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Abstract
In Västmanlands runinskrifter (1964) two runestones are registered at the 
hamlet Grällsta in Kila parish in Västmanland (Vs 27 and Vs 28). The first one 
is still preserved, while the latter — a fragment — is now lost but was recorded 
in earlier sources. In 1983 Jan Paul Strid discovered some deeply cut lines near 
the top of the preserved runestone that fitted with the rune-band on the early 
drawings of the lost fragment. He therefore suggested that the fragment must 
originally have constituted the top of the preserved stone, just as it is depicted in 
Bautil. His observation is obviously correct, and as shown in this article, there 
are in addition remains of a few runes from the text of the small fragment near 
the top of the stone. The runic remnants facilitate the reconstruction of the last 
word of the inscription, which is most probably the comparative rȳmRi ‘broader’, 
referring to improvements made to the bridge mentioned in the inscription.

Keywords: bridge-building, runestones, Viking Age, Grällsta, Kila parish, Väst-
manland

I en relation från 1667 till den omfattande svenska fornminnes inven teringen 
Rann sakningar efter antikviteter (1667–1693) skriver kyrkoherden i Kila 

i Väst manland, Daniel Moræus, att han i socknen inte funnit andra forn-
lämningar än de två runstenar, som finns ”På een Åker Som hörer byn 
Grällesta til, På Södre sidan Strax widh wägen”.1 När Sven B. F. Jansson 1964 
publi cerade Västmanlands runinskrifter gav han dessa stenar beteckningarna 
Vs 27 och Vs 28, och återgav inskrifterna på följande sätt (SRI, 13: 82 resp. 84):

1 Detta citat liksom följande ur otryckt litteratur är citerade efter SRI, 13: 80.
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Vs 27 (se fig. 1 och 2)
þurbiorn ok : ikifastr : lit * resa : ytiR ; sihþorn x faþur : sin x hon x toþr x 
[i] faru x litli x risti x runiR
Þorbiorn ok Ingifastr let(u) ræisa æftiR Sigþorn, faður sinn. Hann (varð) dauðr i 
faru. Litli risti runiR.
’Torbjörn och Ingefast läto resa efter Sigtorn, sin fader. Han blev död på utfärd. 
Litle ristade runorna.’

Vs 28 (se fig. 2)
…--eR * baþ : bru kera : r…-Ri
… bað bro gærva …
’… bjöd göra bro …’

Fig. 1. Runstenen Vs 27 Grällsta, Kila socken, Västmanland. Foto: Magnus Källström, 2010.
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Fig. 2. Hadorphs och Helgonius’ träsnitt (B 1086) av ”runstenarna” Vs 27 och Vs 28. Efter av-
drag i Peringskiölds Monumenta, vol. 4 (KB). Foto: ATA.
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Beträffande Vs 28, som har varit försvunnen sedan 1700-talet, bygger 
Jansson på ett träsnitt av Johan Hadorph och Petrus Helgonius (se fig. 2). 
Liksom sockenprästen Daniel Moræus räknar Jansson med att det rör sig om 
två separata inskrifter, men som framgår av hans litteraturgenomgång är 
det många som har antagit att det mindre stycket (dvs. Vs 28) ursprungligen 
har utgjort toppen av Vs 27. Detta hävdas redan i en annan relation till 
Rannsakningar efter antikviteter från 1682(?), där det talas om ”een gammall 
Runsteen medh et stycke öfwerst på afslaget som lijkwäl behållit är”. Ungefär 
vid samma tid gjordes den avbildning som har legat till grund för Hadorphs 
och Helgonius’ träsnitt i Bautil (B 1086). Här är det mindre stycket placerat 
på toppen av Vs 27 (se fig. 2). I juni 1726 besökte Olof Celsius platsen och 
omtalar då Grällstastenen som ”en wacker och behållen sten, föruthan det at 
toppen är afstött”. Celsius är den siste som har sett det mindre stycket och 
lyckligtvis gjorde han en teckning av detta, som delvis kompletterar träsnittet 
i Bautil (se SRI, 13: 81 fig. 43).2 Även Celsius tycks ha varit övertygad om att 
fragmentet hade tillhört stenens topp. Detta tillbakavisas dock av Jansson (i 
SRI, 13: 84), men utan några egentliga skäl: 

Det kan ej förhålla sig så att det nu försvunna runstensfragmentet Vs 28 har 
utgjort toppen av Vs 27. Av allt att döma har det i stället utgjort ett stycke av en 
eljest okänd runsten.

