer som sti och ist. Allting pekar 
på att rist ning arna har tillkommit under den tid som deras stilgruppering 
(Pr2, resp. Pr4) an tyder. 

Viss möda har i genomgången (avsn. 5.4.2) lagts på ÿ (belgþórr) som 
kan anses förekomma i de tre inskrifterna U 370, U 523 och U 1180 (se 
tabell 29 på s. 200). Det visar sig att runan inte är diagnostisk för gyllen
tals serien. Inskrifter med en så dan runa kan därför inte per automatik 
klas sas som eftervikingatida imi ta tio ner av en person som kände till ka
len der runorna. Misstankarna om en sen tida tillkomst för U 370 och U 1180 
går dock därigenom inte att undan röja helt. För det första hör tecknet på 
svensk botten medeltiden till (se t. ex. Svärdström i SRI 5: 486 f.). För det 
andra finns det i berörda ristningar andra indicier som pekar bort från 
vikinga tiden. Både U 370 och U 1180 har runslingor som är otypiska för 
sen vikinga tiden. U 370 påminner även i övriga avsenden om kalender
rune in skrifter: Detta gäller framför allt S:t Georgs korset i runslingan som 
har likheter med festdagskorset på staven från Nyköping (Sö AA29;8, se 
Svärd ström 1966 fig. 1–2), resp. korset i december raden på staven från 
Lödöse (Vg 233; se Svärdström 1963: 18). De två symmetriskt ställda 
þtecknen kan dessutom ha påverkats av belg þórr ÿ (se dock avsn. 5.4.2). 
Nämnas kan också att hrunor med en av bi stavarna en sidig (se grupp 4 
i figur 18 på s. 178) även förekommer på run amu letterna från Gorodishche 
(se ang. dessa Melnikova 1987, F. Larsson 2005) och kanske U 1179 (enligt 
den första imålningen, se pl. 12). Tecknet skulle även anses kunna vara 
en ligatur )na motsvarande )"an på Vg 216 (se MacLeod 2002: 186). I U 1180 
finns en run form som kanske har in fluerats av en medeltida aruna med 
lång ensidig bi stav (se avsn. 5.4.3). Svår bedömd är inskriften på U 523 som 
snarast ut gör en skrivövning. 

En annan grupp där misstanken om sentida imitation kvarstår är in
skrifterna med runliknande tecken på Södertörn, alltså Sö 225 samt den 
en het liga gruppen Sö 230, Sö 249 † och Sö 261 med sinsemellan så pass stora 
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likheter att en gemensam upphovsman inte framstår som någon orimlig 
tanke. Sö 225 och Sö 261 återfinns emellertid i Rannsakningarna och 
den senare även hos Peringskiöld, vilket utesluter en datering till efter 
1600talet. De står dels i ett område som generellt rymmer det yngsta skiktet 
i Söder man lands runstensproduktion, dels har de, Sö 249 † undantagen, med 
all sanno likhet rests i direkt anslutning till befintliga runstenar och andra 
forn lämningar. Det faktum att de har så pass tydliga likheter med var andra 
och står i ett geografiskt mycket begränsat område är ett indicium på att 
de inte på samma sätt som inskrifterna med runliknande tecken i Upp land 
bör förstås som spontant tillkomna tolkningar av seden att resa run ste nar. 
De gör snarare intryck av att ha rests systematiskt, kanske i syfte att ge 
be fint liga fornlämningar större legitimitet. Det faktum att in skrifterna be
står av dekorativa fantasitecken och därigenom lätt kan genomskådas som 
ickelexi kala, samtidigt som de är belägna i ett runstenstätt område, gör 
det tänkbart att de är imitationer och härstammar från en tid när bruket 
att resa runstenar inte längre var produktivt. 

Runstenarna med ickelexikala inskrifter hör generellt till sen vi kinga
tidens senare del och med undantag för U 298, U 427, U 466, U 483 och 
U 487 † har de flesta säkerligen inte blivit resta mycket tidigare än ca 1100. 
En eftervikingatida datering föreslås ovan för U 370, U 835, U 1180, Sö 225, 
Sö 230, Sö 249 † och Sö 261.

Det är påfallande att den del av undersökningsområdet som står för de 
äldsta ristningarna, nämligen södra Södermanland, helt saknar ickelexi
kala inskrifter. Den södra delen av landskapet utmärker sig dess utom 
ge nom sitt avancerade runbruk i de många inskrifterna med av vik ande 
skrift sys tem (se kapitel 4). I Södermanland är de ickelexikala in skrif
ter nas regionala spridning mycket mindre än i Uppland. Peter Bratt 
(2008: 176 f.) har visat att runstenar i anslutning till sörmländska stor högar 
till övervägande del tillhör stilgrupperna RAK, Kb, Pr1 och Pr2 me dan 
de i Uppland har sen profilhuvudornamentik av typerna Pr3, Pr4 och Pr5. 
Han tolkar resultatet så att den »äldre storhögsbyggande eliten […] tidigt 
an slöt sig till kristendomen och sannolikt även till kungamakten, me dan 
mot svarande elit kring Uppsala deltog i motståndet mot den nya läran». 
Det verkar som om denna mer segdragna kristnandeprocess i Uppland har 
fört med sig en längre period av monumental kommunikation i form av run
stenar, vilket i sin tur var en förutsättning för uppkomsten av run stenar 
med skriftimitationer. 



219

5.8. Avslutning 

5.8.1. Ickelexikala inskrifter och senvikingatida skriftkultur 

Heinrich Beck (2001: 17, se också avsn. 2.3.3) talar, när det gäller slut skedet 
av det senvikingatida runstensresandet, om en fas då elitens skrift bruk 
imi te rades. Detta tar han som ett tecken på att skriftkulturen var väl ut
vecklad och bruket av skrift hade blivit till en mer allmän företeelse. Re
sul taten av föreliggande undersökning bekräftar denna hypotes på flera 
olika sätt. 

Vi kan börja med den kronologiska aspekten av Becks hypotes. De fles
ta ristningarna med ickelexikala inskrifter är sena med en klar övervikt 
av djur orna men tik i stil Pr4. Dessa ristningar kan givetvis knappast 
ha kommit till tidigare än den na typ av rundjur var aktuell i det övriga 
materialet, alltså 1000talets sis ta årtionden (se avsn. 3.3). Ett undantag 
utgör en grupp ristningar i cent rala Uppland som tillhör stilperioden Pr2 
och som vittnar om ris tare som var väl förtrogna med fuþarken men utan 
att vilja eller kunna åstadkomma en språkligt meningsgivande inskrift. I 
Södermanlands södra del som står för landskapets äldsta runstensskikt 
förekommer inga ickelexi kala in skrifter, även det en observation som 
kan stödja hypotesen. Beck talar vi dare om en imitation av skriftbruk. 
Även i detta avseende förser oss de ickelexi kala inskrifterna med en 
talande illustration. Nämnda rist ningar i centrala Uppland kan sägas vara 
imitationer av skriftspråket i och med att det finns en del allusioner på 
kända ord. Vidare finns det ett stratum av in skrifter med runimitationer. 
Sådana inskrifter imiterar skriftens visu ali tet och utmärker sig genom en 
diffus läsriktning samt oregelbundna och okla ra skrivtecknen, som dock 
utan tvekan föreställer runor. Med några få undantag förekommer sådana 
ristningar generellt i runstensfattiga hä ra den (se tabell 30 på s. 212). Den 
tredje gruppen utgörs av skrift imita tiva in skrifter, alltså sådana som här 
har kallats krumelurinskrifter. Även dessa förekommer huvudsakligen i de 
runstensglesa områdena och är kon centrerade till Upplands nordvästliga 
del. Det finns alltså en tydlig kor re lation mellan inskriftens kvalitet och 
tillgången till andra runstenar i när heten. Detta tillåter för det första 
slutsatsen att läskunnigheten var bättre i områden med många runstenar. 
Att det överhuvudtaget finns ickelexi kala inskrifter i de centrala 
delarna av landskapet betyder för det andra att så dan läskunnighet inte 
nödvändigtvis behöver likställas med alfa betism, allt så förmågan att 
tillgodogöra sig en skriven text: det räcker med att skriva en trovärdig 
runinskrift med korrekta runformer.



220

S
tilgru

pp
a

S
lin

ga
b

K
ors

A
n

n
an

 orn
am

en
tik

c

T
extstart d

R
u

n
or fyller hela slin

gan

S
kiljetecken

F
riståen

de ru
n

or

F
rekven

ta ru
n

följder
e

D
elar av fu

þarken
f

E
ftervikin

gatida ru
n

or?
g

U 298 ××????Pr4? BV

U 427 Pr2 A-1 × BV × × ××

U 487† ? A-1 ? BV × × × ×?
U 493† ej zoom. D-2 × BV × × ×

U 811 Pr4 A-3 × BV × ×

U 902 Pr4? A-2 × BV ×

U 1000† ej zoom. D-1 × ? × ?×

Sö 93 ej zoom. D-2 BV × ×× ×
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U 466 Pr2 A-1 E-1 × BV × × ×× ×
U 468 Fp A-1 × BV × × ×
U 483 Pr2 B-1 × BV&TH × × × × ×

U 529 ej zoom. D-1 × ? × ×× ×

R
u

n
likn

an
de tecken

U 370 ? D-2 × BV&BH × × ×× ××

U 1178 Fp A-1 BV ×? ? × ××

U 1180 ej zoom. D-2 ×BH × × × ××

Sö 225 Pr2 A-1 BV × ×× × ××
Sö 230 Fp A-2 BV × ×× ××
Sö 249† ? ? ? ? ×× ? ××

T
vetydig läsriktn

in
g

U 596 Pr4? A-3 × BV × × × × ×

U 888 ? B-3 ? & ? ×× ×

U 1061 Pr3-Pr4 C-1 × BV × × × ×

Sö 261 Fp A-2 BV × ×× ×× ×
Sö 264 ej zoom. E-4 – – ××

a Enligt Samnordisk runtextdatabas 2008.
b Slingans kategoritillhörighet enligt avsn. 3.4.1. 
c Annan ornamentik än ormar och kors.
d Enligt avsn. 3.4.3.
e Allusioner till orden stæinn, ræisa, rísta.

U 835 Pr4? B-3 × – & – × ×× –× –– – –

U 1170 Pr4 B-2 – & – × –× –– – –
U 1175 Pr2 A-2 – ×× × –× –– – –

U 1179 ? ? ? ?? ? × ×× ×?

U Hebyi zoom. ? ×? ? – ? ? – – – – –

U 1126 Pr3-Pr4 × BV × × ×?
U 1128 Pr4 × TV&TH ? × × ×?

U 983 Pr3? × BV ×? ×?

