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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att göra en historisk undersökning av Bro-stenen (U 617). 

Denna sten i södra Uppland har varit känd under en längre tid, och mycket har genom åren 

skrivits om den. Detta gör den särskilt lämpad för en sådan undersökning. Syftet är att 

utröna hur synen på stenen, dess inskrift och historiska sammanhang har förändrats över tid, 

samt hur tolkningarna av inskriften förändrats och vad det kan bero på. Till min hjälp har jag 

tre verk av tre runologer från olika tidsperioder: Historiske anmärckningar av Petter 

Dijkman (1723), Sagan om Ingwar Widtfarne av Nils Reinhold Brocman (1762) och 

avsnittet om Bro-stenen i Upplands runinskrifter av Elias Wessén (1949). Undersökningen 

visar att tolkningarna förändrats genom åren, i synnerhet vad gäller namnen, och att 

anledningen till detta kan spåras i respektive författares samtid och den språkhistoriska 

forskningens framsteg. Man kan också ana att fokus i forskningen har skiftat från att vara 

sakhistoriskt inriktad till att idag vara mer språkhistoriskt inriktad. Runologernas materiella 

förutsättningar har givetvis också förändrat forskningen, och dagens forskare har helt andra 

möjligheter vad gäller att kvantitativt undersöka det samlade runmaterialet.  
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Fig. 1. Bro-stenen. Foto: Zejo, wikipedia commons 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/U_617%2C_Bro_2.jpg) 

 

1. Inledning och frågeställning 

Av de många vikingatida runstenar och runinskrifter som idag finns i Sverige och Norden så 

är de flesta tolkade, så till vida att vi med väldigt stor säkerhet kan anse oss veta vad som 

står. Det finns emellertid ett mindre antal vikingatida runinskrifter som inte blivit tolkade på 

ett tillfredsställande vis, eller om vilkas språkliga innebörd det ständigt träts. Det ligger en 

hel del sanning i det att det finns lika många tolkningar av en runinskrift som det finns 

runologer som har försökt tolka den (detta gäller i första hand de urnordiska runinskrifterna, 

men gäller också för ett flertal vikingatida runstenar). Bro-stenen (se fig. 1) tillhör inte den 

lilla grupp vikingatida stenar som än idag är för oss obegripliga. Större delen av inskriften är 

med stor säkerhet tolkad, men somliga svårigheter kvarstår. Detta gäller i synnerhet namnen 

på stenen, vilka dessa personer var, och om det kanske är samma personer som omnämns på 

andra runstenar. Uttrycket ’vikingavård’ har också förbryllat forskarna.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/U_617%2c_Bro_2.jpg
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1.1 Syfte 

Om Bro-stenen har det skrivits mycket genom åren. Stenen har varit känd ända sedan 1600-

talet, och ett flertal av de mest namnkunniga runologerna har skrivit om den. Men hur ser de 

olika forskarnas tolkningar ut, och på vilket sätt skiljer de sig åt? Hur har forskarnas syn på 

stenen och dess historiska sammanhang förändrats? Hur kan man förklara detta? Hur har de 

olika forskarna valt att tolka namnen och personerna på stenen? Hur kan man förklara de 

olika tolkningarna? Det är detta jag ämnar försöka besvara med denna uppsats.  

1.2 Metod och material 

Jag har i första hand använt mig av texter från tre olika forskare, Nils Reinhold Brocman, 

Petter Dijkman och Elias Wessén. De har alla utförligt behandlat Bro-stenen, och de tillhör 

olika tidsperioder, vilket ger en god grund för en forskningshistorisk jämförelse. För en 

något utökad jämförelse har jag också använt mig av Johannes Bureus och Sophus Bugges 

tolkningar. Med hjälp av dessa texter vill jag försöka se hur forskningen har förändrats, och 

vilka resultat detta givit för de slutsatser som respektive forskare har dragit. Alltså att både 

försöka slå fast vad de olika forskarna har kommit fram till och hur och varför de har gjort 

det. Det är alltså till stor del en textanalytisk och idéhistorisk uppsats.  

   Runinskriften på Bro-stenen har återgivits på olika sätt under olika tidsperioder, vilket gör 

en genomgång av de olika tolkningarna svåröverskådlig. Jag har därför valt att göra på 

följande vis. I avsnitt 2.1–2.3 återges namnen och personerna på Bro-stenen på samma sätt 

som respektive forskare gör i originaltexten. I kapitel 3–6, där jag för en mera övergripande 

diskussion vad gäller samtliga berörda texter, återger jag namnen på samma sätt som 

Wessén, alltså på det sätt som är brukligt idag. Därför kan namnen ibland stavas på olika sätt 

i de olika kapitlen.   

1.3 Bro-stenen U 617 

Den vedertagna läsningen och översättningen är idag Elias Wesséns (SRI 8:30). Den lyder: 

kinluk × hulmkis × tutiR × systiR × sukruþaR × auk × þaiRa × kaus × aun × lit 

× keara × bru × þesi × auk × raisa × stain × þina × eftiR × asur × bunta · sin  

× sun × hakunaR × iarls × saR × uaR × uikika × uaurþr × miþ × kaeti × kuþ × 

ialbi × ans × nu × aut × uk × salu 
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’Ginnlög, Holmgers dotter, syster till Sygröd och till Göt, hon lät göra denna bro och 

resa denna sten efter Assur, sin man, son till Håkon jarl. Han var landvärnare mot 

vikingar med Geter. Gud hjälpe nu hans ande och själ. ’ 

Runstenen står rest ca 250 meter norr om Bro kyrka, invid landsvägen vid samhället 

Upplands-bro. Den gamla vägen gick alldeles förbi denna plats, och stenen är vänd mot 

vägen. Stenen uppmärksammades först av Johannes Bureus (1599), och vid denna tid var 

den inmurad i kyrkoväggen. Stenen restes igen 1866, möjligen på initiativ av Richard 

Dybeck (Wessén i SRI 8:29), och har sedan dess stått på sin nuvarande plats.  

    Stenen är i grå granit, och mäter 1.57 meter över marken. Bredden är 1.58 meter. Wessén 

skriver att ”Ristningen är tydlig och väl bevarad. Linjerna äro djupa och ganska smala, icke 

avrundade i bottnen. Endast skiljetecknen äro små och grunda, därför ofta mindre tydliga” 

(SRI 8:30). Inskriften läses från höger till vänster i den över slingan, därefter slingan i 

mitten. I mitten av ristningen är ett kors ristat. Den övre slingan böljar ner, sedan upp, sedan 

ner och upp igen. Den mittersta slingan löper kring korset.  

1.4 Något om historiska runstenar 

Det var Elias Wessén som myntade begreppet historiska runstenar. Med detta menade han 

sådana som omnämner en historisk händelse, en händelse som man kan läsa om i andra 

historiska källor. Givetvis är alla runstenar historiska, så till vida att alla har något att bidra 

med till vår förståelse om äldre tider, men som term används historiska runstenar ofta i detta 

snävare syfte. På detta vis är begreppet något förvirrande, men jag har valt att använda mig 

av det för att kunna placera Bro-stenen i ett större sammanhang.  

    Wessén behandlar sådana stenar i sitt arbete ”Historiska runinskrifter” (1960), och han 

räknar med i första hand två historiska händelser som man kan läsa om på runstenar. Den 

ena gruppen omfattar åtta uppländska stenar, och beskriver på något vis Knut den stores 

erövring av England, och hans utbetalande av den sista stora danagälden. Detta ska ha skett 

1017–18, ett årtal som vi kan vara ganska säkra på enligt Wessén (sid. 38). Som exempel på 

en Knut-sten kan man ta U 194, på vilken det står att ”Ale (Alle) lät resa denna sten efter sig 

själv. Han uppbar Knuts gäld i England. Gud hjälpe hans ande”.  

    Den andra historiska händelsen är Ingvar vittfarnes vikingafärd i österled. Denna finns 

beskriven i Ingvar vittfarnes saga, en saga som beskriver ett händelseförlopp som knappast 

kan anses historiskt. Emellertid anses det säkert att Ingvars vikingatåg faktiskt ägde rum, 

och att detta blev ett misslyckat företag, och att många som gav sig ut tillsammans med 
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honom aldrig återvände hem. Enligt sagan dog Ingvar själv 1041, ett årtal som är svårare att 

styrka (sid 38–43). Till Ingvar-stenarna brukar räknas tjugofem stenar, spridda över 

Uppland, Södermanland, Östergötland och Västmanland. Som exempel kan nämnas U 439, 

”han styrde skeppet österut med Ingvar” eller Sö 9, ”han dog med Ingvar”.  

2. Tre forskare 

I detta avsnitt presenteras de tre forskare som jag undersökt och vad deras texter handlar om, 

för att ge en överblick av vad respektive forskare har tyckt och skrivit om Bro-stenen. 

2.1 Petter Dijkman, Historiske Anmärckningar öfwer och af En dehl 

Runstenar (1723) 

 

Petter Dijkman (ca 1650–1717) föddes i Hedemora och var häradshövding och arkeolog. 

Han disputerade i Uppsala 1672. Utöver sin juridiska tjänst studerade han arkeologi, och 

reste runt i landet för att undersöka och nedteckna fornminnen (Svenskt biografiskt lexikon, 

band 11, 1945:251) 

    I sin bok ”Historiske Anmärckningar öfwer och af En dehl Runstenar” (utgiven postumt 

1723), beskriver Petter Dijkman ett antal runstenar. Hans syfte är att tolka dessa runstenar, 

och öka kunskapen om dem. ”At komma under närmaste kundskap om de Swea- och Götha 

Run-Stenars beskaffenhet” (sid. 21). Detta framgår av hans ”företaal”, i vilket han också 

beskriver de många resor som nordborna företog sig.  