I augusti 1983 målades Vs 27 upp under ledning av Jan Paul Strid. I sin 
rapport (1983) till Riksantikvarieämbetet nämner han att han därförinnan 
hade fått upplysningar om att ”ett stenfragment med ristningar som 
möjligen kunde härröra från Vs 28” skulle ha påträffats i ett stenröse 15 m 
nord-nordost om Vs 27. Detta stenstycke visade sig dock vid granskning 
”inte vara ristat med runor”. Däremot gjorde Strid några mycket intressanta 
iakttagelser på Vs 27:

Vs 27 ger … tydliga intryck av att ha slagits av i toppen strax ovanför skriftbandet. 
Vidare löper — vilket ej observerats i Runverket — fem tydliga, djupt huggna linjer 
från skriftbandets övre ramlinje mot stenens brottkant. Dessa linjer svarar så väl 
emot de nedre resterna av skriftbanden på Vs 28, såsom detta fragment avbildats 
i Bautil, att det måste antagas att Vs 27 och Vs 28 är en och samma runsten såsom 
tidigare förmodats.

När man väl har fått detta påpekat är det inte svårt att se de ristade linjerna 
ovanför runslingan även på planschen i Västmanlands runinskrifter (se SRI, 
13: pl. 19). Märkligt nog verkar Strids slutsatser inte ha uppmärksammats i 

2 Hans läsning lyder i translitterering: …--£keR * baþ…!ra : b…Ri
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den senare litteraturen. En kort referens till hans rapport finns visserligen 
anförd under Vs 28 i Samnordisk runtextdatabas, men eftersom samma upp-
lysning inte finns upptagen under Vs 27 har den nog gått de allra flesta förbi 
(som ett exempel kan nämnas Källström 2007, 251).

När vi nu vet att Vs 28 egentligen är den avslagna toppen av Vs 27 är det 
givetvis av största intresse om det förutom resterna av slinglinjerna upptill 
också kan finnas spår av runor, som skulle kunna bidra till tolkningen av 
den defekta inskriften på det försvunna toppstycket. För att undersöka 
detta gjorde jag den 4 november 2010 ett besök vid stenen. Denna var då 
relativt nyligen rengjord och uppmålad, även om de av Strid iakttagna 
ristningslinjerna hade lämnats utan ifyllning. Att de aktuella linjerna 
verkligen är ristade råder det dock inget tvivel om (fig. 3). I den vänstra 
slingan, som börjar ovanför runan 36 n och det följande skiljetecknet, återstår 
7 cm av båda ramlinjerna. Avståndet mellan dessa linjer är 9 cm. Några spår 
av runor kan inte ses, men troligen finns ett skiljetecken i form av en grund 
punkt, 2,5 cm ovanför huvudslingan. 38 cm till höger om den vänstra delen 
av toppslingan och ovanför runorna 43–44 in ses resterna av ytterligare en 
runslinga, 7,5 cm bred. Den vänstra linjen är bevarad till en längd av 4,5 cm, 