U 522 ? ? BH × × ×? × ×?
U 523 ? BV × × × ×× ×?

f Minst tre på varandra följande runor ur fuþarken.
g Skrivtecken som påminner om medeltidsrunor, 

gyllentalsrunor och bokstäver.
h Ej vänt s; vänt l läses t och räknas ej som vänt.
i U Fv1973;199.
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De ickelexikala inskrifterna är utan tvekan texter med samma visu ella 
ele ment som andra senvikingatida runristningar. De faktorer som har un
der sökts i avsn. 5.5 visar god överensstämmelse med materialet som hel
het, i synnerhet resultaten i kapitel 3. När det gäller förhållandet mel lan 
ru norna och den övriga kompositionen kan man se att runslingorna som 
an vänds med några få undantag är konventionella och inte röriga, att den 
före  dragna textstarten är nere till vänster och att visuella skriftenheter 
an vänds. Allt detta tyder på att ristningar med ickelexikala inskrifter med 
undan tag för språket styrs av samma typer av textuella konventioner och 
ut nyttjar samma typer av semiotiska resurser som de övriga run stens rist
ning arna.

Om man ska tolka resultaten i ett större perspektiv kan de ickelexi kala 
in skrifterna, just genom sin imitativa karaktär sägas spegla de normer 
och konventioner som rådde i den senvikingatida skriftkulturen i stort. 
De visar tydligt att det i samtidens förståelse av genren fanns plats för 
in skrifter utan språkligt innehåll. Precis som vi idag kan känna igen ett 
barns krumelurer som brev och är beredda att ge det status som text (se 
avsn. 2.3.4) var sannolikt i vikstabons ögon runstenen U 1061 inte »den me
nings lösa ristningen» (Wessén i SRI 9: 334) därborta utan helt enkelt en 
run stens text utan språkligt budskap.

5.8.2. Sammanfattning 

I tabell 31 sammanfattas de olika kriterier som har behandlats i kapitlet. 
Det vi sar sig tydligt att ickelexikala inskrifter i allt väsentligt utom den 
språk liga formuleringen ansluter till senvikingatida runstenstradition. En
dast ett fåtal av ristningarna (U 370 Herresta, U 529 Sika, U 522 Hammar
by, U 523 Hammarby och Sö 261 S. Betby) sticker visuellt ut från det övriga 
run stens materialet. Det generella intrycket är snarare att typiska drag är 
över re presenterade bland ristningarna med ickelexikala inskrifter. Till 
dessa hör före komsten av kors som är klart högre än i materialet i stort. 
Vi dare är bild fram ställningar vanliga i dessa rist ningar och runslingorna 
är, om än ibland av lägre hant verks mässig och konstnärlig kvalitet, kom
po ne rade på samma sätt som i det övriga materialet. Djur orna men tiken 
kan, i de fall den är bevarad, för det mesta utan komplikationer in ord nas i 

Tabell 31. Sammanfattande översikt av de ickelexikala inskrifterna. Fråge tecken 
betyder att analys ej är möjlig p. g. a. skada, kryss markerar att kriteriet uppfylls 
och streck att det är irrelevant för respektive ristning. Zoom = zoomorf, BV = botten 
vänster, BH = botten höger, TV = toppen vänster, TH = toppen höger.
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Gräslunds stil grupper. Även bruket av runorna visar att ickelexi kala in
skrifter är en del av samma kommunikativa praktiker som de språk ligt 
me nings givande: det stora flertalet inskrifter läses medurs nedifrån väns
ter, runslingan fylls gärna helt med runor, skiljetecken används och kan 
t. o. m. identifieras i en av krumelur inskrifterna (U 835), och slutligen är 
run kom binationerna i många fall så dana som är välbekanta från det lexi
kala run inskriftsmaterialet. Några av ristningarna är också kompo nerade 
med olika visuella skriftenheter, även det en åtgärd som skapar likhet med 
det övriga runstensmaterialet. 

I tidigare forskning finns en latent misstanke om att ickelexikala in
skrifter är sentida imitationer av senvikingatida runstenskonst. Även om 
så kan vara fallet med enskilda ristningar, finns det generellt ingen anled
ning att för Upplands vidkommande senaredatera materialet (undan tagna 
är U 370, U 835 och U 1180). Tvärtom är fördelningen mellan läsbara och 
icke läs bara den förväntade om man utgår från att ickelexikala in skrifter 
är sam tida med de lexikala. I områden med få andra runstenar före
kommer in skrift erna med tvetydig eller omöjlig läsning medan sådana som 
är utförda av mer vana ristare står i runstenstätare regioner. Ut gående 
från samma resonemang och i kombination med fyndomständigheterna 
och de där förekommande skrivtecknen bör man räkna med att de flesta 
ickelexi kala inskrifterna på Södertörn (Sö 225, Sö 230, Sö 249 † och Sö 261) 
här stammar från senare tid. Södertörn är ett område som har många run
stenar och samtidigt en hög andel ickelexikala inskrifter. Dessa inskrifter 
har på tagliga likheter med varandra och återfinns i äldre forn lämnings
miljöer och i omedelbar anslutning till språkligt meningsgivande run in
skrifter. Run formerna i dessa är snarlika och det finns, med undantag för 
Sö 225, an ledning att anta en gemensam upphovsman för dem. 

Det finns några tydligt avgränsade grupper med gemensamma drag 
bland de ickelexikala inskrifterna. Liknande runformer hittar man i ovan 
nämnda inskrifter från Södertörn. I Uppland finns de tre krumelur in skrif
ter na U 835, 1170, U 1175 och U Fv1973;199 av vilka de tre sistnämnda 
gör ett sam man hållet intryck med avseende på skrivtecknen. Sven B. F. 
Janssons (i SRI 9: 669) uppfattning att även de tre inskrifterna i Östervåla 
sn (U 1178, U 1179 och U 1180) har tecken som liknar varandra är svår att 
upp rätt hålla. Där emot har de tre en tydlig regional sammanhållning i och 
med att de är de enda runstenarna i Östervåla sn. En tredje upp ländsk 
grupp är in skrifterna i landskapets centrum i och omkring Lagga sn som 
har gemensamma drag både när det gäller ornamentik och formulering.



6. Sammanfattning 

Skriftkulturen i ett samhälle kan beskrivas med hjälp av alla de skrift språk
liga uttrycksmedel som förekommer i dess textvittnen (se avsn. 2.3.2). I 
före liggande undersökning har jag granskat några aspekter av sen vi kinga
tida skriftkultur i Uppland och Södermanland. Begränsningarna ut gjor des 
dels av att endast en genre – runmonument i sten – har varit under ut red
ning, dels av att denna genre har analyserats med hänsyn till den as pekt 
av skriftkultur som rör textproducent och textbrukarroller. Jag anser att 
just denna aspekt är den mest centrala eftersom den avser texternas roll i 
interaktionen mellan ristare och tilltänkta läsare och därmed har bäst po
tential att sätta run stens ristningarna i en kommunikativ kontext. 

Något som utmärker senvikingatida runstensristningar är att in skriften 
är inbäddad i en visuell komposition som består av runor, run slingor, kors 
och annan orna ment ik. Runstensristningarna är med andra ord multimodala 
texter som genererar betydelse med såväl visuella som språk liga medel, och 
runornas betydelsepotential sträcker sig sål edes bort om det språkliga. Det 
innebär att runorna utgör en semiotisk re surs, ett erbjudande om att skapa 
betydelse för både ristaren och läsaren av en runstenstext. Sättet denna 
resurs används på i samspel med de övriga be ty delse bärande elementen i 
en runstensristning kan avslöja textproducent och text brukar roller och 
en analys av runorna som resurs således sätta texten i ett kommunikativt 
sammanhang. 

I kapitel 1 redogörs för metoderna med vilka avhandlingens syfte upp
nås. Materialinsamligen sker enligt runologiska principer vilket inne bär 
att säkra läsningar och, om så är nödvändigt och möjligt, nya tolk ningar 
eta bleras. Med detta material undersöker jag sedan hur betydelse skapas 
ge nom runorna och visuella element samt de bägge gemensamt. Detta görs 
ge n om en analys av hur betydelser ur Michael Hallidays (2004) tre meta
funktio ner – den idea tio nella (omvärldsbeskrivande), den interpersonella 
(för hållandet mellan textproducent och textbrukare) och den textuella 
(text struk turerande) – ut trycks. 

Kapitel 2 består av en forskningsöversikt om runstenar och skrift lig het 
samt en redogörelse för den teoretiska, sociosemiotiska bakgrunden. Den 
sen vikinga tida skriftkulturen såsom uttryckt i runstensristningarna är 
tätt förknippad med kristendomens intåg i Skandinavien och bör ses som 



224

en del av denna kontext. Den plötsliga och kraftiga ökningen av antalet 
run stenar under 1000talet är ett uttryck för den osäkerhet som råder i ett 
sam hälle som erfar genomgripande förändringar; i en sådan kris skapas ett 
kom munikativt vakuum i vilket gamla former av kommunikation för lorar 
sin betydelse och nya uppstår. Runstensristningarna uppvisar en mängd 
olika uttrycksformer, som kan indelas i traditionella och impor te rade. Tra
di tio nella är bl. a. bruket att resa bautastenar, runorna som skrift system 
och djurornamentiken. Som importerade kan definieras vissa aspekter av 
skrift bruket, korset och andra kristna markörer. Ska man förstå vikinga
tida skriftkultur räcker därför en analys av språket inte till utan man måste 
ta hänsyn till hela den visuella kompositionen. Sociosemiotiken med sitt 
vid gade textbegrepp erbjuder här ett lämpligt analysredskap. Inom socio
semiotiken ses texten som en multimodal företeelse i vilken olika be tydelse
po tentialer erbjuds med hjälp av både språkliga och visu ella medel. Texten 
ses som ett semiotiskt rum som i sin tur är en del av en inter aktions kedja 
och bakomliggande sociala praktiker. Detta semiotiska rum innehåller ett 
an tal element med potential att uttrycka betydelse, semi otiska resurser. 
När en semiotisk resurs (eller flera tillsammans) är kulturellt bearbetad 
så till den grad att den utgör ett systematiserat och kon text över skri dande 
sätt att förmedla betydelser ur de tre meta funktionerna (i bästa fall alla) 
talar man om en semiotisk modalitet. 

I kapitel 3 undersöks inskrifternas språkliga formulering i förhållande till 
rist ningarnas slinguppläggning i syfte att bestämma runslingans eventuella 
sta tus som semiotisk modalitet. Den starkaste konventionen som jag har 
hittat är den att runinskrifter i enkla runslingor med djurornamentik i 
nor mal fallet börjar i rundjurets nedre vänstra kroppsdel. Denna kon
vention är konstant över tid och rum med en andel på mellan 84,5 % och 
89 % beroende på landskap och tidsperiod (tabell 9 på s. 76). Liknande kon
stant höga siffror kan inte påvisas i fråga om en påstådd konvention som 
ibland nämns i tidigare forskning, nämligen den att en inskrift börjar i run
djurets huvud. I det tidiga skiktet av materialet läses visserligen en majo
ritet av inskrifterna på det sättet, men mot vikingatidens slut kan man 
ob ser vera en utjämning och inskrifter som börjar i rundjurets stjärt blir 
allt vanligare. Detta kan tyda på att rundjurets huvud i de tidiga zoo morfa 
ristningarna placerades på samma ställe som inskriftens första runa, näm
ligen nere till vänster, alltså att det var rundjuret som rättade sig efter 
in skriften och inte tvärtom. 