Dijkman viger ett kapitel åt Bro-stenen, och beskriver hur stenen befinns ”Wid ingången af 

Kyrkians Wapnhus, på högra sidan i Muren” (sid. 97). Han återger och översätter inskriften 

på följande vis: 

GIALUG HULMGIS TUTIR SUSTIR SUGRUDAR AUK THAIRA GAUS 

AUN LIT GIARA BRU THESI AUK RAISA STAIN DINA EFTIR ASUR 

BUNTA SIN, SUN HAKUNAR JARLS, SAR VAR VIKINGA VAURDUR MID 

GAETI. GUD IALBI ANSAU ANT UK SALU.  

Gialug, (Giölig) Hulmgis Dotter, Sugrudars Syster, som ock Göses, hon lät giöra 

denna Bro, (Hög) och resa Steen denna efter sin herre och Huusbonde Asur, som war 

Vikinga wård med Göte. Gud hielpe hans ande och siäl! 
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Här har han märkligt nog glömt att översätta sun hakunar jarls. Vad detta beror på kan 

jag inte svara på. Dijkman tar inte upp särskilt många språkliga spörsmål, men nämner i 

alla fall ett par saker. Han väljer att tolka ansau som ”hans, eller hanses, eller honses” (sid. 

105). För att det inte ska uppstå något missförstånd, rörande vilket ord det är som åsyftas, 

så ger han oss följande exempel, ”wi säga, det är Hansses handskar, det är Hanses 

egodelar.” 

    Ordföljden ant ok salu tolkar han som ”anda och siäl” och underbygger detta antagande 

genom att påpeka att dessa ord förekommer tillsammans i ”Jungf. Mariae Lofsång”, i 

vilken det står ”Min siäl prisar storliga Herren, och min ande frögdar sig i Gudi minom 

frälsare” (sid. 105).   

    Vad gäller ornamentiken, påpekar Dijkman att det inte är fråga om en ormslinga. Han 

beskriver den istället som böjda, parallella linjer, vari runorna är ristade. (sid. 98). Korset i 

mitten av ristningen beskriver han såsom ” fyra trianglar på en ring korsswis fogade” (sid. 

98). Han diskuterar också sin osäkerhet vad gäller dateringen, eller snarare, sin osäkerhet 

vad gäller vilken trosuppfattning resarna av runstenen hade. Å en sidan talar böneformeln 

på stenen (gud ialbi ansau ant uk salu) för att den är upprest av kristna människor, men å 

andra sidan gör de ”grofwe Korss-figurer” att det inte är möjligt att med säkerhet 

bestämma om stenen är upprest i kristendom eller hedendom, och han beskriver hur 

runstenen ”förer ett så owåligt korss” (sid. 98).  

    Dijkman ger sig härefter ut i en lång diskussion gällande när kristendomen införts i 

Sverige och i synnerhet i Uppland. Han beskriver hur det anses allmänt bekant, att den 

förste kristne kungen var Biörn som ska ha hållit till på ön ”Biörköö” i Mälaren. Det tvistas 

dock om huruvida det ska ha varit den tredje eller fjärde med det namnet som åsyftas, men 

att det i alla fall ska ha varit omkring år 800 (sid. 99). Andra historiker menar, enligt 

Dijkman, att kristendomens införande skedde under Kung Erik Segersälls tid, vilken ska ha 

haft tre namn: Sigursel, Arsel och Stenkil. Möjligen åsyftar han härmed kung Stenkil, som 

regerade omkring femtio år efter Erik Segersäll, och blandsar således ihop de två. Vidare 

skriver han att somliga andra historiker anser att omvändandet ägde rum på 900-talet, 

under Kung Inge (sid. 99). Det är tydligt att Dijkman tror att kristendomen var etablerad i 

denna trakt redan under Kung Björns tid, vilken enligt Dijkman bestigit tronen år 804 (sid. 

103).  

    Den bro som omnämns på stenen, anser Dijkman i själva verket vara en jordhög, vilken 

ännu vid Dijkmans tid stod att finna invid kyrkan, och i vilken omnämnde Asur ligger 

begraven. Detta bygger Dijkman på att det (enligt Dijkman själv) ingenstans i trakten finns 
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eller har funnits en å eller ett vattendrag varöver man kunnat bygga en bro. Däremot finns 

det vid alla byar vid namn Bro (han nämner ett flertal), begravningsplatser och högar: ”de 

Byar, som af wåra förfäder äro wordne kallade Bro, Broby, hafwa intet det namnet derföre, 

at de kunna wara belägne wid någon Åå der öfwer finns en trä-broo, utan at der wid, eller i 

neigden äro stora begrafnings-högar.” (sid. 104). Dijkman är av uppfattningen att 

runstenen har rests uppå eller invid jordhögen och först senare, då seden att resa stenar 

övergivits, flyttats in i kyrkan.  

    Namnet sugrudar tolkar Dijkman som Sugrudar eller Sugrudr (båda förekommer), och 

skriver att denne måste ha varit en förnäm man eftersom han omnämns som syster till 

Gialug (sid. 100). Denne Sugrudr finner Dijkman omnämnd i Olof Tryggvasons saga, i 

vilken han sägs vara syster till Astrid som var mor till Olof Tryggvason. Sugrudr ska ha 

varit en inflytelserik man som av kungen fått lön och egendom samt satt att ”sammanhämta 

utlagorna af många Härader” (sid. 102).  

    Den Håkan Jarl som nämns på runstenen identifierar Dijkman som den norske jarlen 

Håkon. Denna var son till Håkan Sigurd och svåger till den svenske kungen Erik Segersäll. 

Om detta läser Dijkman i Olof Tryggvasons saga, i vilken denne Håkan Jarl omnämns (sid. 

101).  

    Håkan Jarl omnämns alltså på stenen som far till den avlidne Asur, som enligt Dijkmans 

tolkning ska ha varit ”Vikinga wård med Göte”. Detta att vara Vikinga wård beskriver 

Dijkman som ”Landtwärns man mot Vikingarne” vilka av Dijkman vidare beskrivs som 

”Siöröfware”. Dijkman beskriver Asur som ”Konung Göthes öfwerste Landtwärns man” 

(sid. 100). Något mer om denne Göthe eller varför han beskrivs som ”Konung” nämner 

inte Dijkman.  

    Dijkman anser att stenen bör ha rests någon gång emellan 800- och 900-talet, och att 

kristendomen vid denna tid redan hade slagit igenom i Uppland. Han sluter också att 

kyrkan inte bör ha byggts före år 900 (sid. 103).  

2.2 Nils Reinhold Brocman, Sagan om Ingwar Widtfarne (1762)  

Nils Reinhold Brocman (1731–1770) var historiker, filosofie magister i Lund (1751), docent 

där i svensk och romersk rätt (1758) och kanslist på Antikvitetsarkivet i Stockholm (1760). 

Han utnämndes till bibliotekarie i Kungliga biblioteket 1763, och var ”translator” i gamla 

nordiska språk.  Han var i första hand insamlare av historiska dokument, främst 

diplomavskrifter (Svenskt bibliografiskt lexikon, band 6, 1926:421).  

    Nils Reinhold Brocmans bok, Sagan om Ingwar Widtfarne, innehåller bland annat en 
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översättning från fornisländskan av Ingvar den Vittfarnes saga (Yngvars saga víðförla). 

Brocman börjar med att i sin inledning beskriva vad han har för avsikt med sin skrift:  

Mången, som hållit wåra Sagor för Drömmar och Runstenarne för litet eller intet 

betydande Minnesmärken, torde häraf komma på andra Tankar: och andre, som icke 

med mera Skäl satt dessa Nordens Ålderdomslemningar öfwer både Grekers och 

Romares Antiquiteter, ledas också til at nogare eftersinna och pröfwa sin Mening 

(1762:105). 

Det är tydligt att han med sin bok avser framföra att sagorna inte endast är sagor, utan 

faktiska historiska dokument vars tillförlitlighet kan styrkas genom runinskrifter.  

    Efter att i förordet ha beskrivit de befintliga svenska översättningarna av isländska sagor, 

gör Brocman ett försök att bestämma åldern på ett antal runstenar. I första hand behandlar 

han de runstenar som han anser beskriver Ingvar vittfarnes resa (se 1.3). Han tror det vara 

möjligt att utifrån personerna som omnämns på stenarna, och deras förhållande till sagan om 

Ingvar Vittfarne, bestämma de olika stenarnas ålder: ”så kommer wid desse Stenars Läsning 

at agtas, om icke någon Mening eller Skilnad i Skrifsättet, från det som på Ingivars Stenar 

funnits, nogare kan utmärka deras antingen större eller mindre Ålder” (sid. 105).  

    Brocman tar i detta sammanhang upp Bro-stenen. Han börjar med att transrunifiera 

inskriften, och återger och översätter sedan inskriften såhär: 

Ginlug, Hulmgis tutir, sustir Sugruthar, auk thaira Gaus, aun lit geara bru 

thesi, auk raisa Stain thina eftir Asur, bunta sin, sun Hakunar Iarls. Sar var 

vikinga vaurthr mith Gaeti. Guth ialbi ans nu aut uk Salu.  