Fig. 3. Detalj av den övre delen av Grällstastenen Vs 27 med ristningsspåren av toppslingan 
upp målade. Foto: Magnus Källström, 2011.
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medan det av den högra endast återstår 2,5 cm. Jämförelser med träsnittet 
i Bautil visar att detta måste vara början på den kortare textslinga som 
fanns på insidan av den bågböjda slingan på toppstycket. Några spår av den 
slinglinje som måste ha funnits allra längst till höger finns däremot inte på 
stenen, men det är inte särskilt konstigt eftersom stenytan här är avflagrad.3 
Det intressantaste är dock att det i anslutning till slingresterna till höger 
faktiskt också förekommer spår av runor. I kanten av flagringen ses en 5 
cm lång bågböjd linje, som snarast bör tolkas som bistaven till en u-runa 
(u). Detta måste ha varit den sista runan till höger i toppslingan. Dessutom 
finns i början av den kortare slingan vid brottkanten en bågböjd linje snett 
uppåt vänster som bör ha utgjort den vänstra bistaven i en m-runa (m). Vi 
har följaktligen här två runor £u$m som har tillhört inskriftens defekta slut.

Av inskriften på det nu saknade toppstycket finns som nämnts två av 
varandra oberoende läsningar. Enligt Hadorphs och Helgonius’ träsnitt 
(B 1086) skall det efter kera ha stått: r… | …-Ri, medan Celsius (1726) på 
motsvarande plats har runorna b… | …£Ri. Vem som har rätt beträffande den 
första runan går knappast att avgöra, men det bör noteras att det mindre 
stycket har varit mer åtgånget när Celsius undersökte det, vilket bl.a. har 
gällt det högra hörnet med de här aktuella runorna.

Genom att vi nu vet att fragmentet är en del av Vs 27 står det klart att 
den nu defekta runföljden har avslutat inskriften och att den förmodligen 
svarar mot ett enda ord. Av sammanhanget och böjnings formen kan man 
till och med sluta sig till vilken ordklass det bör röra sig om. Efter ett 
…-gæiRR bað brō gæra förväntar man sig snarast ett predikativ i form av en 
adjek tivisk bestämning till objektet brō. Detta adjektiv har uppen barligen 
slutat på -Ri och borde därför vara en komparativ. Eftersom Celsius har 
uppfattat den inledande runan som b går tankarna givetvis i första hand till 
adjektivet bræiðr ’bred’, men detta kan omöjligen förenas med de bevarade 
runspåren £u$m. Något adjektiv som börjar på b- och dessutom inne håller 
en ljudförbindelse motsvarande dessa runor verkar inte heller gå att upp-
spåra. Utgår man däremot från att ordet har inletts med en r-runa, som 
Hadorph och Helgonius har läst, anmäler sig omedelbart ett tänkbart alter-
nativ, nämligen adjektivet fvn. rúmr  ’rom, rommeleg, vid og brei; lagleg, 
passande’ (Norrøn ordbok, 506), fsv. rumber  ’rymlig, vid; öppen, fri, rum’ 

3 När Strid nämner ”fem tydliga, djupt huggna linjer” så är det alltså inte helt korrekt. Möjligen 
kan han ha räknat en fördjupning som befinner sig 30 cm till höger om den vänstra slingan, 
men denna skall utan tvivel betraktas som en skada och hör inte till ristningen.
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m.m. (Söder wall 2: 268).4 Betydelsen bör givetvis i detta fall ha varit ’vid, 
bred’. 

Fritzner (3: 137) anför från fornvästnordiskan ett par språkprov där detta 
adjektiv används för att beskriva just vägsträckningar: gatan var eigi rýmri, 
en einn maðr mátti ríða senn och þó at fáir fylgi þeim veg, hinum þrönga, 
er leiðir til lífs ok sælu, eða þó at hinum fylgi margir veginum, er rúmr 
sýnist. I det senare fallet handlar det givetvis om en bildlig användning av 
substantivet vegr. Även Söderwall (Supplement, 656) har språkprov där fsv. 
rumber förekommer i liknande sammanhang: syntis honum en vndirlikin 
wäghir rumbir oc wäl reddir samt tha är bätre hwgga oc rydya sig wägh än 
farlika fara ther rwmmer wägher är. Motsvarande bruk av adjektivet rum 
finner man även i äldre nysvenska, där det enligt SAOB (R 2921) bl.a. kan 
användas ”om väg [e]l[ler] gång [e]l[ler] passage o[ch] d[ylikt]: med god 
plats, bred, vid o[ch] d[ylikt]”, vilket illustreras med språkprovet Gatann 
ähr rum nog (för oss alla) från 1596. Även om samtliga ovanstående exempel 
avser vägar, är det givet att ordet också måste ha kunnat användas för att 
beskriva en vikingatida broläggning.

