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Gravhällsfragmentet från Tornby
i Fornåsa i Östergötland och
utvecklingen av några medeltida
runformer
Magnus Källström (Swedish National Heritage Board)

Abstract
This article deals with a fragment of a rune-inscribed grave-slab which was
observed in 1980 at Tornby farm in Fornåsa parish, Östergötland. The frag
ment was subsequently moved to the county museum in Linköping, but it was
never properly published. As shown in the article, the short inscription con
tains some very rare runic characters that make a valuable contribution to our
knowledge of the development of medieval runes. It is also argued here that
the fragment from Tornby originally belonged to the same stone as the more
familiar grave-slab Ög 35 from Fornåsa church.
Keywords: medieval runes, runic typology, grave-slabs, Östergötland, Tornby,
Fornåsa

Ö

stergötland är Sveriges tredje runstensrikaste landskap. Söker man
i Samnordisk runtextdatabas på Östergötland och material
typen
sten får man drygt 460 träffar. Alla dessa är dock inte runstenar i vanlig
bemärkelse utan nästan hälften består av delar av gravkistor från över
gångstiden mellan vikingatid och medeltid. Många av dessa utgörs visser
ligen av mindre fragment och alla är inte försedda med runor, men det
råder ingen tvekan om att Östergötland har den största koncentrationen
av denna typ av monument i Sverige. (Beträffande denna intressanta
fyndgrupp se Ljung 2016.) När vi kommer in i den egentliga medeltiden
blir däremot runristade gravmonument något mycket sällsynt i detta
Källström, Magnus. “Gravhällsfragmentet från Tornby i Fornåsa i Östergötland och utvecklingen av några
medeltida runformer.” Futhark: International Journal of Runic Studies 6 (2015, publ. 2016): 107–42.
With a summary in English: “The grave-slab fragment from Tornby in Fornåsa parish, Östergötland, and the
development of some medieval rune-forms.”
© 2016 Magnus Källström.
This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 International License
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Fig. 1. Teckningen av gravhällsfragmentet från Tornby i inventeringsboken för forn
minnesinventeringen 1980 (Raä Fornåsa 48:1). Efter original i ATA.

landskap. I Östergötlands runinskrifter (SRI, 2), som utgavs 1911–18, upptas
endast tre sådana från tre olika kyrkor: Fornåsa (Ög 35), Skeppsås (Ög
39) och Rogslösa (Ög 49). Socknarna Fornåsa och Skeppsås gränsar till
varandra och samtliga tre fyndplatser tillhör landskapets nordvästra del
och trakterna runt Skänninge. Gravhällen i Skeppsås — som undersöktes
och avbildades redan av Johannes Bureus — är numera försvunnen,
medan de två andra i dag är bevarade som större fragment. Gravhällen
i Rogslösa var förkommen när den behandlades av Brate i Östergötlands
runinskrifter, men ett större fragment återfanns 1959 i samband med
kyrkans restaurering (se Jansson 1959).
Sedan Östergötlands runinskrifter avslutades har det tillkommit ytter
ligare ett fynd, nämligen det gravhällsfragment som i Samnordisk run
text
databas har upptagits under det lite krångliga inskrifts
signumet
Ög FornåsaRaä48. Fragmentet uppmärksammades för första gången
vid fornminnesinventeringen 1980 och fanns då vid Tornby i Fornåsa
socken, där det förvarades på en veranda (Raä Fornåsa 48:1). På denna
Futhark 6 (2015)
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plats undersöktes fragmentet av Runverkets personal, som också såg
till att det 1982 överfördes till Östergötlands länsmuseum i Linköping.
Fragmentet förvaras där under inventarienummer C 4309. Trots att det
rörde sig om ett nyfynd skrevs det aldrig någon undersökningsrapport
och inskriften blev av någon anledning inte heller publicerad i de årliga
redogörelserna för runfynd i Fornvännen. Som underlag till texten i Sam
nordisk runtextdatabas har man därför fått använda den teckning som
finns i inventeringsboken som källa (fig. 1). I databasens ”infofil” påpekas
att inskriften är läst ”efter teckning i Fornminnesregistret” och att Jan
Owe och Henrik Williams har svarat för tolkningen. Runtextdatabasens
redaktion av texten lyder:
:+: h--r · ligær · an… … … (u)ta^n · ænta
H[ia]r liggʀ . . . . . . . . . utan(?) ænda(?).
H[é]r liggr . . . . . . . . . útan(?) enda(?).
’Here lies . . . . . . . . . without(?) end(?).’