Ginlög, Holmgers Dotter, Sigröders och Göthes Syster, hon lät göra denna Bro och 

resa denne Sten efter sin Man Asur, Håkan Jarls Son, som war Wikinga-Wård med 

Göte. Gud hjälpe honom nu, hans Själ och Ande.  

Brocman kommenterar endast ett fåtal av orden och endast något om runornas form. Han 

anser sig alltså inte ha några problem med att tolka inskriften och dess mening tycks ha varit 

helt klar för honom. Han skriver att uk har använts istället för det väntade auk, men inte mer 

än så om det rent språkliga. Han noterar att bistavarna på runorna u, r, b och t börjar en 

aning under huvudstavarnas topp, ”u, r, b och t äro merendels så ritade, at deras räte Staf 

något öfwerskrider Sidostrekarne”. Hastigt kommenterar han också runstenens ornamentik 

och påpekar att ristningen i själva verket är mera lik ”et hängande Kläde” än en ormslinga 
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(sid. 106). 

    På detta vis, vad gäller ornamentiken, skiljer sig Bro-stenen ifrån Ingvar-stenarna, skriver 

Brocman. Också vad gäller omnämnandet av en bro så skiljer sig denna sten från dem, 

eftersom den är den enda som omnämner just detta. Det faktum att hela kyrkan och socknen 

fått namn efter denna bro som tydligen upprests av Ginlög i åminnelse av sin avlidne man 

Asur, gör det enligt Brocman troligt att detta är den första, eller i alla fall en av de första 

stenar som rests just i samband med brobyggande. Vad han baserar detta på, förutom just 

namnet, framgår inte vidare (sid. 106). 

    Enligt Brocman är det i varje fall uppenbart att bron byggts för att hedra den dödes minne 

och för att ge ”hans lidande Själ någon Själatröst i Skärselden” (sid. 106). Genom goda 

gärningar utförda av Asurs kvarlevande släktingar kunde hans tid i skärselden kortas och 

hans resa till himmelriket påskyndas. Det är emellertid inte möjligt att hjälpa den döde 

genom goda gärningar, skriver Brocman, och skälet till att man ändå har trott sig kunna göra 

detta beror på att folket vid denna tid och i denna trakt ”ännu icke warit nog underrättade i 

påfwiska läran”(sid. 106). Det var med andra ord ett hopplöst projekt att försöka skänka den 

döde frid genom goda gärningar, något som folket helt enkelt inte kände till.  

Brocman drar slutsatsen att det är just själva brobyggandet, den goda gärningen, som hjälper 

den dödes själ, inte runstenen i sig. Här anknyter han till de omtalade så kallade Jarlabanke-

stenarna. Han tar upp två stenar som rests av Jarlabanke. På U 212 nämns inget om 

brobyggande, men väl på U 261. Detta talar enligt Brocman för att U 212 är äldre, och är 

upprest under en tid då ännu inte seden att bygga broar (eller vägar och dylikt) efter en 

avliden slagit igenom. På samma vis kommer han fram till att Bro-stenen måste vara yngre 

än Ingvar-stenarna, då Bro-stenen är den enda som omnämner denna enligt Brocman nya 

sed: ”Af alt detta sluter jag at närwarande Asurs Sten måtte wara ristad någon Tid efter 

Ingwars minnesmärken” (sid. 107).  

    Vad gäller de personer som omtalas på stenen har Brocman mycket att säga. Håkan Jarl 

har enligt Brocman av många tidigare forskare ansetts vara densamme som den norske 

kungen med samma namn. Denne regerade under 900-talet och därför har tidigare forskare 

satt tiden för stenens uppresande till just denna tid. Detta anser Brocman vara felaktigt. 

Dessutom anser han att fornforskarna i det att de bestämt stenens ålder till 900-talet, varit 

”förledde af en galen Tanka”. Brocman anser alltså att stenen bör ha rests senare än Ingvar-

stenarna med tanke på ” Runor, Skrifsätt, Tankar och Ritning”, och att man med detta i 

åtanke måste påminna sig att det under tiden för stenens uppresande funnits andra Håkan 



11 
 

Jarl (sid. 107).  

    Han nämner ett flertal olika personer som hetat Håkan Jarl. Den norske kungen Håkan 

Jarls sonson Håkan Jarl Eriksson regerade även han över Norge omkring år 1000. 

Förstnämnda (alltså Håkan Jarl Erikssons farfar) Håkan Jarls dotters sonson är också en man 

som här tas i beaktande. Denne hette Håkan Ivarsson Jarl och tog sin tillflykt till Kung 

Stenkil i Sverige, vilken gav honom Värmland i förläning. Enligt Olof Dalin, skriver 

Brocman, blev denne Håkon Jarl Ivarsson sedan Kung i Sverige. Brocman tillägger att det 

till och med är möjligt, under Norges oroliga period, att han föddes i Västergötland. 

Emellertid verkar det som att den Håkan Jarl som Brocman tror omnämns på Bro-stenen är 

nämnda Håkan Jarl Ivarssons dotterson Håkan Pålsson. Orkneyinga Saga beskriver hur 

denne Håkan Pålsson, född på Orkneyöarna, en tid vistades hos Kung Inge i Sverige. Detta 

skulle vara vid slutet av 1000-talet, och Brocman tycker att denne tidsmässigt passar bra in 

på den ålder han själv givit stenen (sid. 112).  

    Med hjälp av övriga namn på stenen vill Brocman koppla ihop Bro-stenen med en mängd 

andra stenar. På Sö 101 finner han en Sigrid som omnämns som man till Sigröd, vilken var 

son till Holmger. Denna Sigrid kopplas sedan till U 819 och Sö 106, eftersom detta namn 

omnämns även där. Också på U 608, som två söner (eller fler, skriver Brocman, vilkas namn 

kan ha stått på den del av stenen som nu är skadad) rest efter sin mor Sigrid, anser sig 

Brocman finna samma Sigrid, ”torde det intet wara obehagligt, at likaleds ihoppassa de 

Personer, som i Anledning af förnämnde Runstenar, med wår Sigrid warit genom Slägt eller 

Swågerlag förknippade” (sid. 108).    

    Holmger ska alltså ha haft tre barn, Ginlög som var gift med Asur (son till Håkan Jarl), 

efter vilken stenen upprests, Sigröd, som var gift med Sigrid, och Göte. Brocman leker 

också med tanken att Sigröd kan vara ett kvinnonamn men argumenterar mot detta genom 

att framhålla att Sigröd, om han vore kvinna, borde ha omnämnts efter Göte (dessutom har 

han redan slagit fast att Sigröd var make till Sigrid). Emellertid betonar han här sin egen 

osäkerhet: ”Men alt detta osäkra måste, när någon Wisshet kan ärhållas, wika för det wissa, 

och intet göra wår Kundskap waklande” (sid. 109). Även vad gäller kaus så erkänner sig 

Brocman något osäker. Han skriver att skälet till att han tolkat detta som Göthes, är att han 

även i ordet Holmgers finner en saknad konsonat framför s-runan, dvs. r-runan. Man kan då 

tänka sig att detta bortfall skett på fler ställen. Han säger sig även här vara osäker, och att 

mannen kanske kan ha hetat Gaus (Gös), ”ehuruwäl, om någon hällre skulle wilja blifwa 

wid Gaus, och förställa sig att mannen hetat Gös, jag ock däri gärna wil lemna hwar och en 

sin Frihet” (sid. 110).  
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    Brocman ser i orden kaus och kaeti samma person, det vill säga Göthe. Han gör en lång 

utläggning av olika vikingafärder (sid. 115), och skriver slutligen att man av detta kan dra 

slutsatsen när Göthes vikingafärd utspelade sig och vart de for. Dock framkommer det 

knappast i texten vart han tänker sig att Göthe for, vilket är förvirrande. Att Brocman är 

övertygad om att Göthe givit sig ut på vikingafärd är i alla fall tydligt nog.  

    Slutligen gör Brocman ett försök att finna mer information om Asur, personen som Bro-

stenen är rest efter. Brocman finner honom på U 330, där det står att Inga rest stenen efter 

sin man Ragnfast, och att Asur var Ragnfasts huskarl. Han nämner också U 329, vilken 

också Inga rest efter Ragnfast, på vilken Ragnfasts båda systrar Estrid och Gyrid omnämns. 

Asur ska enligt Brocman ha tjänat som huskarl hos Ragnfast i sin ungdom, då Ragnfast var 

gammal. Detta tycker han passar mycket bra in i sammanhanget: ”så framt Asur i sin 

Ungdom tjänt Ragnfast, och denne då warit til Åren; som alt blifwer tydligare i denne 

Jämförelse imellan Slägtlederne; som med ännu flere, i Anledning af en annan Runinskrift, 

äro hopaknutne” (sid. 117).  

2.3 Elias Wessén, Upplands runinskrifter (1949) 

Elias Wessén (1889–1981) var professor i nordiska språk vid Stockholms Högskola 

(sedermera Stockholms universitet) och ledamot av Svenska Akademien 1947–1981. På 

hans initiativ bildades Svenska Språknämnden 1944 (Thyselius 1977:1079).  

    Upplands runinskrifter är en del av jätteverket Sveriges runinskrifter som ännu idag inte 

är färdigställt. Upplands runinskrifter gavs ut åren 1940–1958 och innehåller en beskrivning 

av alla då kända runinskrifter i Uppland. Verket författades av Elias Wessén och Sven B. F 

Jansson, och är standardverket för rådande läsningar och tolkningar av runinskrifterna. Dock 

är inte heller Upplands runinskrifter färdigställt.  