Fvn. rúmr kan enligt Norrøn ordbok (s. 506) både ha formen rýmri och 
rúmari i komparativ. Hur den fornsvenska formen har sett ut är osäkert. 
Söderwall (Supplement, 656) anför endast ett sent exempel på en komparativ 
rwmmaren från Peder Månsson, vilket stämmer med de nysvenska 
exemplen där komparativen är rummare eller rymmare (SAOB R 2920). Att 
ordet kan uppträda med stamvokalen /y/ i nysvenskan (till positiven rym) 
skvallrar om att en komparativform motsvarande fvn. rýmri även bör ha 
funnits på östnordiskt område. Exakt vilken variant som har använts på 
Grällstastenen är svårt att säga, eftersom det inte går att avgöra om den 
skadade huvudstav som Hadorph och Helgonius har antytt framför R-runan 
på toppstycket hör ihop med den nu bevarade m-bistaven eller om den skall 
betraktas som en separat runa. Närmast till hands ligger kanske att anta 
att de har tillhört en och samma runa och att de bevarade inskriftsresterna 
har anslutit direkt till det som har dokumenterats på träsnittet. Mot detta 
antagande talar dock det mycket stora avståndet mellan Hadorphs r-runa i 
den yttre slingan och den u-runa som finns bevarad vid brottkanten. Detta 
behöver man kanske inte ta så allvarligt, eftersom det inte alls är säkert att 

4  Att Celsius som annars har dokumenterat sig som en noggrann och pålitlig runläsare 
här har läst fel kan ges en psykologisk förklaring. Fragmentet har varit mer åtgånget när 
han undersökte det och hans uppteckning lyder som nämnts …--£keR * baþ…!ra : b…Ri. 
Förmodligen har han inte känt till att ordet brō hade funnits i lakunen framför resterna av 
verbet gæra utan förväntade sig säkert att det som oftast hade följt efter verbet. Det har då 
legat nära till hands att i första hand uppfatta den följande runan som en b-runa.
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det lösa fragmentet verkligen har avbildats i den position som det har fått 
på träsnittet. I samtliga äldre källor där det omnämns får man intrycket av 
att det har funnits på marken, och detta kan mycket väl ha varit fallet då 
förlagan till träsnittet gjordes. Av de ristningslinjer tillhörande toppslingan 
som i dag kan iakttas på den bevarade stenen har Hadorph och Helgonius 
endast återgivit den tredje från vänster, trots att de båda linjerna längst till 
vänster är mycket tydliga. Drar man ut den inre ristningslinjen i den vänstra 
delen av toppslingan på träsnittet kommer den dessutom att hamna till 
höger om huvudstaven i f-runan i faþur, fast den i verkligheten ansluter till 
huvudslingan till vänster om samma huvudstav. Detta är ett starkt indicium 
på att fragmentet inte har avbildats in situ, utan att två separata teckningar 
har förenats till en i träsnittet. Man behöver bara tänka sig det övre stycket 
vridet några grader åt höger för att få en bättre överensstämmelse med de 
bevarade ristningslinjerna på stenen. Det är alltså fullt möjligt att det sista 
ordet har haft formen rumRi eller kanske t.o.m. rymRi, eftersom det i dag 
inte går att avgöra om u-runan har varit stungen eller ej.

Avslutningen i toppslingan på Grällstastenen kan alltså återges på följande 
sätt (med det inom [ ] efter B 1086 kompletterad med Celsius’ läsning från 
1726):

* [...--keR * baþ : bru kera : r]£u$m[Ri]
…-gæiRR bað brō gæra rȳmRi.
’…-ger bad göra bron bredare.’