Resultaten av delundersökningen tillåter slutsatsen att den zoo morfa 
run slingan har använts som en semiotisk modalitet. Att run djurs hu vu det 
för med lar ideationell (omvärldsbeskrivande) betydelse är högst sanno likt 
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och har påvisats i konsthistorisk forskning (se avsn. 3.2). Min egen under
sök ning visar att rundjuret även kan uttrycka betydelser ur de två öv
riga me ta funktio ner na, den inter per sonella (relationen mellan ristare och 
lä sare) och den textuella (textstrukturerande). Dessa två meta funktio ner 
ut trycks främst genom djurkroppens läge: läsaren kan för vänta sig att in
skriften börjar i den nedre vänstra delen av rundjurets kropp. I vissa fall 
ver kar även rundjurshuvudet ha text struk ture rande och inter per sonell 
funktion. Detta gäller för komplicerade textflöden i run slingor av typ B, 
där rundjurshuvudet ibland tycks markera inskriftens fort sättning i andra 
slingan.

Andra delen av kapitel 3 ägnas runinskrifternas linearitet och för hål
landet mellan visuella skriftenheter och inskrifternas syntaktiska struktur. 
När det gäller inskriftsformlernas tendens att bli placerade visu ellt av
skilda är det främst ristarsignaturerna som sticker ut. Drygt 30 % av alla 
ris tar signaturer står i en egen visuell skriftenhet, vilket kan jämföras med 
ge nom snittsvärdet för de tre vanligaste fakultativa formlerna, ristar sig
na turer, nekrologer och förböner, som är 18 % i Uppland och 23 % i Söder
man land (tabell 19 på s. 93). Dessa siffror är dock generellt låga, vilket ty der 
på att behovet av att strukturera inskriftsformlerna med visuella me del 
var litet. Ett mycket tydligare samband upptäcker man om man ut går 
från de visuella skriftenheterna. Dessa utnyttjas i olika grad för att mar
kera syn tak tiska strukturer i inskrifterna. Det starkaste sambandet mel
lan form ler och visuell gestaltning finns i ristningar som kombinerar olika 
sling typer. I hälften av dessa inleder en ny formel inskriftsdelen i andra 
slingan (tabell 22 på s. 98). Tätt efter följer runslingor som utgör två visu
ella skrif tenheter (återanvända slingor), sedan fristående runor innanför 
eller utan för runslingorna och sist andra slingan i flerslingedesigner (tabell 
23 på s. 99). Hos de sistnämnda är dock andelen synnerligen låg: endast i 
16 av de 145 flerslingedesignerna inleder en ny formel andra slingans in
skrift. Situationen i dessa slingor har utretts med en pilotundersökning av 
kva li ta tiv karaktär (avsn. 3.6.1), som visar att det har funnits en utbredd 
am bi tion hos ristarna att hålla isär olika teman i inskrifternas be rättelse. 
Så dan ämnesmässig upp delning kan ofta inte greppas med den mekaniska, 
for mel baserade materi al insamling som har legat till grund för kapitlets öv
riga analyser.

Kriterierna för den visuella och språkliga kate gor is ering som til lämpas 
i delundersökningen är av mig valda och kan därmed inte utan vi dare 
förutsättas ha haft relevans för runristaren och hans senvikinga tida läsare. 
Även om re sultaten således inte lämpar sig för en utredning av run rist
ningar nas visuella grammatik visar de tydligt att visuella ut trycks medel 
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har använts i syfte att strukturera det språkliga budskapet och de finiera ett 
för håll nings sätt till läsaren. Men det finns också skäl att anta ideationella 
be tydelser i runristningars komposition. I avsn. 3.6.1 och 3.7 finns det ett 
an tal exempel på ristningar där man får anta att en specifik kom position 
ut trycker exempelvis en viss relation mellan olika sten beställare och den 
håg komne. 

Kapitel 4 behandlar sörmländska runinskrifter i vilka lång kvist runor 
blan das med andra skriftsystem, nämligen stavlösa runor, koor di nat runor, 
kryss runor och samstavsrunor. Det faktum att ristarna här har valt att 
an vända olika skriftsystem gör att ristningarna lämpar sig för en analys 
av skriften som semiotisk modalitet. Runstenarna i fråga står i ett geo
grafiskt mycket begränsat område i södra Södermanland; samtliga till hör 
de ti dig aste senvikingatida runstensristningarna och uppvisar dess utom 
ett an tal högstatus eller högambitionsmarkörer såsom epitetet þróttaR 
þiagn, skepps fram ställ ningar och ansiktsornamentik. Bruket av av vi
kande skrift sys tem kan därför tolkas som ett element av interaktion inom 
en re gio nal elit. Den vanligaste typen av avvikande skriftsystem är koor
dinat runor (i majoriteten av fallen i form av kvistrunor), men det skrift
sys tem som sticker ut mest i jämförelse med inskrifter utan för Sö der man
land är de stavlösa runorna. Många av de sörmländska stav lösa ru norna är 
unika i respektive inskrift eller åtminstone i Söderman land, och det finns 
tecken på att vi i dessa inskrifter kan bevittna uppkomsten av en ex klusivt 
sörmländsk uppsättning av stavlösa runor.

Det visar sig att runorna i de berörda ristningarna ut trycker be tydel ser 
ur alla tre metafunktionerna, och detta helt oavsett de språk liga ut  tryck 
som de representerar. Partier i avvikande skrift uttrycker för det mesta 
nekro loger och statusmarkörer men aldrig minnesformler. På så sätt hjäl
per den avvikande skriften till att hålla isär olika diskurser, nämligen den 
mer allmänna som rör själva minnesgärningen och den elitistiska, i vilken 
posi tio neringen inom samhällets högre skikt manifesteras. Vidare pla ce ras 
par ti erna i avvikande skrift ofta på en visuellt framskjuten plats mitt på 
rist nings ytan, gärna inkomponerade i ristningens övriga ornamentik. De 
sär egna runformerna uttrycker därmed betydelser ur den textuella meta
funktionen genom att markera bytet av diskurs. Detta diskursbyte inne bär 
dock samtidigt också en ny relation mellan skribent och läsare efter som mål
gruppen för inskriften omdefinieras, alltså en interpersonell metafunktion. 
Det finns även anledning att till skriva den avvikande skriften ideationella 
betydelsekomponenter, vil ka möj ligt vis hänger ihop med utlandsfärder.

Avhandlingens tredje och sista empiriska undersökning, i kapitel 5, ut gör 
ett försök att beskriva skriftkulturen utifrån det ne ga tiva, nämligen med ett 
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ma te rial av ristningar som inte utnyttjar den semi otiska modaliteten språk. 
Rist ningarna ansluter i allt väsentligt utom i fråga om språket till runstens
genrens kon ventioner och uttrycker betydelse på samma sätt som övriga 
run stens rist ningar. Ickelexikala inskrifter förekommer i hela Upp land 
men end ast i norra Södermanland och i synnerhet på Södertörn. Där emot 
sak nas de i Södermanlands södra del. Generellt bör de dateras till slutet av 
sen vi kinga tiden men för några av ristningarna, särskilt den märkligt homo
gena gruppen på Södertörn, ligger en eftervikingatida datering närmare till 
hands. När det gäller runformerna kan man observera en klar korre lation 
mellan inskrifternas kvalitet och antalet runstenar i omgivningen. Icke
lexi kala inskrifter i centrala Uppland har helt konventionella run former 
och imiterar gärna frekventa ord som stæinn och ræisa. Ett annat stra tum 
av in skrifter kan beskrivas som runimitativa, med svår tolkade skriv tecken 
som dock säkerligen föreställer runor. De allra flesta så dana in skrifterna 
finns i runstensglesa häraden. I perifera områden med avseende på run
stens täthet återfinns också de skriftimitativa inskrifterna, i vilka skriv
tecknen inte ens har vaga likheter med runor.

Ristningar med ickelexikala runinskrifter utgör runtexter med alla 
känne tecken som utmärker andra runtexter förutom ett språkligt bud
skap. Ickelexikala inskrifter är på sätt och vis centrala i bedöm ningen 
av senvikingatida skriftkultur. De är ytterst få till antalet men sam tidigt 
existerar de och visar en attityd till skrift som är förankrad i det visu ella. 
En språkligt meningsgivande inskrift var uppenbarligen inte någon förut
sätt ning för interaktionen genom mediet runsten. Däremot var det vik tigt 
att skrift fanns på monumentet även om den inte förmedlade något språk
ligt innehåll.

Den skriftkultur som runstensristningar ger prov på litar i många av
se enden till andra semiotiska modaliteter än språket, och be tydelse ska
pas på flera olika nivåer. De semiotiska modaliteter som här har be lysts 
är språket, rundjuret och runorna. Gällande de två förstnämnda har fo
kus mest legat på att undersöka hur de förhåller sig till varandra. Kom
po sitionen av runstensristningar visar sig vara strukturerad och genom
tänkt och i några avseenden konventionaliserad. Om man bortser från de 
ickelexi kala inskrifterna i kapitel 5 kan många av detaljerna i run stens
rist ningarnas komposition tolkas som läsbarhetsfrämjande åt gärder. En 
in skrift ska läsas nedifrån vänster i rundjurets kropp, kombinerade slingor 
kan läsas utan inbördes ordning, de båda run djuren i Bslingorna ägnar sig 
ofta åt olika teman och ett parti i avvikande skrift läm nar upplysningar 
om den hågkomnes gärningar eller funktion i livet samt mar ke rar byte av 
diskurs.
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Några för runstensristningarna typiska läsare och läsarter finns inte. 
Ru norna är en resurs som olika typer av läsare kan utnyttja på olika sätt. 
Vi kan för det första skilja mellan skriftkunniga och ickeskrift kun niga 
läsare. En runstensristning har, som har visats i kapitel 5, kultu rellt vär
de oav sett runornas potential att återge språkligt innehåll. Många as pek
ter av en runstensristnings inne håll realiserades med andra uttrycks me
del än språket, vilket innebär att läsaren inte med nödvändighet var en 
person som kunde ta del av inskriften. Den omsorg med vilken ristarna 
kom po nerade sina inskrifter visar för det andra en ambition att för medla 
ett kompakt men ändå tydligt språkligt med delande. Den som kunde ty da 
run in skriften hade möjlighet att förlita sig på några visuella och textuella 
kon ventioner som gjorde texten läsbar och begriplig. För det tredje rik
tar sig en runstensristning också till en viss publik och utgör ett in lägg 
i en pågående diskurs som förs inom en begränsad grupp av män niskor 
med liknande intressen. Skillnaden mellan de båda sist nämnda läsarna, 
den runkunniga förbipasserande och deltagarna i en inter aktions kedja, 
åskåd lig gjordes i kapitel 4 genom den dubbla diskursen på run ste narna 
med avvikande skriftsystem. I dessa ristningar är det tyd ligt att den mer 
spe ci fika diskursen rör positioneringen inom en lokal elit, men så behöver 
givet vis inte vara fallet i andra inskrifter. 