    Upplands runinskrifter behandlar givetvis också Bro-stenen. Den beskrivs utförligt på 

flera sidor, och tidigare uppfattningar om stenen behandlas kortfattat. Den tolkning som man 

finner i Upplands runinskrifter är alltjämt den allmänt godtagna. Inskriften på Bro-stenen 

återges och översätts på följande sätt.  

kinluk × hulmkis × tutiR × systiR × sukruþaR × auk × þaiRa × kaus × aun × lit 

× keara × bru × þesi × auk × raisa × stain × þina × eftiR × asur × bunta · sin  

× sun × hakunaR × iarls × saR × uaR × uikika × uaurþr × miþ × kaeti × kuþ × 

ialbi × ans × nu × aut × uk × salu 
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Ginnlög, Holmgers dotter, syster till Sygröd och till Göt, hon lät göra denna bro och 

resa denna sten efter Assur, sin man, son till Håkon jarl. Han var landvärnare mot 

vikingar med Geter. Gud hjälpe nu hans ande och själ.  

Wessén tycker att inskriften är ”synnerligen väl planlagd” (sid. 30). I samma stycke skriver 

han också att ”Syftet har varit att på ett ändamålsenligt och smakfullt sätt anbringa den långa 

inskriften”. Det är tydligt att denna ristning tilltalar Wesséns känsla för estetik.  

    Vad gäller det språkliga innehållet så anser Wessén att det endast finns ett ord vars 

innebörd inte är fullständigt klarlagd. Det gäller namnet kaeti. Det vore givetvis tacksamt, 

skriver Wessén, att identifiera detta namn som Göt (Gauti vore då dativ av namnet Gautr), 

och att detta är samma namn och samma person som omnämns tidigare i inskriften (kaus, 

Gauts, genitiv av Gautr), men Wessén anser detta vara språkligt omöjligt, med tanke på 

ljudrepresenterade runor. Ett vettigare förslag på tolkning av detta namn tycker Wessén vara 

mansnamnet GæitR. Problemet är att detta namn inte återfinns någon annanstans i det 

runsvenska eller medeltida svenska materialet, men dock finner man det i såväl västnordiska 

som danska källor (sid. 35). 

    Även Wessén (precis som Brocman) kopplar samman Bro-stenen med inskriften på 

Ramsundsberget (Sö 101). Denna har ristats av Sigrid, mor till Alrik till minne av Holmger, 

Sygröds fader. Fortsättningen är enligt Wessén otydlig, men han tolkar det som så att Sigrid 

varit gift med Sygröd. En koppling till samma släkt ser Wessén också på Kjula-stenen (Sö 

106), på vilken det står att Alrik, Sigrids son, rest stenen till minne av sin fader Spjut. Detta 

namn, Spjut, anser han vara ett tillnamn till Sygröd, och att de två alltså är samma person. 

”Om man vågar antaga, att Spjut endast är ett tillnamn och att Sygröd och Spjut sålunda är 

samma person, lösa sig svårigheterna på ett naturligt sätt” (sid. 35).  

    De tre stenar som nämnts tidigare (U 617, Sö 101 och Sö 106), och som enligt Wessén 

hör ihop, bör också enligt honom vara ristade och uppresta ungefär vid samma tidpunkt. 

Detta tycker Wessén passar utmärkt, men han tycks inte närmare precisera under vilken tid 

han anser att stenarna ristats.  

    Både Ginnlög (U 617) och Sigrid (Sö 101) har varit änkor när de låtit uppresa stenarna. 

Detta nämns tydligt på Bro-stenen, som ju Ginnlög rest efter sin döde make, och Wessén 

anser att detta är tydligt också på Sö 101. Wessén finner det troligt att de båda männen dragit 

i viking och dött i fjärran land, medan kvinnorna lämnats kvar att bland annat bygga broar. 

Att en av männen varit på utlandsfärd sägs uttryckligen på Sö 106 (saR vestarla um vaRit 

hafði). Detta syftar alltså på Spjut vilken Wessén anser vara identisk med Sygröd, och det 
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antyds också att han dött på denna färd västerut. Wessén finner det troligt att också Assur 

dött utomlands, vilket kan diskuteras eftersom det i själva verket inte står något om detta på 

Bro-stenen. ”Männen ha tydligen gått i härnad och fallit borta i främmande land; om deras 

bedrifter läsa vi i korthet på Kjula-stenen och Bro-stenen” (sid. 35).  

    Sist av de personer som omnämns på Bro-stenen behandlas Håkon Jarl. Precis som både 

Brocman och Dijkman konstaterar Wessén att namnet Håkon Jarl för tankarna till Norge 

och de norska kungarna. Det har dock funnits ett antal svenskar med detta namn, men ingen 

av dem fastnar Wessén för. Den norske jarl som troligast omnämns på Bro-stenen är enligt 

Wessén Håkan Sigurdsson. Assur ska då ha varit en hittills okänd son till den norske Jarlen 

Håkan Sigurdsson, och det faktum att han på Bro-stenen inte beskrivs närmare beror enligt 

Wessén på att man i Uppland under denna tid bör ha vetat vilken Håkon Jarl som åsyftades 

(sid. 36).  

    Något motstridigt beslutar sig ändå Wessén för att det troligaste alternativet i detta fall är 

en hittills okänd svensk Håkon Jarl. Det faktum att ingen Håkon Jarl med en son vid namn 

Assur, finns omnämnd någon annanstans, varken hos Snorre eller i andra runinskrifter, talar 

enligt Wessén (som här citerar Erland Hjärne) för att den Håkon Jarl som nämns på Bro-

stenen inte är en av de mest kända med samma namn.  

    Assur var uikika uaurþr, alltså vikinga vǫrðr, och Wessén har en hel del att säga om vad 

det kan ha inneburit. Detta begrepp, som Wessén översätter med ”landvärnare mot 

vikingar”, finns inte belagt i någon annan inskrift eller litterär källa. Emellertid anser han det 

tydligt att det var en stor ära och ett viktigt uppdrag att tjäna som landvärnare mot vikingar 

(sid. 37). Ordet vikingR förekommer enligt Wessén på endast en annan inskrift (Sm 10), men 

som mansnamn är det desto vanligare. Vǫrðr förekommer i fornisländskan och fornsvenskan 

i betydelsen ”vakt, vakttjänst, vakthållning” och även som personbeteckning; ”vaktmanskap, 

väktare, vakthållare”. Detta ord förekommer rikligt i sammansättningar, i synnerhet i de 

svenska landskapslagarna där det talas om biärghvarþer, byavarþer, bötevarþer, 

strandvarþer, invarþer och utvarþer. I Eddan benämns även Heimdall som vǫrðr goða eller 

vǫrðr með goðom. Exemplen på användandet av detta ord i betydelsen vakt är talrika även i 

fornengelskan och forngutniskan (sid. 38). Det handlar enligt Wessén här om någon som 

vaktar emot vikingar och inte tvärtom. Han tar upp Sophus Bugge som i Runverser (sid. 54 

ff.) menar att det handlar om någon som vaktar vikingarna (emot andra), en tanke som han 

alltså förkastar. Wessén menar istället att Assur hade ansvar för traktens försvar mot angrepp 

ifrån havet. Detta, menar han, understryks av det faktum att hans far var Jarl, alltså 

”befälhavare över ledungsflottan” (sid. 38).  
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    Wessén tar också upp en annan inskrift, nämligen U 16, på vilken det står ”Gunne och 

Kåre reste stenen efter … Han var den bäste av bönder i Håkons rod”. Roðr skulle här vara 

namnet på en plats. Det finns enligt Wessén skäl till att betvivla att denne Håkon som 

omnämns på U 16 är densamme som Håkon Jarl på Bro-stenen. Avslutningsvis betonar han 

dock att ett samband emellan de båda inskrifterna inte kan uteslutas med tanke på att namnet 

Håkon under denna tid var relativt sällsynt (sid. 39).  

3. Transkribering och Översättning  

För att ge en överblick ställs i det följande Dijkmans, Brocmans och Wesséns 

transkriberingar och översättningar upp. Jag har här också tagit med Brate och Bugges 

transkribering och översättning, som man finner i deras Runverser (1887–1891), samt 

Bureus, vilken man finner på hans runtavla Runakänslanäs läräsban (1599). Bureus har 

emellertid bara skrivit ned en del av inskriften, med runor, och inte gjort någon översättning. 

Först kommer transkriberingen av inskriften, och sedan respektive forskares översättning i 

kursiv stil. Det bör här betonas att Brocmans och Dijkmans transkriberingar av texten 

förmodligen inte bör ses som ett försök till att direkt transkribera runorna till bokstäver. Det 

är nog snarare ett försök att återskapa det gamla språket.  

Nedan är forskarna ordnade kronologiskt.  

Johannes Bureus (1599) 

KiNlUK hUlMKic TUTiY cUcTiY cUKRUQæY æUK QæiYæ  KæUc æUN liT KeæRæ BRU Qæci 

æUK Ræicæ cTæiN QiNæ eFTiY æcUR BUNTæ ciN æUT UK cæTU cUN hæKUNæY iæRlc cæY 

Petter Dijkman (1723) 

GIALUG HULMGIS TUTIR SUSTIR SUGRUDAR AUK THAIRA GAUS AUN 

LIT GIARA BRU THESI AUK RAISA STAIN DINA EFTIR ASUR BUNTA 

SIN, SUN HAKUNAR JARLS, SAR VAR VIKINGA VAURDUR MID GAETI. 

GUD IALBI ANSAU ANT UK SALU.  