En nära parallell till detta uttryck har funnits på den sedan länge försvunna 
Mansängestenen i Kalmar sn (U 638), där det talas om någon som låtit kara 
* manseki * bro breþa gæra Mannsængi brō bræiða ’göra Mansänge bro 
bred’.

Tillsammans ger de båda inskrifterna en intressant inblick i vikingatidens 
brobyggande. Det brukar ofta framhållas att de vikingatida broarna sällan 
motsvarade vad vi i dag kallar broar. Istället rörde det sig ofta om vägbankar 
av sten, jord, stockar och ris, som hade lagts ut över sanka markområden 
(för en översikt av det vikingatida brobyggandet se Brink 2000, 30–43).

Det förekommer ibland att man vid ett och samma vattendrag träffar på 
flera runristningar, där till synes helt orelaterade personer gör anspråk på att 
ha låtit bygga bron. Ett sådant ställe är Fällbro i Täby sn i Uppland med inte 
mindre än tre olika broinskrifter (U 142, U 145, U 146), vilka av ornamentiken 
att döma knappast kan vara samtida med varandra. Detta och andra exempel 
visar att uttrycket gæra brō också har kunnat användas om arbeten på en 
bro som redan var anlagd vid ett tidigare tillfälle. I vissa fall har man kunnat 
konstatera att en avsevärd tid har förflutit mellan byggnationerna. Vid 



Två blir en: Om Grällstastenarna • 185

Futhark 2 (2011)

Lingsberg i Vallentuna sn, Uppland, har till exempel arkeologiska under-
sökningar visat att den bro, som man trodde var vikingatida, hade haft en 
föregångare i trä anlagd redan under förromersk järnålder (Olausson 1986).

Egentligen är vi dåligt underrättade om vad som menas med uttrycket 
gæra brō när det handlar om en redan befintlig bro, men tankarna går 
nog i första hand till reparationer och förbättringar. Mansängestenens 
inskrift tillsammans med nyläsningen på Grällstastenen visar dessutom 
att breddningen av vägbanan har varit något som kunde täckas av detta 
uttryck. En sådan åtgärd måste också ha krävt en större arbetsinsats än det 
löpande underhållet för att hålla bron i farbart skick. Att en bred och rymlig 
broläggning var något eftersträvansvärt framgår inte minst av strofen på 
Sälnastenen U 323 i Skånela sn, som inleds med dessa två rader (i Wesséns 
översättning, SRI, 7: 45):

Æi mun liggia,  með aldr lifiR,
brō harðslagin,  bræið æft gōð[an].

’Alltid skall ligga,  medan mänskor finnas, 
bron hårdslagen,  bred, efter den gode.’

Som framgick inledningsvis är Grällstastenen rest av två bröder, Torbjörn 
och Ingefast, efter deras fader Sigtorn, som har dött i utfärd. Nu vet vi 
också att inskriften har avslutats med uppgiften om att ytterligare en man, 
vars namn slutat på -gæiRR, har låtit göra mer omfattande arbeten på den 
bro, som har funnits invid stenen. Man frågar sig givetvis vilken relation 
denna person har haft till de övriga, och om det ligger någon särskild orsak 
eller tanke bakom dispositionen av texten på stenen. Att uppgiften om ett 
bro bygge har placerats i en separat slinga på ristningsytan före kommer 
exempel vis på U 1041 vid Golvasta, Tensta sn, som bär följande text:

iahbaþr ' ok ' inkikieþr ' litu ' rita sena iftR faþur sin ' runfastr ' ok ' iftR ' 
runu ' moþur sena ' ikulfr ' risti runi | ahbaþr kiaþi bro *
Hagbarðr ok Ingigærðr lētu rētta stæina æftiR faður sinn Rūnfast, ok æftiR Rūnu, 
mōður sīna. IngulfR rīsti rūniR. Hagbarðr gærði brō.
’Hagbard och Ingegärd lät uppresa stenarna efter sin fader Runfast, och efter 
Runa, sin moder. Ingulv ristade runorna. Hagbard gjorde bron.’