Senvikingatida skriftkultur har med denna avhandling ännu inte fått nå
gon heltäckande beskrivning och några centrala aspekter måste få vänta 
på sin behandling. Så kräver i synnerhet runinskrifternas språk i ett in
ter aktionellt perspektiv en utförlig egen undersökning. Vilka språk liga 
struk turer används, hur pass koherenta och fullständiga är in skrifterna? 
Eller med andra ord: utnyttjar runstensristningarna en av skriftens mest 
kraft fulla potentialer, nämligen den att göra ett språkligt meddelande obe
ro  ende av fysisk kontakt mellan två människor? En annan stor forsknings
upp gift är den att kartlägga runstenarnas visuella grammatik i dess helhet. 
Här har det inte funnits utrymme att gå in på betydelsen av kors eller 
figur or na mentik men att även de bidrar till runstenarnas betydelse torde 
stå utom tvivel. Sist men inte minst har endast en genre utretts, näm ligen 
run stens ristningar. I en heltäckande analys av senvikingatida skrift kultur 
måste även de talrika lösföremålen med runinskrifter ingå. I synner het 
ma teri alet från Sigtuna med dess exceptionellt rika arkeologiska kontext 
kan med en ingående kommunikationsteoretisk utredning ge oss en djup 
in blick i skriftens roll i det senvikingatida samhället. 



Zusammenfassung 

Die Schriftkultur in einer Gesellschaft lässt sich unter Zuhilfenahme aller 
schrift sprach lichen Ausdrucksmittel in den von ihr hinter lassenen Schrift
do ku menten beschreiben (Abschnitt 2.3.2). In der vor lie gend en Dis ser
tation wur den ausgewählte Aspekte spät wi kinger zeitlicher Schrift kul tur 
an hand von in Stein geritzten Ru nen denk mälern unter sucht. Das Unter
suchungs gebiet beschränkt sich dabei auf die schwe dischen Provinzen 
Upp land und Söder manl and. Der besondere Fokus bei der Unter suchung 
des an ge deuteten Quellen korpus lag in jenem Aspekt der Schrift kultur, 
der die Rollen der Runen ritzer und Leser als Text produzenten resp. Text
an wender in speziellen Kom mu ni kations situationen betrifft. Dieser As
pekt ist meines Erachtens der zent ralste, da er auf die Funktion der Texte 
in der Interaktion zwischen Runen ritzer und Leser abzielt und somit die 
beste Voraus setzung dazu bietet, die Ru nen stein ritzungen in einen kom
mu nikativen Kon text ein zu betten. 

Ein Merkmal spätwikingerzeitlicher Runensteinkunst besteht darin, 
dass die eigent lichen In schriften (als Sprachzeichen) Teil einer visuellen 
Kom position sind, die Ru nen, besondere Anordnungsformen wie Ru nen
schlingen, sowie Kreuze und andere Ornamente enthält. Runen stein
ritzungen sind mit anderen Worten multimodal und stellen Bedeu tung 
mit so wohl vi suel len als auch sprachlichen Mitteln her; das Bedeu tungs po
tential der Ru nen reicht somit über das rein Sprachliche hinaus. Das be deu
tet, dass Ru nen eine semiotische Ressource darstellten, ein An gebot für 
Ritzer und Le ser, dem Runensteintext Bedeutung zuzumessen. Das Nach
denken über die Art und Weise, wie diese Ressource im Zusammen spiel 
mit den anderen Ele men ten ei ner Ru nen stein ritzung ange wandt wird, 
kann die Rollen von Textproduzent und Text an wen dern sichtbar machen 
und somit den Text in ei nen kom mu ni ka ti ven Zusammenhang setzen.

In Kapitel 1 lege ich die in der Untersuchung angewandten Me tho den 
dar. Die Materialsammlung geschieht nach runologischen Prinzipien, was 
be deutet, dass sichere Lesungen und, falls nötig und möglich, neue Deu
tungen etab liert werden. Anhand dieses Materials untersuche ich in einem 
nächsten Schritt, wie die Ru nen und die visuellen Elemente für sich und 
ge meinsam Bedeutung her stellen. Zu diesem Zweck analysiere ich, wie 
Bedeutungs inhalte aus Michael Halli days (2004) drei Meta funktionen – 
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der idea tionellen (umweltbeschreibenden), der in ter per sonel len (Relation 
zwischen Schreiber und Rezipienten ausdrückenden) sowie der tex tuel len 
(text strukturierenden) – ausgedrückt werden.

Das zweite Kapitel bietet einen forschungsgeschichtlichen Blick auf Ru
nen steine und Schriftlichkeit sowie eine Herleitung des theo re tischen – so
zio se mi o tischen – Hinter grunds. Die spät wikinger zeitliche Schrif tkultur, 
wie sie in den Ritzungen auf Runensteinen zum Ausdruck kommt, ist eng 
mit der Christianisierung Skandinaviens verbunden und muss als zu die sem 
Kon text gehörig betrachtet werden. Der plötzliche und mar kante An stieg 
der Anzahl Runensteine während des 11. Jahrhunderts ist ein Zeichen für 
die Un sicher heit, die mit grundlegenden gesellschaftlichen Ver än de rungen 
ein hergeht. In einer solchen Krise entsteht ein kom muni ka tives «Vaku um», 
in welchem alte Kom mu ni ka tions formen an Be deu tung verl ie ren, während 
neue im Entstehen begriffen sind. Die mit Runen steinen an ge wandten 
Aus drucks formen können in traditionelle und im por tierte ein ge teilt wer
den. Als tra di tio nell gelten etwa der Brauch, unbeschriftete Bautasteine zu 
er richten, die verwendeten ru nischen Schrift systeme und Tier or na mente. 
Zu den im por tier ten Ele men ten können die Verwendung von Schrift sowie 
die Kreuz or na mente und andere Referenzen zum christ lichen Glauben 
gerechnet werden. Wenn man die wikinger zeitliche Schrift kultur bzw. die 
jeweilige kommunikative Verortung eines Runendenkmals zu verstehen 
versuchen will, genügt aus diesen Gründen ei ne rein sprach liche Analyse 
der Schriftzeichen nicht, sondern man muss die gesamte vi su el le Kom po
si tion der Runendenkmäler berücksichtigen. Die Soziosemiotik mit ihrem 
er weiter ten Text be griff bietet hierbei geeignete Raster zur Analyse. Text 
wird als mul ti mo dales Phänomen verstanden, das sowohl mit sprachlichen 
als auch mit vi su el len Mitteln verschiedene Bedeutungs potentiale zur Ver
fü gung stellt, so ge nannte semiotische Ressourcen. Auf diese Weise bildet 
der Text ei nen se mi o tischen Raum, der seinerseits Teil einer Interaktions
kette und ei ner je ner zu grunde liegenden sozialen Praxis ist. Wenn eine 
se mi o tische Res source (oder mehrere zusammen) kulturell bearbeitet ist, 
der gestalt, dass sie systematisierte und kontextüberschreitende Mittel 
zur For mu lie rung von Bedeu tungen aus den drei Meta funk tio nen zur Ver
fügung stellt, spricht man von einem semiotischen Modus.

In Kapitel 3 untersuche ich, wie sich die sprachliche Formulierung der 
In schriften und die Gestaltung der Runenschlingen zueinander ver halten. 
Die Frage dabei ist, ob sich der mögliche Status der Runen schlinge als 
semio tischer Modus eruieren lässt. Die deutlichste Konvention ist hierbei 
jene, nach welcher die In schrift in einfachen zoomorphen Runen schlingen 
im unteren linken Teil der Schlinge beginnt. Diese Konvention ist sowohl 
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chro no logisch als auch geo graphisch stabil, und die ent sprechenden In
schrif ten haben, je nach Provinz und Pe ri o de, ei nen An teil von 84,5 % – 89 % 
(siehe Tabelle 9 auf S. 76). Für jenes Kri te rium, das in früherer Lite ratur 
gerne als mögliche Konvention ge nannt wurde, näm lich dass eine Runen
inschrift normaler weise im Kopf des Runen tiers beginnt, ist der An teil 
bedeutend weniger konstant. Zwar ist dies im älteren Teil des Materials 
in einer Mehr heit der Ritzungen der Fall, doch gleichen sich die Anteile 
gegen den Schluss der Wikinger zeit mehr und mehr aus, und Inschriften, 
die im Schwanz des Runentiers be gin nen wer den gewöhnlicher. Dies kann 
so gedeutet werden, dass in den früheren Ritzungen der Kopf des Runen
tiers am gleichen Ort wie die erste Rune der Inschrift platziert wurde, 
unten links, und sich also das Runen tier nach der Inschrift richtete und 
nicht umgekehrt. 

Die Untersuchung erlaubt die Folgerung, dass die zoomorfe Ru nen
schlinge als semio tischer Modus angewandt wurde. Die kunst geschicht
liche For schung legt nahe, dass die Gestaltung des Runentiers ideatio nel
len (um welt be schreibenden) Inhalt vermittelt (Abschnitt 3.2). Mit meiner 
ei ge nen Studie kann ich zeigen, dass das Runentier auch Be deu tungs in
halte der beiden anderen Meta funktionen ausdrückt, der inter per so nel len 
und der textuellen. Dies geschieht in erster Linie durch die Lage des Tier
körpers: der Leser kann davon ausgehen, dass die Inschrift im unteren 
linken Teil des Tier körpers beginnt. In gewissen Fällen scheint jedoch auch 
der Kopf des Tieres textstrukturierende und interpersonelle Funk tio nen 
wahr zu nehmen, dann nämlich wenn die Inschrift in einer Runen schlinge 
vom Typ B (siehe Figur 4 auf S. 62) platziert ist und der Tier kopf der zwei ten 
Schlinge die Fort setzung der Inschrift markiert. 