Gialug, (Giölig) Hulmgis Dotter, Sugrudars Syster, som ock Göses, hon lät giöra 

denna Bro, (Hög) och resa Steen denna efter sin herre och Huusbonde Asur 

[översättning av sun hakunar jarls saknas], som war Vikinga wård med Göte. Gud 

hielpe hans ande och siäl!  
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Nils Reinhold Brocman (1762) 

Ginlug, Hulmgis tutir, sustir Sugruthar, auk thaira Gaus, aun lit geara bru 

thesi, auk raisa Stain thina eftir Asur , bunta sin, sun Hakunar Iarls. Sar var 

vikinga vaurthr mith Gaeti. Guth ialbi ans nu aut uk Salu.  

Ginlög, Holmgers Dotter, Sigröders och Göthes Syster, hon lät göra denna Bro och 

resa denne Sten efter sin Man Asur, Håkan Jarls Son, som war Wikinga-Wård med 

Göte. Gud hjälpe honom nu, hans Själ och Ande.  

Sophus Bugge (1887–1891) 

Kinluk hulmkis tutiR sustiR sukruþaR auk þaiRa kaus aun lit keara bru þesi 

auk raisa stain þina eftiR asur bunta sin sun hakunaR iarls saR unR uikika 

uaurþr miþ kaeti kuþ ialbi ans nu aut uk salu.  

Ginlaug, Holmgeirs Datter, Söster af Sigrud og Gaut, hun lod gjöre denne Bro og 

reise denne Sten efter Assur sin Husbonde, Sön af Haakon Jarl. Han var Vikingers 

Vogter med Gaut. Gud hjaelpe nu hans Aand og Sjael. 

Elias Wessén (1949–1951) 

kinluk × hulmkis × tutiR × systiR × sukruþaR × auk × þaiRa × kaus × aun × lit 

× keara × bru × þesi × auk × raisa × stain × þina × eftiR × asur × bunta · sin  

× sun × hakunaR × iarls × saR × uaR × uikika × uaurþr × miþ × kaeti × kuþ × 

ialbi × ans × nu × aut × uk × salu 

Ginnlög, Holmgers dotter, syster till Sygröd och till Göt, hon lät göra denna bro och 

resa denna sten efter Assur, sin man, son till Håkon jarl. Han var landvärnare mot 

vikingar med Geter. Gud hjälpe nu hans ande och själ.  

Man kan här tydligt se hur transkriberingen har utvecklats genom åren. Hur man har valt att 

transkribera runorna har en enkel och klar förklaring. Tidigare fanns inget vedertaget system 

för hur detta skulle göras, vilket finns idag. Därför är det inte särskilt anmärkningsvärt att 

det ser lite olika ut hos de tidigare forskarna, om man exempelvis har valt att använda sig av 

tecknet þ för runan þorn, eller om man som Brocman och Dijkman skriver d, t, eller th. 

Vidare har Brocman och Dijkman inte heller gjort någon skillnad på redruna (R) och yrruna 

(Y). Detta är inte så märkligt med tanke på att denna skillnad knappast kan ha varit känd 

under deras tid. Dijkman har i sin tolkning av inskriften genomgående använt sig av stora 
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bokstäver, vilket gäller för alla tolkningar i hans bok. Detta har inte Brocman gjort, men han 

har, vilket också syns i min återgivning, använt stor bokstav för substantiv, såsom var 

brukligt under hans tid. Även detta är genomgående i hans bok.  

    Bureus har nedtecknat en stor del av inskriften såsom den ser ut. Att han har skrivit Qæci 

istället för Qeci får väl helt enkelt tolkas som ett misstag. Det är troligt att han har sett stenen 

i verkligheten (bekräftat av Magnus Källström via e-post), varför misstaget är 

svårförklarligt. Att han har skrivit av inskriften med aut uk satu sun hakunaR iarls, på slutet 

är också märkligt. Om man tittar på stenen och följer inskriften ser man att han har fått med 

hela första slingan men börjat på fel ställe i andra slingan. 

    Dijkman har genomgående transkriberat k-runan med g, förutom när det tydligt är fråga 

om ett k-ljud (uk, auk). Detta kan (vilket tidigare nämnts) förklaras med bristen på 

normalisering av transkribering av runor, och att man därför på ett annat sätt än idag skrev 

som det låtit. Mera anmärkningsvärt är att han har blandat ihop a-runan och n-runan, och på 

så vis fått ett ansau där det står ans nu. Därmed tappar han det nu som Wessén anser ska stå 

där, och tolkas istället ansau som hans. Vidare översätter han bunta med Herre och 

Huusbonde, inte med man, make. Detta ord har kunnat betyda bådadera, och i detta fall är 

det svårt att med säkerhet säga vilket av dem som avses. Man skulle här kunna tänka sig att 

det är man, make som avses eftersom stenen är rest av en kvinna, men säker kan man inte 

vara. Det som sticker ut i Dijkmans översättning är att han översätter bru med ”Bro (Hög)”. 

Dijkman tänker sig alltså inte att det är en bro som har byggts utan att det istället har rests en 

gravhög. Han argumenterar klart för sitt antagande, det finns inget vattendrag i närheten 

alltså kan man inte heller ha byggt en bro.  

    Brocmans transkribering och översättning innehåller inget som sticker ut. Precis som 

Dijkman har han inte skrivit þ, och han har också g för k-runan. Inte heller Bugges 

översättning lämnar mycket att kommentera, förutom att han har skrivit unR istället för 

uaR. 

    Wessén använder sig av det transkriberingssystem som nu gäller. Det återger runorna på 

ett bättre och mer konsekvent sätt och det gör att läsaren utan problem förstår vilka runor det 

är det handlar om.  

4. Namnen 

Det som förmodligen förändrats mest genom åren och verkar ha vållat forskarna störst 

svårigheter är de många namn som återfinns i runinskriften. Svårigheterna som man har 
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tampats med är flera. Hur ska man transkribera namnen? Detta problem har lösts av sig 

självt genom åren, eftersom transkriberingssystemet har normaliserats. Dock synes det ha 

vållat våra tidigare forskare en hel del problem. Hur ska man översätta namnet? Alltså, 

vilket namn idag motsvarar runinskriftens namn? Och inte minst, är det samma person som 

omnämns med två snarlika stavningar? Detta gäller särskilt för de något oklara namnen kaus 

och kaeti. Här nedan följer först en redogörelse för de olika namnens etymologi, sedan en 

uppställning av de namn som omnämns i inskriften och på vilket sätt respektive forskare valt 

att transkribera och översätta (se tabell 1). Dock har jag inte tagit med namnet asur, 

eftersom alla verkar vara överens om att det är namnet Assur som åsyftas (även om de 

tidigare forskarna översätter hans namn med Asur). Det bör dock påpekas att Wessén 

använder det idag vedertagna systemet (Samnordisk runtextdatabas följer 

återgivningsprinciperna för Sveriges runinskrifter) när han översätter denna runinskrift (se 

avsnitt 3). Först har han en standardiserad fornsvensk tolkning, och sedan en översättning till 

modern svenska. Detta har övriga forskare inte. För etymologin har jag använt mig av Lena 

Petersons Nordiskt runnamnslexikon (2007).  

Ginnlaug: Förleden Ginn- är av okänt ursprung. Möjligen identiskt med 

fornisländska ginna (’förleda, förtrolla’). Efterleden -laug är en feminin motsvarighet 

till det maskulina -laugR, jämför gotiskans liugan (’avlägga löfte, inträda i 

äktenskap’). 

HolmgaeiRR: Förleden Holm- identisk med namnet HolmR (’holme, ö’). Efterleden 

– gæiRR (’spjut’). 

Sig(f)røðr, Syg(f)røðr: Förleden Sig-, Syg-, identiskt med fornisländska sigr (’seger’). 

Efterleden –frøðr, -freðr, identisk med fornisländskans friðr (’frid, fred’).  

GautR: Götalandsbo, person från Götaland (adjektiv). 

Gauti: Samma betydelse som GautR. 
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Tabell 1: Uppställning av respektive forskares översättning och tolkning av namnen på Bro-

stenen. 

Wessén Bugge Brocman Dijkman 

kinluk  ’Ginnlög’ kinluk  ’Ginlaug’ Ginlug ’Ginlög’ Gialug ’Gialug’  

hulmkis ’Holmgers’ hulmkis ’Holmgeirs’ Hulmgis ’Holmgers’ Hulmgis   ’Hulmgis’ 

sukruþaR ’till Sygröd’ sukruþaR ’af Sigrud’ Sugruthar ’Sigröders’ Sugrudar ’Sugrudars ’ 

kaus ’till Göt’ kaus ’af Gaut’ Gaus ’Göthes ’ Gaus ’Göses ’ 

kaeti ’Geter ’ kaeti ’Gaut ’ Gaeti ’Göte ’ Gaeti ’Göte ’ 

 

Namnet kinluk vill de fyra olika forskarna översätta på fyra olika sätt. Genom åren har hon 

hetat Gialug (eller Giölig), Ginlög, Ginnlög och Ginlaug (se tabell 1). Dijkman har valt att 

översätta med Gialug. Skälet till detta är oklart, man undrar om han faktiskt har läst vad som 

står på stenen, men man kan tänka sig att han inspirerats av andra namn med liknande 

ljudkombination, exempelvis Giaflaug (Ög 228) och Gialli (Vg 59, U 916(?)). Samtidigt är 

förleden Ginn- inte unik för detta fall, namnet Ginnfastr är belagt (Sm 94). Brocman och 

Wessén väljer den enklare vägen (Wessén lägger i takt med standardisering till ett n), men 

Bugge väljer här Ginlaug. Detta är den äldre formen av –lög. Skälet till att han gör så är 

förmodligen att han inte tänker sig en översättning till modernt språk utan till fornsvenska. 