Den sista satsen står här i en egen runslinga nedtill på stenen. Skillnaden 
mot Grällstastenen är att det är samma person som tidigare har omnämnts 
som en av stenens resare som också säger sig ha gjort bron. Vi har här med 
andra ord ett förtydligande om att monumentet förutom resta stenar även 
har bestått av en broläggning. Huruvida textbandet på stenen har tillkommit 



186 • Magnus Källström

Futhark 2 (2011)

som ett tillägg eller om det ligger en avsiktlig strategi bakom att bryta ut just 
denna del av texten är svårt att avgöra.

Ett annat exempel som kan vara intressant i detta sammanhang finns på 
den numera svårt skadade Sö 149 Kungberga, Runtuna sn:

anutr : auk * kyla * þau * letu * kia[ra * * bro * efti]R * kunnr * sun * sin | 
hialbi * kristr * has * ant || ayintr ' kiarþi ' bor
Anundr ok Gylla þau lētu gæra brō æftiR Gunnar, sun sinn. Hialpi Kristr hans 
and. Øy(v)indr gærði brō.
’Anund och Gylla lät göra bron efter Gunnar, sin son. Hjälpe Krist hans ande. 
Övind gjorde bron.’

Den sista satsen är här placerad på sidan av stenen och anger en tredje 
person, vars relation till de båda stenresarna vi inte känner. Här finns dock 
i stället en motsättning mellan ’lät göra’ och ’gjorde’, där anledningen till 
den avslutande satsen kan vara att Övind var den som utförde det praktiska 
arbetet. En parallell till en sådan fördelning av uppgifter finns på den jämt-
ländska Frösöstenen (J RS1928;66), där det inledningsvis omtalas att Östman, 
Gudfasts son, låtit resa stenen och göra bron (lēt ræi[sa stæi]n þenna ok 
gærva brō þessa). Längre fram i inskriften nämns att Āsbiǫrn gærði brō 
’Åsbjörn gjorde bron’, vilket måste syfta på det praktiska utförandet.

Det finns dock ett exempel som åtminstone vid första påseende verkar 
vara helt parallellt till formuleringen på Grällstastenen, nämligen U 586 Bro, 
Edsbro sn:5

x kunbirn x uk x osbirn x uk x [sikuatr * þiR x lit]£u [x] !r!isa x s[t]!i£n x [þin]a x 
iftiR x t£uka x faþur sin x ku[þ]£a£n x ku$þ ial£b[i x ans x -]t uk x salu bitr x þan 
x an x karþi x til x ulm x f!r[i]£R lit x kra br£u
Gunnbiǫrn ok Āsbiǫrn ok Sighvatr þæiR lētu ræisa stæin þenna æftiR Tōka, faður 
sinn gōðan. Guð hialpi hans [a]nd ok sālu bætr þan hann gærði til. Holmfrīðr 
lēt gæra brō.
’Gunnbjörn och Åsbjörn och Sigvat de lät resa denna sten efter Toke, sin gode 
fader. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än han förtjänade. Holmfrid lät göra 
bron.’

Här omtalas avslutningsvis att en kvinna, Holmfrid, har låtit göra en bro, 
men ingenting nämns om hennes relationer till de övriga, även om det ligger 
när till hands att gissa på att hon är Tokes hustru. År 1971 blev det dock känt 
att stenen även bar inskrift på baksidan i form av en slinga av samma typ 

5 Av den del som saknades vid utgivningen i Upplands runinskrifter återfanns ett stycke 1952 
i grunden till en byggnad (se Jansson 1952).
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som på stenens framsida.6 Enligt Helmer Gustavson (1972) kan ett femtontal 
runor skönjas, men tyvärr går det inte att etablera någon sammanhängande 
läsning. Ristningsspåren visar dock att satsen Holmfrīðr lēt gæra brō mycket 
väl kan ha haft en fortsättning på stenens baksida, varvid den till synes 
direkta parallellen till Grällstastenens inskrift blir mindre säker.