Der zweite Teil des dritten Kapitels beschäftigt sich mit der sprach
lichen Linea rität und dem Verhältnis zwischen visuellen Schrift ein hei ten 
(vi suell ab ge grenzte Teile der Inschrift, siehe Figur 3 auf S. 60) und der syn
tak tischen Struktur der Inschriften. Hierbei zeichnen sich die Ritzer sig
naturen besonders aus. Gut 30 % der Signaturen stehen in ei ner ei ge nen 
visuellen Schrift einheit, was deutlich über dem Durch schnitts wert der 
drei häufigsten Inschrifts formeln (Ritzersignaturen, Für bit ten und Ne kro
loge) liegt, nämlich 18 % in der Provinz Uppland und 23 % in Sö der man land 
(Tabelle 19 auf S. 93). Diese Zahlen sind gene rell tief, was da rauf hin deutet, 
dass die Möglichkeit, die Formel struktur mit vi suel len Mit teln zu unter
stützen, nur geringfügig benutzt wurde. Ei nen deut lich aussage kräf ti ge
ren Zusam menh ang entdeckt man ausgehend von den vi suel len Schrif
tein hei ten. Die verschiedenen Arten von visuellen Schrift ein heiten unter
schei den sich in ihrer Häufigkeit, die syn tak tische Struktur der Inschrift 
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zu mar kieren. Am deutlichsten zeigt sich der Zusam men hang zwi schen 
Formeln und visueller Gestaltung in den Ritzungen, die ver schie de ne 
Schlingen kategorien kom binieren. In der Hälfte dieser Ritzungen lei tet ei
ne neue For mel den Inschriftsteil in der zweiten Schlinge ein (Ta belle 22 
auf S. 98). We niger deutlich ist der Zusam menhang bei Runen schlingen, die 
aus zwei visuellen Schrift einheiten bestehen. Frei stehende Ru nen inner
halb oder aus ser halb der Runen schlinge weisen noch etwas sel tener einen 
solchen Zusammenhang auf, und zu letzt folgen die zwei ten Schlingen in 
Ge stal tungen mit mehreren Schlingen (Tabelle 23 auf S. 99). Bei den zu letzt 
Ge nannten ist jedoch der Anteil äusserst klein: Nur 16 der 145 ent sprech
en den In schriften leiten die zweite Schlinge mit ei ner neuen For mel ein. 
Die qua li ta tive Pilot studie zu einem Teil dieser In schrif ten (Ab schnitt 
3.6.1) zeigt deut lich die Ambition der Ritzer, ver schie dene The men in der 
nar rativen Struk tur auseinander zu hal ten. Eine solche the ma tische Struk
tu rie rung kann mit der mechanischen, for mel basierten Ma te ri al sammlung, 
die den übrigen Analysen des Kapitels zu grunde liegt, oft nicht er fasst 
wer den.

Die Kriterien für die Kategorisierung und Quantifizierung vi suel ler und 
sprachlicher Ausdrucksmittel sind von mir gewählt und können des halb 
nicht ohne Weiteres Anspruch auf Relevanz für die Teil nehmer im spät
wikinger zeit lichen kommunikativen Kontext erheben. Aus die sem Grund 
ist diese Studie nicht dazu geeignet, zur Beschreibung der spät wi kinger
zeit lichen visuellen Grammatik angewandt zu werden. Es zeigt sich je doch 
deutlich, dass visuelle Ausdrucksmittel dazu genutzt wurden, die sprach
liche Botschaft zu strukturieren und ein Verhältnis zwischen Ritzer und 
Le  ser zu etablieren. Es gibt allerdings auch Grund zur An nahme, dass sich 
in der Komposition von Ritzungen ideationelle Ele mente ver stecken. In 
den Abschnitten 3.6.1 und 3.7 werden einige Inschriften ge nannt, bei de nen 
man annehmen darf, dass mit kompositorischen Mitteln zum Bei spiel eine 
Re lation zwischen Steinbesteller und Er inner ten aus ge drückt wird.

Kapitel 4 behandelt jene Runeninschriften in Södermanland, in wel chen 
Lang zweig runen mit anderen Schriftsystemen – stablosen Runen, Ko or
di naten runen, Kreuzrunen und gebundenen Runen – ge mischt wer den. 
Die Tatsache, dass die Ritzer sich hier für die An wen dung ver schie de
ner Schrift systeme entschieden haben, macht diese In schriften zu ei nem 
ge eig neten Studien objekt für eine Analyse der Schrift als semioti scher 
Mo dus. Die betreffenden Runensteine stehen mehr heitlich in einem geo
graphisch begrenzten Gebiet im südlichen Teil der Provinz, ge hören alle 
zu der ältesten spätwikingerzeitlichen Pe riode und zeichnen sich ausser
dem durch den Gebrauch von Hochstatus mar kören wie des Epitets þróttaR 
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þiagn, der Dar stel lung von Schiffen oder anth ro po morpher Ornamente aus. 
Der Ge brauch ver schiedener Schrift sys te me kann deshalb als Element der 
Inter aktion inner halb einer re gio nalen Elite ge deu tet werden. Das meist
ge brauchte Schrift system ist, neben den Langzweigrunen, jenes der Ko
or di naten runen (mehrheitlich in der Form von Zweigrunen). Aber je nes 
Schrift system, das im Vergleich mit Stein in schriften ausser halb Sö der
man lands am deut lichsten heraussticht, ist das der stab losen Runen. Ei
ni ge stab lose Ru nen formen in Södermanland kom men einzig in der ent
sprech enden In schrift vor oder sind ausserhalb der Pro vinz nicht be legt. 
Es gibt Grund zur Annahme, dass diese In schriften von der Ent stehung 
ei nes ex klu siv sö  der manländischen stab losen Runen alpha bets zeugen. 

Die Studie in Kapitel 4 zeigt, dass die Runen alle drei Meta funktio nen 
aus drücken können, und dies unabhängig von der sprachlichen Bot schaft, 
die sie vermitteln. Partien, die auf dem jeweiligen Stein von der vor herr
schenden Schrift ausprägung abweichen, enthalten oft Nek ro loge und nie 
Ge denk formeln. Auf diese Weise hilft der Wechsel des Schrift system, 
ver schiedene Diskurse aus ei nan der zu hal ten, nämlich den all ge meinen, 
das Totengedenken be tref fende Diskurs, und den eli tären, in welchem 
sich die Positionierung in einer höheren ge sell schaft lichen Schicht mani
fes tiert. Solche Sequenzen sind aus ser dem oft an einer visuell zent ralen 
Stelle angebracht und mit Vor liebe in ornamentale Elemente ein kom po
niert. Der Gebrauch eines ab wei chen den Schriftsystem er füllt tex tuelle 
Funk tion, indem der Diskurs wechsel gut sichtbar visuell mar kiert wird. 
Die ser Diskurswechsel bedeutet gleich zeitig auch, dass die Ziel gruppe der 
Ritzung neu definiert wird. Auf diese Weise wird ein neues Verhältnis zwi
schen Ritzer und Leser sichtbar, was auf eine inter per sonelle Be deu tungs
kom po nente schliessen lässt. Es gibt doch auch guten Grund zur An nahme 
von ideationellen Bedeutungen, die ver mut lich im Zu sam men hang mit 
Rei sen ins Ausland stehen.

Die dritte und letzte empirische Teilstudie meiner Dissertation in 
Kapitel 5 ist ein Versuch, sich der Schriftkultur quasi ex negativo zu 
nähern, näm lich unter Zuhilfenahme eines Materials, das sich nicht des 
se mi o tischen Modus Sprache bedient. Diese Ritzungen mit nicht lexi ka li
schen In schriften schliessen sich in allen wesentlichen Punkten mit Aus
nahme der Sprache an die Konventionen des Runensteingenres an und 
drücken Be deu tung auf die gleiche Weise aus, wie die übrigen Rit zungen 
auf Ru nen steinen. In Uppland kommen nichtlexikalische Inschriften in der 
ge sam ten Provinz vor. In Södermanland hingegen sind sie auf den nörd li
chen Teil der Provinz begrenzt, speziell die Halbinsel Södertörn, während 
sie im Süden der Provinz gänzlich abwesend sind. Im All ge mei nen müs sen 
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die nichtlexikalischen Inschriften auf den Schluss der Wi kinger zeit da tiert 
wer den, also das beginnende 12. Jahrhundert, doch bei ei ni gen Ritzungen, 
be son ders denjenigen der seltsam homogenen Gruppe auf Söder törn, ist 
eine nach wikinger zeitliche Entstehungszeit anzusetzen. In Bezug auf die 
Runen formen kann man eine klare Korrelation zwischen der Qua li tät der 
In schriften und der Anzahl Runensteine in der näheren Um ge bung be ob
achten. Nicht lexikalische Inschriften im Zentrum von Uppland, wo Ru
nen steine in grosser Dichte vorkommen, sind mit konventionellen Ru nen
formen geschrieben und imitieren oft häufige Wörter wie stæinn ‚Stein‘ und 
ræisa ‚errichten‘. Eine zweite Gruppe von Inschriften kann als ru nen imi
tie rend umschrieben werden. Dazu gehören Inschriften mit schwer zu deu
ten den Schrift zeichen, die jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit Runen 
dar stellen. Die meis ten Inschriften dieser Art stammen aus Bezirken mit 
we ni gen Ru nen stei nen. In den, gemessen an der Anzahl Runensteine, peri
pheren Ge bie ten fin den wir sodann auch die dritte Gruppe, die schrift imi
ta tive In schriften ent hält. Die verwendeten Zeichen in diesen In schriften 
haben wenig ge mein sam mit Runen. 

Es zeigt sich deutlich, dass solche nichtlexikalische Inschriften im Prin
zip sämt liche Kriterien von Runentexten erfüllen, mit der einzigen Aus
nahme, dass sie sprachlichen Inhalt vermissen oder zumindest für uns 
nicht erkennen lassen. Nicht lexi ka lische In schrif ten sind auf diese Wei se 
zent ral für das Verständnis der spät wi kinger zeit li chen Schrift kultur; sie 
sind zwar selten, kommen aber trotz dem vor und zeigen ein Verhältnis zur 
Schrift, das im Visuellen verankert ist. Er folg reiche Interaktion über das 
Me dium Runenstein setzte offen sicht lich nicht den Gebrauch sprach licher 
Aus drucksmittel voraus. Dagegen war es wich tig, dass die Schrift auf dem 
Mo nu ment präsent war, auch wenn diese kei ne sprachliche Botschaft ver
mittelte.

Die Schriftkultur, die sich in den Runensteinritzungen spie gelt, ver lässt 
sich in manchen Belangen auf andere semiotische Modi als die Sprache, und 
Be deutung wird auf verschiedenen Ebenen her ge stellt. Die hier unter
suchten semiotischen Modi sind die Sprache, die Ru nen schlingen und die 
Runen. Was die zwei erstgenannten betrifft wurde hier vor dring lich de
ren Ver hältnis zueinander untersucht. Die Kompo si tion von Ru nen stein
tex ten er weist sich als strukturiert, durchdacht und in manchen Be langen 
kon ven tio na li siert. Sieht man von den nicht lexi ka li schen In schrif ten in 
Kapitel 5 ab, können manche Details in der Komposition der Ru nen stein
rit zungen als les bar keits fördernde Massnahmen ver stan den wer den. Eine 
Inschrift beginnt gewöhnlich unten links im Kör per des Ru nen tiers, kom
bi nierte Schlingen können in be lie bi ger Reihen folge gelesen werden, die 
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In schrifts teile in den beiden Ru nen tie ren in BSchlingen widmen sich oft 
ver schiedenen Themen und eine Se quenz in einer vom Rest der Inschrift 
ab weich enden Schrift berichtet über die Taten oder die so zia le Funk tion 
des Ver stor be nen und markiert den Übergang zu einem an de ren Dis kurs.