Också Wessén har denna form i sin överföring till standardiserad fornsvenska. På sätt och 

vis får man förstå Dijkmans transkribering på samma sätt. Också han är ute efter en 

standardiserad fornsvenska snarare än en översättning till ett modernt språk. Skillnaden mot 

Wessén är att det på Dijkmans tid inte fanns någon standardiserad fornsvenska, varför det 

givetvis inte var lika lätt för honom.  

    Alla forskare är överens om att hulmkis är ett namn i genitiv. Det verkar inte heller råda 

någon större oenighet om vilket namn som här avses, nämligen HolmgæiRR. Sedan har man 

som tidigare valt att översätta det på olika sätt, med yngre eller äldre former. Brocman och 

Wessén väljer det mer moderna Holmger. Dijkman har problem även med detta namn, och 

översätter det helt enkelt som det står, med Hulmgi(s).  

    Nästa namn står också i genitiv, nämligen sukruþar, men var stammen slutar och 

ändelsen börjar verkar oklart. Här kan man tydligt se hur utveckling genom åren har gått åt 

ett håll: att ändelsen -ar är själva genitivändelsen och att stammen är sukruþ-. Även denna 

gång är det Dijkman som väljer att översätta namnet precis som han translittererar det, med 

Sugrudar. På så vis slipper han alla svårigheter med att reda ut vokalerna. Runan u kan, 
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vilket blir tydligt när man ser på de många översättningarna, beteckna många olika vokaler, 

u, y eller ö. Brocman har valt Sigröder. Han har alltså också missat att -ar bör tolkas som 

genitivändelsen, och inte hör till stammen. Att han valt förleden Sig- är i sig inte så märkligt, 

det finns många namn med denna förled och man kan tänka sig att ett namn med denna 

förled kändes naturligt. Emellertid passar inte vokalen i ihop med u-runan. Också Brate har 

skrivit Sig- (Sigrud), och valt efterleden –rud. Denna efterled tycks dock inte vara belagd.  

    Förleden Syg- är emellertid densamma som Sig-, vilket Svante Lagman diskuterar i sin 

avhandling De stungna runorna (1990:80). I fallet sukruþar är det fråga om inverkan från 

en ”följande labial eller labialiserad konsonant”. I namnet Sig(f)røðr är det alltså f som har 

verkat labialiserande på förgående vokal, och på så vis har i blivit y. Eftersom ristaren har 

valt u-runan, måste man tänka sig att denna labialisering är genomförd i detta namn och att 

Syg(f)røðr således är att föredra framför Sig(f)røðr. Det finns fyra, kanske fem, exempel på 

detta namn, Sö 273, Vg 163, U 326, U 335 och möjligen U 545. I dessa fall har dock i-runan 

använts och inte u-runan. Det verkar endast finnas ett annat fall där u-runan använts för att 

skriva detta namn, nämligen Sö 101. Denna person anses i allmänhet vara densamma som 

den på Bro-stenen (SRI).  I Södermanlands runinskrifter har man dock i den runsvenska 

normaliseringen skrivit detta namn som Sigrøðr och inte Sygrøðr. På Sö 101 har man också 

tolkat namnets efterled som -røðr och inte -frøðr. Det är i alla fall tydligt, att man tänker sig 

att efterleden förenklats till -røðr redan under denna tid, även om efterledens äldre stadium 

är -frøðr.  

    De två namn som forskarna är minst överens om är kaus och kaeti. Det är inte bara 

frågan vad gäller hur man ska översätta namnen som visat sig vara svårbesvarad, utan också 

huruvida det rör sig om samma namn, och därmed samma person, eller två olika personer. 

Namnet kaus tycks i alla fall stå i genitiv, och kaeti i dativ. Transkriberingen är likartad hos 

alla fyra, förutom det att de två tidigare forskarna, Brocman och Dijkman, återigen har valt 

att återge k-runan med g. Brocman och Bugge ser här samma namn skrivet på två olika sätt 

och därmed också att det är samma person som omnämns två gånger. Emellertid har de två 

olika förslag på vad han ska ha hetat. Brocman tror att han hetat Göte medan Brate föreslår 

Göt (Gaut). Dijkman och Wessén tror att det rör sig om två olika personer. Dijkman tror att 

kaus ska läsas som namnet Gös, medan Wessén tror att det rör sig om namnet GautR (Göt). 

Namnet kaeti tolkar Dijkman som Göte och Wessén föreslår GæitR (Geter).  

    Dijkman föreslår namnet Gös, och även Brocman nämner att detta namn är en möjlig 

tolkning. Namnet Gös (Göss) finns belagt som binamn i bland annat norsk-isländska källor 

under medeltiden. Binamnet Gauss kommer av fornisländskans Gausa ’strömma’, och 
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betyder i överförd bemärkelse också ’tala förhastat, skryta’ (Lind 1920–21:105). Denna 

tolkning av namnet är alltså möjlig, men varken Wessén eller Bugge diskuterar denna 

möjliga tolkning. Alla övriga förslag tar för givet att man inte skrivit ut ett t. Inskriften kaus 

finns belagd i ytterligare tre fall (varav ett oskaus, Asgauts) och det översätts också där med 

Gauts. Det verkar med andra ord vara vedertaget att anta att ett t har utelämnats och att det 

är namnet Göt som åsyftas. Brocmans förslag Göte innebär ett ännu större problem, 

eftersom man då också måste räkna med bortfall av i. Det är då enklare att välja att tolka 

namnet som GautR (Göt).  

    Tolkningarna av kaeti glider också isär. Brocman och Dijkman föreslår Göte, men då har 

de inte räknat med att namnet står i dativ. Om namnet vore Gauti (Göte) så hade det böjts 

Gauta, varför denna översättning blir svår att försvara. Bugges förslag Göt har liknande 

problem. Om det varit namnet Göt (GautR) som inskriften avser, så hade det i dativ mycket 

riktigt hetat Gauti, men vokalerna ställer till det. I Samnordisk runtextdatabas kan man inte 

finna ett enda exempel där runorna ae har tolkats som au. Denna tolkning får därför anses 

som något långsökt. Däremot finns det mängder med exempel på att digrafen ae har tolkats 

som æi. I synnerhet gäller detta raesa staen, vilket givetvis har tolkats som ræisa stæin. I 

runmaterialet finns bara ett enda exempel på när ae har använt för något annat än just æi, 

nämligen på Ög 152 (aeftiR æftiR). Man måste då säga att Wesséns tolkning är bättre 

underbyggd, och har stöd i det övriga runmaterialet.  

5. Historisk infallsvinkel samt personerna på Bro-stenen 

När man läser de vetenskapliga texter som de äldre forskarna Dijkman och Brocman skrivit 

blir det uppenbart att fokus genom åren har flyttats. Man märker det till viss del när man 

tittar på 1900-talsforskare som Wessén, men det blir ännu tydligare om man jämför de äldsta 

forskarnas metod och arbete med den forskning som bedrivs av nutida runologer. Fokus har 

flyttats från det historiska till det språkliga. Tidigare var man mer intresserad av att 

identifiera personerna i inskriften och knyta dem till en historisk tilldragelse. Det språkliga 

innehållet på runstenarna verkar ha varit ganska klart och inte något som man lagt ner den 

största delen av tiden på.  

    Detta måste givetvis ses med ett historiskt perspektiv i åtanke, inte minst ett 

forskningshistoriskt. Dåtidens forskare hade inte tillgång till i närheten av vad runologerna 

har idag vad gäller material och tekniska resurser. Dessutom hade de en tydlig politisk 

agenda: att framhäva nationens ärofyllda förflutna (Karlsson 2009). Till detta kommer att 
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man sedan Dijkman och Brocmans tid har funnit så många fler runstenar och runinskrifter, 

och nya upptäcks varje år. Varje ny runinskrift kan bidra till en helhetsbild, och hjälper oss 

att förstå mer och mer både vad gäller det språkliga och det rent historiska och kulturella.  

    Dijkman lägger mycket större vikt vid det historiska än det språkliga. Mängden text som 

avser språkliga svårigheter är försvinnande liten i jämförelse med den som tar upp historiska 

spörsmål gällande personerna på Bro-stenen och samhället i stort under denna tid. Att 

Dijkman är präglad av sin samtid märks tydligt, och det märks också att han har en klar 

avsikt med sin text. Han vill genom sina historiska diskussioner fastslå när kristendomen 

infördes i Uppland. Detta bör diskuteras med två olika utgångspunkter. Dels att han själv var 

präglad av en djupt religiös samtid, dels att han själv förmodligen var religiös (vilket torde 

ha varit en självklarhet under denna tid), och att detta lyser igenom i hans text. Detta måste 

man ha i åtanke när man läser hans texter. Å andra sidan, i sin utläggning om kristendomens 

införande i Uppland, tar han upp flera olika teorier som olika forskare har i frågan: 

”hållandes somlige före, at den första Reformation skal skiedt åhr 813 … Andra åter igen 

säga det skedt åhr Christi 831” (sid. 99).  

    I sin utläggning om de personer som omnämns på stenen är Dijkman mycket förvirrande. 