Slutligen kan också nämnas formuleringen på U 200 vid Stora Benhamra, 
Vada sn:

x finuiþr x risti stin þina x iftiR x bruþur sin x þurþr x þialfa x sun x kuþ 
halbi x at x hns x auk x kus x muþiR x hn x k x rþi bru x at bruþur sin | auk 
osa muþiR þiRa
Finnviðr ræisti stæin þenna æftiR brōður sinn, Þōrðr, Þialfa sun(n). Guð hialpi 
and hans ok Guðs mōðiR. Hann gærði brō at brōður sinn, ok Āsa, mōðiR þæiRa. 
’Finnvid reste denna sten efter sin broder, Tord, Tjälves son. Gud hjälpe hans 
ande, och Guds moder. Han gjorde bro efter sin broder, och Åsa, deras moder.’

Stenen är rest av en man efter hans bror, men även deras mor har haft en del 
i monumentet. Hon nämns dock först i slutet av inskriften i anknytning till 
upplysningen om att Finnvid också låtit bygga en bro.

Flera av de ovan nämnda exemplen visar att uppgifterna om brobygget 
har kunnat skjutas mot slutet av inskriften trots att stenen och bron har 
tillkommit vid samma tillfälle. Att texten som rör bron står i en separat slinga 
på Grällstastenen och dessutom är knuten till en annan person än dem som 
nämns i huvudslingan är därför inte särskilt anmärkningsvärt. Möjligen kan 
man fundera över varför ristaren har valt att använda verbet biðia ’bedja’ 
i stället för det mer frekventa lāta ’låta’. Det förra verbet är ovanligt i de 
vikingatida minnesinskrifterna, men förekommer i några resarformler av 
äldre typ och i ett fåtal ristarsignaturer (se sammanställningen i Källström 
2007, 250–252). Dessutom finns ett intressant exempel på runblocket U 11 
vid Hovgården på Adelsö. Stenen är ristad på uppdrag av kungens bryte 
Tole och hans hustru Gylla, men inskriften avslutas med orden hako£n * 
£baþ : rista Hākon bað rīsta ’Håkon bad (att man skulle) rista’. Denne Håkon 
brukar vanligtvis identifieras med sveakungen Håkon Röde (se SRI, 6: 18 f.). 
Här uppträder alltså ytterligare en uppdragsgivare, som har befunnit sig 
på en annan hierarkisk nivå än de egentliga beställarna av runristningen. 
Eventuellt skulle man därför kunna överväga om den person som ’bad göra 

6  Detta tycks ha noterats redan på 1950-talet, troligen i samband med att stenen lagades 
och restes. I Janssons rapport från 1952 finns inga uppgifter om detta, men i den tryckta 
redogörelsen (Jansson 1954, 9) nämns lakoniskt att ”[d]et visade sig, att inskriften har fortsatt 
på stenens baksida.”
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bron bredare’ på något sätt skulle ha varit överordnad bröderna Torbjörn 
och Ingefast, men mer än en möjlighet kan detta knappast bli. Troligare 
är väl att det rör sig om en tredje broder, som också deltagit i resandet av 
stenen, men som dessutom har utfört mer omfattande förbättringar av den 
broläggning som sedan tidigare funnits på platsen. 

Man kan tycka att toppslingan på Grällstastenen måste ha gjort ett 
klumpigt intryck, och att den därför knappast kan ha ingått i den ursprung-
liga kompositionen. Detta skulle kunna tyda på att det rör sig om ett 
senare tillägg i samband med ett mer omfattande underhåll av bron. Så 
länge toppstycket saknas finns det tyvärr inga möjligheter att se eventuella 
skillnader mellan ristningsdelarna. Det bör dock nämnas att de stycken av 
toppslingan som ännu finns bevarade uppvisar samma djupa och kraftiga 
huggning som på resten av stenen, vilket i stället talar för att de har 
tillkommit vid samma tillfälle. Utformningen med en halvcirkel formad 
topp slinga är inte heller helt unik, även om den knappast kan sägas vara 
vanlig. En parallell finns t.ex. på den ovan nämnda Mansängestenen U 638, 
liksom på U 478 Ängby, Knivsta sn. Som ett tredje exempel kan nämnas den 
för svunna Sö 287 Hunhammar, Botkyrka sn.