Einen typischen Leser oder eine typische Lesart gibt es nicht im Falle 
der Runen stein texte. Die Runen sind eine Ressource, auf die ver schie dene 
Leser auf unterschiedliche Art zugreifen können. Erstens kann zwi schen 
Lesern die der Schrift mächtig sind und solchen die es nicht sind, unter
schie den werden. Der kul tu relle Wert einer Runensteinritzung hängt, wie 
in Kapitel 5 ge zeigt wur de, nicht vom Potential der Runen ab, sprach lichen 
In halt zu re ali sie ren. Viele Aspekte des Inhalts einer Runen stein ritzung 
werden auf an dere Art als mit Hilfe von Sprache ausgedrückt, was be
deu tet, dass der Le ser nicht notwendigerweise eine Person war, die die 
In schrift le sen konnte. Die Sorgfalt, mit welcher die Ritzungen kom po niert 
sind, drückt zwei tens den Willen der Ritzer aus, eine kompakte und trotz
dem deutliche sprach liche Mitteilung zu schaffen. Wer die Inschrift le sen 
konnte, durfte sich auf einige visuelle und textuelle Kon ven ti o nen ver
lassen, die den Text les bar und verständlich machten. Drittens rich tet sich 
eine Runen stein ritzung auch an ein bestimmtes Publikum und ist Teil eines 
Dis kurses, der innerhalb einer be grenz ten Gruppe von Personen mit ähn
li chen Interessen geführt wurde. Der Un ter schied zwischen den beiden 
letzt ge nannten Lesern, dem im Lesen der Ru nen bewanderten Passan ten 
und dem an einem bestimmten Diskurs Teil habenden, wurde in Kapitel 4 
anhand des doppelten Diskurses in Ru nen rit zungen mit ver schie de nen 
Schrift sys te men illustriert. Im Falle dieser Ru nen stei ne betrifft der spe
zi fische Diskurs die soziale Positionierung in ei ner regionalen Elite, aber 
dies braucht in anderen Ritzungen natür lich nicht der Fall zu sein.

Die spätwikingerzeitliche Schriftkultur hat mit der vorliegenden Dis ser
ta tions schrift noch keine abschliessende Behandlung erfahren, und ei nige 
zent rale Fragen mussten offengelassen werden. So harrt ins be son dere die 
Sprache der Runeninschriften in einer interaktionellen Per spek tive im
mer noch einer Analyse. Welche sprachlichen Strukturen wer den an ge
wandt, und wie kohärent und vollständig sind die Inschriften? Oder mit 
an deren Worten: Nützen die Runeninschriften eines der be deu tendsten 
Po tentiale der Schrift aus, nämlich eine sprachliche Mit tei lung vom phy
sischen Kontakt zweier Menschen unabhängig zu machen? Ei ne zweite 
wich tige Auf gabe der Forschung wird weiter sein, die visuelle Gram ma
tik der Runen steine inte gral zu beschreiben. Im Rahmen der vorliegenden 
Unter suchung konnte die Bedeutung von Kreuz oder Figurornamenten 
nicht be handelt wer den, aber diese müssen zweifellos ebenfalls als ein 
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Teil der Texte auf Ru nen stei nen verstanden werden. Schliesslich ist in 
der vorlie genden Ar beit ein zig ein Genre diskutiert worden, nämlich das 
der Runen ritzungen in Stein. In ei ner vollständigen Beschreibung der 
spät wikinger zeitlichen Schrift kul tur müssen jedoch auch die zahlreichen 
anderen Gegen stände mit Ru nen be rück sichtigt werden. Insbesondere das 
Material von Sigtuna in sei nem aus ser or dent lich reichhaltigen archäo lo
gischen Kontext kann uns un ter Zu hilfe nahme kom mu ni ka tions theo re ti
scher Me tho den tie fe Ein blicke in die Rolle der Schrift in der spät wikinger
zeit lichen Ge sell schaft ermöglichen.
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Barnes, Michael P., 1994: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney. Uppsala. 

(Run rön 8.)
— 2006: Standardised fuþarks: A useful tool or a delusion? I: Runes and their 

Secrets. S. 11–29.
— 2009: The Origins of the Younger fuþark: A Review of Recent and Less Recent 

Research. I: NOWELE 56 / 57. S. 123–142.
— & Page, R. I., 2006: The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala. 

(Runrön 19.)
Bautil, Det är: Alla Svea och Götha Rikens Runstenar … Med några anmärk ningar 

utg. af Johan Göransson. 1750. Stockholm.
Beck, Heinrich, 2001: Runen und Schriftlichkeit. I: Von Thorsberg nach Schles wig. 

Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebiets im Wandel eines Jahr tausends. 
Hg. v. Klaus Düwel, Edith Marold & Christiane Zimmermann. Berlin–New 
York. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertums kunde 
25.) S. 1–23.

Berge, Kjell Lars, 1993. Hva er det som kvalifiserer et budskap som “tekst”? “Tekst” 
og “kontekst” kultursemiotisk vinklet. I: Text i kontekst. Red. av Thorstein 
Fretheim, Lars Sigfred Evensen & Eva Sivertsen. Oslo. S. 24–38.

Berge, KjellLars [sic], 2002: From utterance to text, again. Theoretical reflections 
on the notion of “text” based on empirical studies of writing in different con texts. 
I: The semiotics of writing: Transdisciplinary perspectives on the technology of 
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writing. Ed. by Patrick Coppock. Thurnout. (Semiotic and Cognitive Studies 
10.) S. 157–182. 

Bianchi, Marco, 2008: Runstenar och vikingatida skriftkultur i Kronobergs län. I: 
Runor i Kronobergs län. Växjö. (Kronobergsboken.) S. 20–31.

Björkvall, Anders, 2009: Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. 
Uppsala. (Ord och Stil. Språkvårdssamfundets skrifter 40.)

Br = (Run)ristning i Olsen.
Brate, Erik, 1925: Svenska runristare. Stockholm. (Kungl. Vitterhets Historie och 

Antikvitets Akademiens Handlingar NF 13:5.)
— & Bugge, Sophus, 1887–91: Runverser. Undersökning af Sveriges metriska 

runinskrifter. Stockholm. (Antiqvarisk tidskrift för Sverige 10:1.)
Bratt, Peter, 2008. Makt uttryckt i jord och sten. Stora högar och maktstrukturer 

i Mälardalen under järnåldern. Stockholm. (Stockholm Studies in Archaeology 
46.)

Brink, Stefan, 2004: New Perspectives on the Christianization of Scandinavia and 
the Organization of the Early Church. I: Scandinavia and Europe 800–1350. S. 
163–175.

— 2005: Verba Volant, Scripta Manent? Aspects of Early Scandinavian Oral 
Society. I: Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavian Society. S. 
77–135.

Burström, Mats, 1994: Forntida bruk av det förflutna. Tankar kring ett röse med 
runsten i Södermanland. I: Fornvännen 89. S. 77–81.

Christiansson, Hans, 1959: Sydskandinavisk stil. Studier i ornamentiken på de 
senvikingatida runstenarna. Uppsala.

Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human 
contacts in northern Europe. Ed. by Ulf Fransson & al. 2007. Stockholm. 
(Stockholm Studies in Archaeology 44.) 

Dérolez, René L. M., 1954: Runica Manuscripta. The English Tradition. Brugge.
DR + nummer = Danmarks runeindskrifter. Ved Lis Jacobsen & Erik Moltke under 

med virkning af Anders Bæksted & Karl Martin Nielsen. Text. – Atlas. – 
Registre. 1941–42. København.

Dybeck, Richard, 1855–59. Svenska Runurkunder 1–2. Stockholm.
Düwel, Klaus, 1986: Zur Ikonographie und Ikonologie der Sigurddarstellungen. 

I: Zum Problem der Deutung frühmittelalterlicher Bildinhalte. Hg. v. Helmut 
Roth. Sigmaringen. (Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars der 
PhilippsUniversität Marburg a.d. Lahn. Sonderband 4.) S. 221–271.

— 1997: Geheimrunen. I: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 10. Hg. 
v. Rosemarie Müller & al. S. 565–568.

— 2008: Runenkunde. 4., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Stuttgart–
Weimar. (Sammlung Metzler 72.)

Dyvik, Helge, 1996: Terje Spurkland: En fonografematisk analyse av runematerialet 
fra Bryggen i Bergen: Doktordisputas ved Universitetet i Oslo 20. mars 1993, 
første opponent. I: Maal og Minne. S. 3–21.

Ekholm, Gunnar, 1938. Ett uppländskt gravfält från La Tènetiden och andra 
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fornminnen i trakten av Läbyvad. I: Fornvännen 33. S. 69–99.
Eliasson, Stig, 2007: »The letters make no sense at all ….»: språklig struktur i en 

»obegriplig» dansk runinskrift? I: Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. 
Uppsala. S. 45–80.

Elmevik, Lennart & Peterson, Lena, 1989: Projektet De vikingatida runin skrif ter
nas kronologi. Uppsala. (Runrön 1.) S. 7–11.

Eriksson, Manne & Zetterholm, D. O., 1933: En amulett från Sigtuna. Ett tolk
nings försök. I: Fornvännen 28. S. 129–156.

F[nr] = Otto v. Friesens numrerade anteckningsböcker i Uppsala Universitets bib
lio tek.

Faarlund, Jan Terje, 2004: The Syntax of Old Norse. With a survey of the inflectional 
morphology and a complete bibliography. Oxford.

Fischer, Svante, 1999: Ingvarsstenarna i tid och rum. Cuppsats i nordiska språk. 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. (Duplikat.)

— 2003: Alemannia and the North – Early Runic Contexts Apart (400–800). I: 
Alemannien und der Norden. Hg. v. HansPeter Naumann. Berlin–New York. 
(Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 43.) S. 
266–317.

— 2005: Roman Imperialism and Runic Literacy. The Westernization of Northern 
Europe (150–800 AD). (Aun 33.) Uppsala.

Fridell, Staffan, 1990: til skatma kirkiu. En inbyggarbeteckning i en småländsk 
runinskrift. I: SAS 8. S. 19–33. 

— 2000: De stavlösa runornas ursprung. I: SaoS. S. 85–100.
Friesen, Otto v., 1913: Upplands runstenar. En allmänfattlig öfversikt. Uppsala.
— 1928: Runorna i Sverige. Tredje omarbetade och utvidgade upplagen. Uppsala. 

(Föreningen Urds skrifter 4.)
— 1933: De svenska runinskrifterna. I: Runorna. Utg. av Otto v. Friesen. Stock

holm–Oslo–København. (Nordisk kultur 6.)
Fv = Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning. Utg. av Kungl. Vitter

hets Historie och Antikvitets Akademien. 1–. 1906 ff.
G + nummer = (Run)ristning i SRI 12.
Gjedssø Bertelsen, Lise, 2006. On Öpir’s Pictures. I: Runes and their Secrets. S. 