Han slår fast att Håkon Jarl är identisk med den norske jarlen med samma namn, dvs. Håkon 

Jarl den äldre. Detta resonemang underbygger han med vad det står skrivet om denne Håkon 

Jarl i Olof Tryggvasons saga, nämligen att han rest till Sverige. Om han sedan blivit kvar 

eller ej omnämner inte Dijkman (sid. 101). Att han inte tar upp de många andra Jarlar med 

samma namn som Brocman och Wessén diskuterar är märkligt, men förmodligen hade han 

inte samma medel till sitt förfogande. Han skrev trots allt sin bok ganska långt tidigare än 

Brocman och det är svårt att veta hur mycket Dijkman egentligen kan ha känt till. Hans 

diskussion kring Sugrudar är desto märkligare. Enligt Dijkman nämns denne också i Olof 

Tryggvasons saga, där som bror till Astrid, vilken var mor till Olof Tryggvason. I sagan 

nämns att Astrid hade en bror som hette Sigurd. Att koppla samman dessa två namn ter sig 

idag märkligt, men den språkhistoriska forskningen var på Dijkmans tid inte i närheten av så 

långt kommen som den är idag. Dagens vedertagna ljudlagar var ännu ej ”uppfunna”, och att 

som Dijkman gör associera dessa två namn endast på grund av att de liknar varandra är inte 

så konstigt. Detta är snarare ett typexempel på hur det gick till på Dijkmans tid.  

    Dijkman daterar stenen till 800- eller 900-talet. Detta antagande baseras helt på det 

faktum att inskriften innehåller en kristen böneformel. Eftersom Dijkman redan slagit fast att 

kristendomen infördes i Uppland redan under 800-talet, så passar detta antagande in i hans 

resonemang. Hur och när kristendomen kom till Uppland är forskarna inte överens om. 
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Traditionellt brukar man anta att kristendomen infördes senare än Dijkman tror, men det 

finns idag forskare som är inne på samma linje som Dijkman. Per Stille skriver exempelvis 

”Övergången till kristen tro och sed i Skandinavien brukar ses som en ganska utdragen 

process som i huvudsak börjar under den karolingiska tiden under 800-talet och som är mer 

eller mindre avslutad någon gång under 1100-talet” (Stille 2002:119). 

    Samma sak kan sägas om hans antagande att den bro som omnämns på stenen och som 

sedermera givit namn åt socknen i själva verket åsyftar en gravhög. Detta underbyggs med 

ett resonemang om ett flertal byar med liknande namn, och att ingen av dessa ligger nära ett 

vattendrag. Däremot finns det gravhögar i anslutning till platsen. Detta skulle idag anses 

som ett ganska märkvärdigt antagande, men även här tycker jag att det är ett vettigt 

antagande i den tid som Brocman verkade. Han för ett resonemang som visserligen idag kan 

kallas tunt, men han framför i alla fall argument för sina antaganden.  

    Påverkan av en religiös samtid märks också tydligt hos Brocman. Det är intressant hur 

han först går igenom vad han själv tror vara anledningen till att Bro-stenen har rests. Den 

restes enligt honom för att hedra den döde och för att lindra den dödes lidande i skärselden 

(sid. 106). Sedan går han vidare och förklarar att detta var en meningslös åtgärd och att det 

inte är så det fungerar i livet efter detta. Det går inte att lindra den dödes lidande, och skälet 

till att folket försökte göra det i alla fall är att de inte var tillräckligt undervisade i 

kristendom och inte visste hur det låg till. Detta konstaterande visar ännu en gång på hur 

religionen påverkat Brocman.  

    Brocman resonerar också kring runstenens ålder och kommer fram till att eftersom 

brobyggandet nämns, så måste den vara yngre än de stenar på vilka brobyggande inte 

nämns. Problemet här är att med Brocmans resonemang så skulle det mycket väl kunna vara 

tvärtom: att brobyggarseden är äldre och dött ut under senare tid, en möjlighet som Brocman 

inte tar upp. Lite längre fram i texten tar Brocman upp ett annat skäl till varför stenen är 

yngre än vad tidigare forskare trott, nämligen ”Runor, Skrifsätt, Tankar och Ritning” (sid. 

107). På vilket sätt dessa skiljer sig från andra stenar och varför detta talar för stenens ålder 

som yngre tar han inte upp.  

    Hans resonemang kring Håkan Jarl liknar på många sätt Dijkmans. Först bestämmer han 

sig för hur gammal stenen är och sedan utifrån detta försöker han hitta en person med detta 

namn som passar. Problemet är här att hans argument för stenens ålder är ganska svaga, 

liksom Dijkmans. Metoden är dock bra och den skiljer sig inte från hur man arbetar idag. 

Det är emellertid svårt att med säkerhet bestämma en runstens ålder, vilket givetvis försvårar 

det att med säkerhet fastställa en eventuell historisk person i en inskrift. Även Wessén 
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diskuterar ingående vilken Håkon Jarl som omnämns på stenen. Enligt Wessén kan det 

mycket väl handla om en av de kända norska jarlarna och att en av dem skulle kunna ha haft 

en hittills okänd son vid namn Assur. Dock är det märkligt att detta inte skulle ha nämnts 

någonstans. Att han slutligen bestämmer sig för att det förmodligen rör sig om en hittills 

okänd person vid namn Håkon Jarl visar på hur svårt det är att med säkerhet slå fast vem det 

är det handlar om. I det fallet är det ibland bättre att konstatera att man helt enkelt inte vet.  

    Wessén är den enda som diskuterar vad det egentligen innebär att vara vikingavård, eller 

som han väljer att översätta det, lantvärnare mot vikingar. Man får här intrycket att övriga 

forskare anser det så självklart vad detta begrepp innebär att det inte nödvändigtvis behöver 

förklaras närmare. Detta är märkvärdigt med tanke på att Wessén själv nämner att ordet inte 

finns belagt i någon litterär källa. Just därför borde detta ord verkligen lyftas fram som 

avvikande i inskriften, och diskuteras ingående (se även avsnitt 2.3). 

    Både Dijkman och Wessén kopplar samman Bro-stenen och inskriften på 

Ramsundsberget (Sö 101). Inskriften på Ramsundsberget lyder som följer: 

siriþr : kiarþi : bur : þosi : muþiR : alriks : tutiR : urms : fur · salu : hulmkirs : 

faþur : sukruþar buata · sis · 

 

’Si(g)rid gjorde denna bro, moder till Alrik, dotter till Orm, för Holmgers själ, 

faderns (sic!) till Sigröd, sin make.’ 

 

Här är det alltså Sigrid, mor till Alrik, som har byggt en bro i minne av sin man Holmger 

(eller Sygröd). Holmger var far till Sygröd. Precis som på Bro-stenen har vi en far som heter 

Holmger och en son som heter Sygröd. Det är något oklart huruvida Sigrid varit gift med 

Holmger eller Sygröd, men Wessén tolkar det som att hon varit gift med Sygröd. Också 

Anders Andrén (2000:19) har argumenterat för att Sygröd var Sigrids man, med 

motiveringen att bildens på Ramsundsinskriften föreställer myten om Sigurd fafnesbane, och 

att namnet Sygröd är en lokal variant på Sigurd. Detta är ett märkligt resonemang med tanke 

på att Sigurd och Sygröd är två olika namn (Sigurðr, förleden Sig-, efterleden –varðr). 

Judith Jesch (1991) har istället föreslagit att Sygröd var son till Sigrid och Holmger, 

eftersom alla övriga inskrifter med dubbel apposition betecknar en och samma person (se 

även Bianchi 2010:53). Oaktat släktförhållandena, att ha två namn på detta sätt på två olika 

stenar och med samma inbördes släktförhållande är en stark indikation på att det faktiskt är 

samma personer på bägge stenar.  
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    Både Wessén och Brocman vill sedan också koppla Kjula-stenen (Sö 106) till samma 

släkt. Kjula-stenens inskrift lyder så här: 

alrikR × raisti × stain × sun × siriþaR × at × sin faþur × sbiut ×× saR × uisitaula 

× um × uaRit : hafþi × burg × um brutna : i : auk × um barþa +× firþ × han × 

kar(s)aR + kuni + alaR × 

 

’Alrik reste stenen, son till Sigrid, efter sin fader Spjut, som västerut varit hade, 

nedbrutit borg och i den slagit anglosaxarnes här. Anglosaxiska fästena kände han 

alla’. 

 

Här är det Alrik, son till Sigrid, som har rest stenen efter sin far Spjut. Här har vi alltså också 

två namn på två olika stenar, där släktförhållandet stämmer. Problemet här är att fadern 

benämns som Spjut, och inte som Sygröd (eller Holmger). Wessén är emellertid inne på att 

Spjut kan ha varit ett tillnamn. Detta låter vettigt, men man kan också tänka sig att Alrik 

hade en annan far.  

    Brocman går ännu längre, och vill även passa in U 608 och U819 i sammanhanget. På 

dessa stenar omnämns dock bara Sigrid, och endast ett namn räcker inte långt, även om hon 

på båda stenar omnämns som mor. I synnerhet med tanke på att detta namn återfinns i 35 

inskrifter i det nordiska runmaterialet (Peterson 2007).  

    Om Sygröd och Spjut är samma person, låter det inte helt otroligt att Assur och Sygröd 

kan ha dött utomlands. På Sö 106 står det att Spjut gjorde det. Om Spjut är identisk med 

Sygröd, så var hans svåger Assur. Kanske for de ut tillsammans och dog på samma resa. 