Om inskriften i toppslingan tillhör stenens ursprungliga design betyder 
det att ristarsignaturen inte längre står sist i inskriften, vilket annars är det 
allra vanligaste. Det finns dock ett visst mönster i vilka typer av texter som 
kan uppträda efter en ristarformel i en vikingatida minnesinskrift. Som jag 
har framhållit i ett annat sammanhang (Källström 2007, 166–168) rör det sig 
antingen om utsagor om själva monumentet eller kompletterande uppgifter 
om den döde. Eftersom texten i toppslingan på Grällstastenen handlar om 
ett brobygge faller denna inskrift utan problem in i den förra gruppen.
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English summary

“Two become one: On the Grällsta stones in Kila (Vs 27 and Vs 28) and 
Viking Age bridge-building”

According to Sven B. F. Jansson in Västmanlands runinskrifter 1964 (SRI, 13) there 
were originally two runestones at the farm Grällsta in Kila parish, Västmanland: 
the still preserved Vs 27 and a lost fragment, Vs 28. The inscription on the first stone 
reads as follows:

þurbiorn ok : ikifastr : lit * resa : ytiR ; sihþorn x faþur : sin x hon x toþr x 
[i] faru x litli x risti x runiR
‘Þorbiǫrn and Ingifastr had the stone set up in memory of Sigþorn, their father. 
He died on a voyage. Litli carved the runes.’

Only a few words of the second stone have been recorded:

…--eR * baþ : bru kera : r…-Ri
‘… ordered a bridge to be built…’ 

Some of the scholars in the seventeenth and eighteenth centuries who had the 
oppor tunity to examine both stones asserted that the minor fragment was in fact the 
top of Vs 27, which had been knocked off. This assumption was, however, dismissed 
in Jansson’s account. In 1983 Jan Paul Strid examined the stone and came to the 
conclusion that Vs 27 was incomplete at the top. He identified traces of carved lines 
near the damaged section that clearly demonstate that the smaller fragment must 
originally have formed the top of the existing stone. Although this is mentioned 
in an unpublished report from 1983 and subsequently in a note under Vs 28 in the 
Scandinavian Runic Text Database, Strid’s discovery has either gone un noticed or 
been disregarded by most scholars. There is, however, no reason to question his 
observations.

At the top of the stone, the beginning and end of a rune-band can be clearly seen, 
and in addition to this, there are remnants of two runes, probably um, belonging 
to the final word of the inscription. By combining these runes with what is known 
of the inscription from early drawings and accounts it is possible to reconstruct the 
final part of the text. It should most likely be read as follows:

* [...--keR * baþ : bru kera : r]£u$m[Ri] 
…-gæiRR bað brō gæra rȳmRi.
‘…-gæiRR ordered a wider bridge to be made.’

This expression has a clear parallel in the inscription on a now lost runestone 
from Mansänge bridge in Kalmar parish (U 638), in which we are told that somebody 
was to ‘make Mansänge bridge wide’ (gæra Mannsængi brō bræiða). There are in 
Sweden several runic inscriptions where different and probably unrelated persons 
or families have claimed the construction of the same bridge. This most likely 
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shows that the expression gæra brō ‘to build a bridge’ was also used for repairs 
and improve ments to a bridge constructed on an earlier occasion The interpretation 
of the final part of the inscription on the Grällsta stone suggested in this article 
indicates that increasing the width of a bridge was an activity that could be covered 
by the expression gæra brō.