31–64.
Goetting, Lauren, 2006: Þegn and drengr in the Viking Age. I: Scandinavian Studies 

78. S. 375–404.
Gosling, Kevin, 1989: The Runic Material from Tønsberg. I: Universitetets Old

saksamling Årbok 1986–1988. Oslo. S. 175–187. 
Grenzgänger. Festschrift zum 65. Geburtstag von Jurij Kusmenko. Hg. v. Antje 

Hornscheidt & al. 2006. Berlin. (Berliner Beiträge zur Skandinavistik 9.)
Gräslund, AnneSofie, 1991: Runstenar – om ornamentik och datering. I: Tor 23. S. 

113–140.
— 1992: Runstenar – om ornamentik och datering 2. I: Tor 24. S. 177–201.
— 2001: Ideologi och mentalitet. Om religionsskiftet i Skandinavien från en 

arkeologisk horisont. Uppsala. (Occasional Papers in Archaeology 29.)
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— 2002: De senvikingatida runstenarna i Jönköpings län – deras ornamentik och 
datering. I: Om runstenar i Jönköpings län. S. 103–118.

— 2004: Om identitet – några vikingatida exempel med utgångspunkt i run stens
materialet. I: SaoS. S. 23–37.

— 2006: Dating the Swedish VikingAge rune stones on stylistic grounds. I: Runes 
and their Secrets. S. 117–139.

Gs + nummer = (Run)ristning i SRI 15.
Gschwantler, Otto, 1992: ’Licht und Paradies’. Fürbitten für Verstorbene auf 

schwedischen und dänischen Runeninschriften und ihr Verhältnis zur 
lateinischen Totenliturgie. I: triuwe. Studien zur Sprachgeschichte und 
Literaturwissenschaft. Gedächtnisbuch für Elfriede Stutz. Hg. v. KarlFried
rich Kraft & al. Heidelberg. (Heidelberger Bibliotheksschriften 47.) S. 51–67.

— 1998: Runeninschriften als Quelle der Frömmigkeitsgeschichte. I: Runen in
schriften als Quellen interdisziplinärer Forschung. S. 738–765.

Gustavson, Helmer, 1993: Runfynd 1993. (Manuskript i min ägo.)
— 1997: Verksamheten vid Runverket i Stockholm. I: Nytt om runer 12. S. 24–31.
— 2001: Verksamheten vid Runverket i Stockholm. I: Nytt om runer 15. S. 21–37.
— 2002: Runor och bokstäver – tal och skrift. I: Om runstenar i Jönköpings län. S. 

17–34.
— 2004: Verksamheten vid Runverket i Stockholm. I: Nytt om runer 19. 19–30.
— 2007: Runor på skolschemat. Et nyfunnet syllabarium från 1000talets Sigtuna. 

I: Situne Dei. S. 69–78. 
— & Selinge, KlasGöran, 1988: Jarlabanke och hundaret. Ett arkeo logiskt / runo

logiskt bidrag till lösningen av ett historiskt tolkningsproblem. I: Namn och 
bygd 76. S. 19–85.

— & Snædal Brink, Thorgunn, 1981: Runfynd 1980. I: Fornvännen 76. S. 186–202.
— & Snædal Brink, Thorgunn, 1984: Runfynd 1983. I: Fornvännen 79. S. 250–259.
— Snædal, Thorgunn, Stoklund, Marie & Åhlén, Marit, 1990: Runfynd 1988. I: 

Forn vännen 85. S. 23–42.
— Snædal, Thorgunn & Åhlén, Marit, 1992: Runfynd 1989 och 1990. I: Fornvännen 

87. S. 153–174.
Hagenfeldt, Stefan E. & Palm, Rune, 1996: Sandstone Runestones. The use of 

sandstone for erected runestones. Stockholm. (Sällskapet Runica et Mediævalia. 
Scripta maiora 2.)

Hagland, Jan Ragnar, 1994: Runer frå bygrunnen i Trondheim og mangelen på 
daterte innskrifter frå ca. 1050–1150. I: Proceedings 3. S. 253–267.

— ms: Runer frå utgravingane i Trondheim bygrunn 1971–94. Med eit tillegg av 
nyfunne innskrifter elles från byen. (N774–N894.) http://www.hf.ntnu.no/nor/
Publik/RUNER/RUNER.doc (20090515)

Halliday, Michael A. K., 2004: An introduction to functional grammar. Third Edition. 
Rev. by Christian M. I. M. Matthiessen. London.

Hallonquist, SvenGöran, 1994: Primstaven – en runalmanacka. I: Runmärkt. S. 
177–193.

Hellbom, Algot, 1979: Medepads runstenar. Sundsvall.
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— 1994: Medelpads runstenar. Andra omarbetade upplagan. (Duplikat.)
Hellspong, Lennart & Ledin, Per, 1997: Vägar genom texten. Handbok i bruks text

analys. Lund.
Herschend, Frands, 1998: ubiR, ybiR, ybir – är det U 458 Ofeg Öpir? I: Fornvännen 

93. S. 97–111.
— 2005: Ackulturation och kulturkonflikt. Fyra essäer om järnåldersmentalitet. 

Uppsala. (Occasional Papers in Archaeology 38.)
— 2007: An Emendated Long Line on Runestone Sö 130. I: Cultural interaction 

between east and west. S. 44–49.
Hjärne, Erland, 1952: Svethiudh. I: Namn och bygd 40. S. 91–183.
Holm, Gösta, 1981: En runsvensk afatiker? I: Afmæliskveðja til Halldórs Hall dórs

sonar 13. júlí 1981. Reykjavík. S. 107–109.
Holmberg, Per & Karlsson, AnnaMalin, 2006: Grammatik med betydelse. 

En introduktion till funktionell grammatik. Uppsala. (Ord och stil. 
Språkvårdssamfundets skrifter 37.)

Hs + nummer = (Run)ristning i Åhlén 1994.
Hultgård, Anders, 1992: Religiös förändring, kontinuitet och ackulturation / syn

kretism i vikingatidens och medeltidens skandinaviska religion. I: Konti nuitet 
i kult och tro från vikingatid till medeltid. Red. av Bertil Nilsson. Uppsala. 
(Projektet Sveriges kristnande. Publikationer 1.) S. 49–103.

— 1998: Runeninschriften und Runendenkmäler als Quellen der Religions ge
schichte. I: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung. S. 715–
737.

Hübler, Frank, 1996: Schwedische Runendichtung der Wikingerzeit. Uppsala. 
(Runrön 10.)

Jacobsen, Lis, 1935: Forbandelsesformularer i nordiske runeindskrifter. Stockholm. 
(Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 39:4.)

Janson, Svante, 1994: Runfrekvenser på vikingatida svenska runstenar. Inlämnings
uppgift i runkunskap. Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk. 
(Duplikat.)

Jansson, Sven B. F., 1948: Sörmländska runstensfynd. I: Fornvännen 43. S. 282–314.
— 1954: Uppländska, småländska och sörmländska runstensfynd. I: Fornvännen 

49. S. 1–25.
— 1967: Skansens runstenar. Uppsala. (Skrifter från Skansen 4.)
— 1983: De stavlösa runornas tydning. Stockholm. (Filologiskt arkiv 30.)
— 1984: Runinskrifter i Sverige. 3 uppl. Stockholm.
— 1987: Runes in Sweden. Translation: Peter Foote. Photo: Bengt A. Lundberg. 

Stockholm.
Jesch, Judith, 1991: Who was hulmkir? Double apposition in the Ramsund inscription. 

I: Arkiv för nordisk filologi 106. S. 125–136.
— 1994: Runic Inscriptions and Social History: Some Problems of Method. I: 

Proceedings 3. S. 149–162.
— 1998: Still Standing in Ågersta: Textuality and Literacy in Late VikingAge 

Rune Stone Inscriptions. I: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer 
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Forschung. S. 462–475.
— 2001: Ships and Men in the Late VikingAge. The Vocabulary of Runic 

Inscriptions and Skaldic Verse. Woodbridge.
Johnsen, Ingrid Sannes, 1968: Stuttruner i vikingtidens innskrifter. Oslo.
Kabell, Aage, 1962: Apokalypsen i Skarpåker. I: Arkiv för nordisk filologi 77. S. 

53–55.
Karlsson, AnnaMalin, 2002a: Genre, hypertext och etnografiskt perspektiv? Om 

begrepp som hjälp och hinder i utforskningen av nya textkulturer. I: Human IT. 
Tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv 6:4. S. 49–70.

— 2002b: Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga hemsidan. 
Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandi
navian Philology. New Series 25.)

— 2007: Multimodalitet, multisekventialitet, interaktion och situation. Några sätt 
att tala om »vidgade texter». I: Ett vidgat textbegrepp. Red. av BrittLouise 
Gunnarsson & AnnaMalin Karlsson. Uppsala. (TeFa 46.) S. 20–26.

— 2009: Språket och »det andra». Om relationen mellan modaliteter och diskurser. 
I: Med bilden i tiden. Analys och tolkning av multimodala budskap. Red. av 
Koivisto, Johanna & Nikula, Kristina. Tampere. (Tampere Studies in Language, 
Translation and Culture. Series A 4.) S. 59–81.

Karlsson, K. H., 1907: Jönköpings stadga af år 1352. I: Historisk tidskrift 27. S. 
167–169.

Kitzler Åhfeldt, Laila, 2002: Work and worship. Laser scanner analysis of Viking 
Age rune stones. Stockholm. (Theses and papers in archaeology. B:9.) 

KJ + nummer = (Run)ristning i Krause 1966.
Klos, Lydia, 2009: Runensteine in Schweden. Studien zu Aufstellungsort und Funk

tion. Berlin–New York. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen 
Altertumskunde 64). 

Koch, Peter & Oesterreicher, Wulf, 1985: Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. 
Münd lichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und 
Sprach geschichte. I: Romanistisches Jahrbuch 36. S. 15–43.

Krause, Wolfgang, 1966: Die Runeninschriften im älteren Futhark 1–2. Mit 
Beiträgen von Herbert Jankuhn. Göttingen. (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen. PhilologischHistorische Klasse. 3. Folge 65.)

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo, 2001: Multimodal Discourse. The Modes and 
Media of Contemporary Communication. London–New York.

— 2006: Reading Images. The Grammar of Visual Design. Second Edition. London–
New York. 

Kristnandet i Sverige. Gamla källor och nya perspektiv. Red. av Bertil Nilsson. 
1996. Uppsala. (Projektet Sveriges kristnande. Publikationer 5.) 

Krøvel, Harald Johannes, 2001a: Minnesinnskrifter på runesteinar som historisk 
kjeldemateriale. Ein studie med utgangspunkt i innskrifter frå Noreg. 
Huvudfagsoppgåve. Historisk Institutt NTNU. Trondheim. (Duplikat.)