Wessén är inne på detta spår, och jag finner det inte otroligt. Problemet är att man måste 

anta att Spjut och Sygröd är samma person, men inte heller detta är otroligt, med tanke på att 

både en Alrik och en Sigrid omnämns på Sö 106. För att detta ska gå ihop så måste man 

också ta för givet att det är Sygröd och Sigrid som varit gifta och inte Sigrid och Holmger 

(vilket kanske är troligare, se ovan).  

6. Avslutande diskussion 

Genom åren har Bro-stenen tolkats ett flertal gånger och tolkningarna och översättningarna 

har varierat de olika tidsperioderna och forskarna emellan. Det är i första hand namnen som 

har varit svåra att med säkerhet tolka. Större delen av inskriften är faktiskt ganska lättolkad. 

Första delen av inskriften ser ut väldigt mycket som vikingatida runinskrifter brukar se ut, 

det står vem som har rest stenen, till minne av vem, och vad uppresaren har haft för 
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släktskap eller förhållande till den döde.  

    Det är den andra delen av inskriften som inte följer detta mönster. Även om det språkliga 

också i denna del inte väcker så många frågor, så är det inte helt lätt att förstå vad som avses. 

Orden kan översättas men det är inte säkert att man förstår dem. Namnet Håkon Jarl ger 

intrycket av en förnäm och framstående person i det dåtida samhället. Många förslag på vem 

som avses har givits men hur ska man kunna vara säker? Vidare har vi uttrycket uikikia 

uaurþr, vad innebar denna befattning egentligen? Det är bara Wessén som gör ett försök att 

tolka vad det kan ha inneburit.  

    Brocman och Dijkman diskuterar inte ingående vad det inneburit att vara uikikia uaurþr. 

Dijkman nämner i och för sig Landvärnsmän, så han har nog en idé om vad det kan ha varit 

för något, men utvecklar den inte vidare. Han kallar denne kaeti, som ju ska ha varit just 

uikikia uaurþr tillsammans med Assur, för Konung Göthe, men ger ingen som helst 

förklaring till varför han skulle ha varit kung eller några kopplingar till historiska kungar. 

Man får nog tänka sig att Dijkman anser detta på grund av formuleringen miþ kaeti. Denne 

persons titel eller roll i sammanhanget nämns inte alls och därför kan man tänka sig att det 

inte var nödvändigt att nämna vem han var eftersom alla redan visste om det. Om detta är 

Dijkmans motivering, så tycker jag att hans argument är genomtänkta.  

    Brocman skriver också en lång utläggning om denne kaeti. Han är övertygad om att 

denna person har varit en sjöfarare, en viking som dragit ut på färd. Varför han tror det är 

oklart. Det nämns inte någonstans att så skulle vara fallet. Brocman vill väldigt gärna göra 

kaeti till en utlandsfarande viking och Dijkman vill väldigt gärna göra honom till kung. 

Kanske hade de rätt. Bevisligen finns det ett flertal historiska runstenar (se 1.3), men i detta 

fall verkar det inte finnas några bevis. Det är tydligt att Dijkman och Brocman är präglade 

av sin samtid och präglade av viljan att finna ett ärofyllt förflutet.  

    Man får här ha i åtanke den tid som både Brocman och Dijkman levde i. När Sverige blev 

en stormakt under 1600-talet blev det nödvändigt att kunna visa upp ett ärofyllt förflutet. Det 

var inte lika lätt här i Sverige som på andra platser:  

I dessa åldriga stenristningar talade våra ´götiska´ förfäder själva. Deras dunkla 

budskap om bragder och ära kunde, rätt uttolkade, bidra till glansen av en ärofylld 

forntid – något som den uppstigande, kulturellt torftiga svenska stormakten desperat 

saknade i umgänget med de större kulturnationerna på kontinenten och som var 

oundgängligt för dess prestige (Wollin 1992:176).  
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Vi hade inga urgamla tempel eller skrifter, vi hade egentligen ingenting förutom 

runstenarna. Dessa blev då så oerhört viktiga och man ville krama ur så mycket 

upplysningar om forntiden ur dem som man bara kunde, och placera in de personer som där 

omnämns i ett historiskt sammanhang. I första hand sökte man referenser i de isländska 

sagorna, som vid ett flertal tillfällen nämner Sverige och svenskar (Wallette 2004).  

    Brocman och Dijkman var starkt påverkade av Johannes Bureus (1568–1652), allmänt 

känd som den förste runologen. Bureus var mycket intresserad av judisk mystik och nordisk 

mytologi, och blandade dessa två intressen med annat. Han var dessutom kunnig i ett tiotal 

moderna och klassiska språk. Bureus var den förste som nedtecknade och avbildade 

runinskrifter. Somliga av dessa runstenar har senare gått förlorade, varför hans arbete är 

viktigt för oss än idag. Bureus kunskap och vikt för landet var så stor att kungen förbjöd 

honom att fara utomlands, eftersom runkunskapen skulle gå förlorad om något hände honom 

(Karlsson 2009). Bureus ville dessutom ersätta de latinska bokstäverna med runor och gav i 

anledning av detta ut Runa ABC-boken (1611), vilken var tänkt som lärobok i skolan.  

    En annan som utan tvivel har påverkat Dijkman och Brocman och hela samtiden, är Olof 

Rudbeck den äldre (1630–1702). Denne var en drivande kraft inom göticismen, en ideologi 

som förhärligade Nordens och Sveriges förflutna. Denna ideologi användes som propaganda 

inte minst under 1600-talet då Sverige var inblandat i trettioåriga kriget, och man var mån 

om att mana fram patriotism hos befolkningen. I sitt verk Atlantica (utgivet 1677–1702) 

argumenterar han bland annat för att Sverige är identiskt med den sjunkna ön Atlantis och 

att det är därifrån alla folk har utvandrat, och all världens kunskap kommer (Meijer 1916).  

    Det är i ljus av detta man måste betrakta Brocman och Dijkman. Det är lätt att skratta åt 

somliga av deras teorier, men man måste sätta dem i sitt historiska sammanhang. Det vad 

vedertaget att man såg på Sverige och svenskarna som utvalda av Gud.  

    Brocman och Dijkman har i sina arbeten använt sig av en metod som inte skiljer sig 

avsevärt ifrån hur man gör idag. Exempel på det har givits: man tittar i de historiska källorna 

och ser om man kan hitta en person som stämmer in på en person man hittar i en runinskrift. 

Man jämför med andra runinskrifter i området för att se om det kan vara samma personer 

som omnämns på flera stenar. Utifrån inskriftens innehåll spekulerar man i det kulturella och 

historiska förhållanden som gav upphov till resandet av stenarna.  

   Det finns dock en hel del som skiljer den tidens forskare ifrån dagens. Till att börja med 

måste man ta upp det material som dåtidens forskare hade till sitt förfogande. Man hade inte 

funnit lika många runinskrifter, alltså hade man inte lika mycket material att jämföra med. 

Den språkhistoriska forskningen hade inte kommit så långt, den kommer inte på gång på 
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allvar förrän i slutet av 1800-talet, och det var omöjligt för Brocman och Dijkman att känna 

till vad vi idag vet om ljudförändringar och språkutveckling. Också svårigheterna att resa 

måste tas upp. När vi idag kan ta bilen eller tåget och åka och titta på en runinskrift, och vad 

som faktiskt står där, kunde en sådan resa på deras tid ta flera dagar eller veckor. De måste 

alltså till stor del förlita sig på avbildningar, vars riktighet var svår att avgöra.  

    Det som skiljer dem mest ifrån forskare idag är ändå deras samtid. Ovan har redogjorts för 

somliga av de idéer som var förhärskande under 16- och 1700-talet. Religionens och 

nationalismens (göticismens) påverkan var stark, varför detta givetvis styrde forskarna i en 

viss riktning.  

    Det är också tydligt att fokus har förflyttats ifrån det historiska till det språkliga. 

Visserligen sysslar runologer fortfarande med att försöka finna historiska personer på 

runstenar, men intresset för det språkliga har vunnit mark. Man är numera helt enkelt 

intresserad av vad som står på stenen. När man vet det, eller har bildat sig en så god 

uppfattning man bara kan, då kan man fundera över det historiska sammanhanget. Man 

måste i detta sammanhang också betänka vilken roll forskaren hade under 1600-talet i 

jämförelse med idag. Brocman och Dijkman var både språkforskare och sakforskare, den 

ämnesuppdelning som vi har idag fanns inte på samma sätt under deras tid. Det stod dem då 

fritt att välja vad de ville fokusera på, och vad som intresserade dem mest. I detta fall är det 

tydligt att både Dijkman och Brocman är mer intresserade av Bro-stenens historiska 

sammanhang, och de personer som därpå omnämns, än att ge sig in i långa språkliga 

diskussioner.  

    Det märks tydligt att Brocman och Dijkman är övertygade om att de vet vad som står på 

Bro-stenen, och att någon längre diskussion knappast är nödvändig. De trodde också, att 

runsvenskan liknade deras eget modersmål mycket mer än det i själva verket gör. Trots detta 

visar Dijkman och (i synnerhet) Brocman ibland prov på en oväntad modernitet i sina 

forskningsmetoder, och även en hedervärd ödmjukhet. När Brocman skriver att (angående 

kaus) ”om någon hällre skulle wilja blifwa wid Gaus, och förställa sig att mannen hetat 

Gös, jag ock däri gärna wil lemna hwar och en sin Frihet” (sid 110), visar han prov på detta, 

och inte minst här (angående släktförhållandena), vilket får bli slutordet: ”Men alt detta 

osäkra måste, när någon Wisshet kan ärhållas, wika för det wissa, och intet göra wår 

Kundskap waklande” (sid 109) 
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