— 2001b: Norwegian Runestones from the 10th and 11th Centuries. A Social and 
Political Approach. I: Offa 58. S. 173–178.
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Källström, Magnus, 2007a: Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida 
runristare och skriftmiljöer i Norden. Stockholm. (Acta Universitatis Stock hol
miensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 43.)

— 2007b: The Runestone Fragment from Finsta in Skederid – The Oldest Rune
stone with Longbranch Runes in the Mälar Valley? I: Cultural interaction 
between east and west. S. 50–55.

— 2009: Från Berga till Göksten. I: Hugget i sten för evigheten. Red. av Kerstin 
Cassel. Nyköping. S. 32–55.

Lager, Linn, 2002: Den synliga tron. Runstenskors som en spegling av kristnandet 
i Sverige. Uppsala. (Occasional Papers in Archaeology 31.)

Lagman, Svante, 1989: Till försvar för runristarnas ortografi. I: Projektet 
De vikingatida runinskrifternas kronologi. En presentation och några 
forskningsresultat. Uppsala. (Runrön 1.) S. 27–37.

— 1990: De stungna runorna. Användning och ljudvärden i runsvenska 
steninskrifter. Uppsala. (Runrön 4.)

Lange, Sven, 1989: Att lyssna och förstå. I: Läsning. Red. av Lars Melin & Sven 
Lange. 2 uppl. Lund. S. 22–50.

Larsson, Fanny, 2005: Runhängen. En studie av de tidiga runblecken. Cuppsats. 
Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala universitet. (Duplikat.)

Larsson, Mats G., 1983: Vart for Ingvar den vittfarne? I: Fornvännen 78. S. 95–104.
— 1986: Ingvarstågets arkeologiska bakgrund. I: Fornvännen 81. S. 108–115.
— 1990: Runstenar och utlandsfärder. Aspekter på det senvikingatida samhället 

med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna. Lund. (Acta Archaeologica 
Lundensia. Series in 8º 18.)

— 1997: Från stormannagård till bondby. En studie av mellansvensk be byggelse
ut veckling från äldre järnålder till medeltid. Lund. (Acta Archaeologica Lun
densia. Series in 8º, No. 26.)

Larsson, Patrik, 2002: Yrrunan. Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter. 
Uppsala. (Runrön 17.)

Ledin, Per, 1999: Texter och textslag – en teoretisk diskussion. Lund. (Svensk 
sakprosa 27.)

Lerche Nielsen, Michael, 2006: Rec. av Herschend 2005. I: Fornvännen 101. S. 299–
301.

Lindholm, Zelimir, 2000: »Þrottar thægnar» och »snialliR drængar» [sic]. Yt
struk turanalyser på åtta runstenar i Södermanland. C / Duppsats i arkeologi. 
Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. (Duplikat.)

Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavian Culture. Ed. by Pernille 
Hermann. Odense. (The Viking Collection. Studies in Northern civilization 16.) 

Läffler, L. Fr., 1907: Medeltidssvenska former af namnet Svithiod. I: Historisk 
tidskrift 27. S. 169.

M + nummer = (Run)ristning i Hellbom 1979.
MacLeod, Mindy, 2002: BindRunes. An Investigation of Ligatures in Runic 

Epigraphy. Uppsala. (Runrön 15.)
Meijer, Jan, 1997: Literacy in the Viking Age. I: Blandade runstudier 2. Uppsala. 
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(Runrön 11.) S. 83–110.
Melnikova, Elena, 1987: New Finds of Scandinavian Runic Inscriptions from the 

USSR. I: Runor och runinskrifter. S. 163–173.
Mente, Michael, 2004: Dominus abstulit? Vernichten und Verschweigen von Schrift

objekten als kommunikativer Akt. I: Frühmittelalterliche Studien 38. S. 428–
447.

Mertzlufft, Christine, 2006: Syntaktiska, pragmatiska och lexikala strukturer i tyska 
och svenska myndighetstexter. I: Svenskans beskrivning 28. Förhandlingar vid 
Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning. Örebro den 14–15 
oktober 2005. Red. av Per Ledin & al. S. 235–245.

— 2009: Nähe und Distanz im Kontrast. Deutsche und schwedische Behördentexte 
von 1950 bis heute. InauguralDissertation zur Erlangung der Doktorwürde 
der Philosophischen Fakultät der AlbertLudwigsUniversität Freiburg i Br. 
(Opublicerat manuskript i min ägo.)

Moltke, Erik, 1985: Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere. Copenhagen.
Musset, Lucien, 1965: Introduction à la runologie. Paris.
Mårtensson, Lasse, 2007: AM 557 4to. Studier i en isländsk samlingshandskrift 

från 1400talet. Uppsala. (Opublicerad doktorsavhandling vid Institutionen för 
nordiska språk, Uppsala universitet.)

N + nummer = (Run)ristning i NIyR.
Nedkvitne, Arnved, 2005: Administrative Literacy in Scandinavia 1000–1350. I: 

Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavian Culture. S. 286–302.
Neiß, Michael, 2006: Fixeringsbilder inom en vikingatida praktspänneserie. I: 

Aarbøger for nordisk Oldkyndighed och Historie. S. 91–132.
Nilsson, Bertil, 2004: Kyrka och lärdom. I: Signums svenska kulturhistoria. S. 87–

172.
NIyR + nummer = Norges innskrifter med de yngre runer. Utg. … ved Magnus 

Olsen m. fl. 1–. 1941 ff. Oslo. (Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt. Norges ind
skrif ter indtil reformationen 2.)

NOR =  Nytt om runer. Meldingsblad om runeforskning. 1–. 1986 ff.
Nordén, Arthur, 1943: Bidrag till svensk runforskning. I: Antikvariska studier 1. 

Stockholm. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar 
55.) S. 143–232.

Norr, Svante, 1998: To rede and to rown. Expressions of early Scandinavian king
ship in written sources. Uppsala. (Occasional papers in archaeology 17.)

Norrøn ordbok = Heggstad, Leiv, Hødnebø, Finn & Simensen, Erik: Norrøn ordbok. 
5. utgåva av Gamalnorsk ordbok ved Hægstad og Torp. 2008. Oslo.

NOWELE = NorthWestern European language evolution. 1–. 1983 ff.
Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. Föredrag hållna vid ett symposium i 

Uppsala 20–22 januari 2006. Red. av Lennart Elmevik. 2007. Uppsala.
Nä = (Run)ristning i SRI 14.
Oehrl, Sigmund, 2006: Zur Deutung anthropomorpher und theriomorpher Bild dar

stel lungen auf den spätwikingerzeitlichen Runensteinen Schwedens. Wien. 
Oesterreicher, Wulf, 1993: Verschriftung und Verschriftlichung im Kontext medialer 
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und konzeptioneller Schriftlichkeit. I: Schriftlichkeit im frühen Mittelalter. Hg. 
v. Ursula Schäfer. Tübingen. (ScriptOralia 53.) S. 267–292.

Ohlmarks, Åke, 1978: 100 svenska runinskrifter. Tolkade, kommenterade och delvis 
rekonstruerade. Stockholm.

Olsen = Olsen, Magnus, 1954: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the 
Isle of Man. In: Viking Antiquities in Great Britain and Ireland 6. Ed. by Haakon 
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Bar bro. Texter och tolkningar tillägnade Barbro Söderberg den 23 september 
1997. Red. av Roger Andersson & Patrik Åström. (Meddelanden från Insti tu tio
nen för nordiska språk vid Stockholms universitet 45.) S. 87–105.
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Proceedings 3 = Proceedings of the Third International Symposium on Runes and 

Runic Inscriptions. Grindaheim, Norway, 8–12 August 1990. Ed. by James E. 
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kulturhistoria. S. 401–416.
X Ry = Runinskrift från Ryssland.
Zachrisson, Sune, 2007: Sankt Lars i Linköping. En tusenårig historia. Linköping. 

(Östergötland fakta 6.)
Zilmer, Kristel, 2002: Kristne runeinnskrifter i dynamisk sammenheng: tekstuelle 

utviklingslinjer og kulturhistorisk kontekst. Tartu. (Nordistica Tartuensia 6.)
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G 40 (KJ 102): 143, 144
G 134: 125
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X RyMelnikova2001;181: 
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Sö 88: 127
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Sö 129: 153, 155
Sö 130: 119, 120, 122, 141, 

143, 144, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 159, 161, 
162

Sö 133: 121, 122, 142, 143, 
152, 154, 155, 157, 169, 
174, 176, 196

Sö 134: 152
Sö 136 †: 153, 159
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Sö 175: 86
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Sö Fv1948;295: 138, 142, 
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Sö NOR1997;26: 20, 126, 
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Sl 3: 144, 145
Sl 5: 144, 145, 146, 150
Sl 14: 144, 145
Sl 28: 132, 144, 145, 146
Sl 34: 26, 27, 28, 46
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U 74: 67
U 89: 86
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U 295: 86
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U 308: 185, 186
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U 315 †: 100
U 316: 71
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U 356: 95
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U 393: 165
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212, 220
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207, 208, 209, 211, 212, 
217, 218, 220
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Planscher 

Samtliga bilder är tryckta med tillstånd från respektive rättighetsinne
havare.





Pl. 1

U 529 Sika. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 2004.

U 811 Hjälsta. Foto: Marco Bianchi, 2008.



Pl. 2

U 91 Vible. Foto: Marco Bianchi, 2008.

U 143 Hagby. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 1991.



Pl. 3

U 160 Risbyle. Foto: Marco Bianchi, 2005.



Pl. 4

U 164 Jarlabankes bro. Foto: Marco Bianchi, 2007.



Pl. 5

U 240 Lingsberg. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 1985.



Pl. 6

U 460 Skråmsta. Foto: Erik Brate, Riksantikvarieämbetet, 1914.



Pl. 7

U 613 Torsätra. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 1990.



Pl. 8

U 835 Nysätra prästgård. Foto: Marco Bianchi, 2008.

U 729 Ågersta. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 1986.



Pl. 9

U 1126 Alunda k: a. Foto: Marco Bianchi, 2008.

U 1107 Äskelunda. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 2001.



Pl. 10

U 887 Skillsta. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 2008.



Pl. 11

U 956 Vedyxa. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 2009.



Pl. 12

U 1179 Svingbolsta. Foto: Sven Erlandsson, Västmanlands läns museum, odaterat.



Pl. 13

Sö 36 Trosa bro. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 2004.



Pl. 14

Sö 106 Kjula ås. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 1985.



Pl. 15

Sö 137 Aspa, Bsidan. Foto: Marco Bianchi, 2005.



Pl. 16

Sö 138 Aspa. Foto: Marco Bianchi, 2005.



Pl. 17

Sö 151 Lövsund, Asidan. Foto: Marco Bianchi, 2008.



Pl. 18

Sö 166 Grinda. Foto: Marco Bianchi, 2006.



Pl. 19

Sö 352 Linga, Asidan. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet, 1991.



Pl. 20

Sö 367 Släbro. Foto: Marco Bianchi, 2008.
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