Trots att teckningen är ganska skissartad lägger man märke till några
intressanta detaljer. Den näst sista runan har i runtextdatabasen lästs som
t, men om man får tro teckningen skall bistaven avslutas med en punkt,
vilket skulle kunna vara en variant av den medeltida d-runan. Ännu mer
intressant är att bistaven i två av inskriftens tre n-runor verkar ha en
liknande punktavslutning. Den ena förekommer i inskriftens sista ord,
medan den andra uppträder i början av den dödes namn. I bindrunan
a͡n i uta͡n har bistaven i n däremot inte någon punkt. Ristaren tycks
alltså ha haft två olika n-runor och bör i likhet med några andra medel
tida runristare ha gjort skillnad mellan två olika n-ljud. Utifrån fördel
ningen mellan stungna och ostungna n-runor på den berömda dopfunten
från Åker (tidigare Åkirkeby) på Bornholm (DR 373) föreslog Axel Kock
(1902, 150–157) att det handlade om markeringen av ett dentalt respektive
supradentalt /n/. Denna uppfattning har bland annat ifrågasatts av D. O.
Zetterholm (1939, 16–25), som menade att den stungna n-runan i stället
återgav ett muljerat uttal av /n/ (se utförligt referat hos Snædal 2002, 112–
115). Ganska nyligen har dock Gunnar Nyström (i Snædal 2002, 114 f.)
pekat på paralleller mellan Åkerfuntens bruk av de båda n-runorna och
fördelningen mellan alveolart och dentalt n-ljud i nutida Älvdalsmål,
vilket ger ett visst stöd åt den traditionella uppfattningen.
Den stungna varianten av n-runan brukar i den runologiska littera
turen av tradition translittereras med ɴ. I ordet æɴda — som det då bör
återges — förekommer denna runa framför en dental konsonant, vilket
kan tyda på att den står för dentalt /n/. Denna iakttagelse har faktiskt
Futhark 6 (2015)
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Fig. 2. Tornbyfragmentet med inskriften uppmålad. Foto: Magnus Källström, 2013.

betydelse för tolkningen av den dödes namn, som börjar med runorna aɴ.
En markering för dentalt /n/ i denna ställning visar enligt Kocks regler
på att n-ljudet antingen har varit långt eller att det har följts av en dental
konsonant. I det första fallet skulle man exempelvis kunna gissa på kvinno
namnet Anna (SMP, 1: sp. 98–105), mansnamnet fornsvenska Anne (SMP,
1: sp. 105 f.) eller eventuellt något av de sällsynta kvinnonamnen Anneka,
Anneke och Annot, samtliga diminutiver bildade till Anna (se SMP 1, sp.
106). I det senare fallet ligger någon av de många fornsvenska varianterna
av det inlånade Andres (se SMP, 1: sp. 75–96) eller det inhemska A(r)ndor
(SMP, 1: sp. 140 f.) närmast till hands.
Så långt kom jag med utgångspunkt i den enkla teckningen och något
fotografi av stenen gick märkligt nog inte att uppspåra. För att se om
mina antaganden var riktiga måste jag uppsöka själva stenen. Den till
hör som nämnts Östergötlands länsmuseum i Linköping och förvaras i
det så kallade stenmuseet i Rhyzeliusgården. Ristningen visade sig vara
mycket tydlig och var dessutom uppmålad med svart färg (fig. 2). Denna
uppmålning hade, som jag senare fick veta, gjorts av Runverkets personal
i början av 1980-talet i samband med att stenen flyttades till museet. Lite
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Fig. 3. Detalj av de runor som utgör början av personnamnet. Notera resterna av den
borrade punkten precis i brottkanten, som förmodligen har tillhört stingningen i en d-runa.
Foto: Magnus Källström, 2013.

av en överraskning var att samtliga runor visade sig vara försedda med
seriffer, vilket inte alls hade framgått av teckningen från fornminnesinven
teringen. Det mest glädjande var dock att de punkter som var markerade
på några av runorna på teckningen också fanns i verkligheten. Dessa är
liksom inskriftens skiljetecken borrade och därför mycket tydliga. Det
råder alltså ingen som helst tvekan om att man skall läsa det sista ordet
som æɴda och att den dödes namn börjar med runorna aɴ. Dessutom
upptäckte jag i brottkanten, 1,5 cm till höger om den sistnämnda ɴ-runan,
den vänstra hälften av en borrad punkt, som inte hade blivit målad vid den
tidigare undersökningen (fig. 3). Placeringen i höjdled visar att den måste
ha avslutat bistaven i ytterligare en d-runa, vilket betyder att namnet bör
ha inletts med de tre runorna aɴḍ.
Vi kan alltså bortse från att stenen lagts över en person med namnet
Anna eller Anne och i stället koncentrera oss på de övriga alternativen.
Förutom olika varianter av fornsvenska Andres och A(r)ndor finner man i
SMP, 1: sp. 96, även namnen Andvidh och Andridh, som eventuellt skulle
Futhark 6 (2015)
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kunna vara aktuella. Här kan namngeografin ge ledtrådar till vilket alter
nativ som borde vara det mest sannolika. Andridh är bara känt genom ett
belägg från Dalarna, vilket enligt bedömningen i Sveriges medeltida person
namn (= SMP) dessutom skall vara ”opålitligt”. Fornsvenska Andvidh, som
i SMP antas vara en ombildning av runsvensk Andvēttr, är med undantag
för ett belägg från Finland (Nyland) endast känt från Uppland. Både Andres
och A(r)ndor är däremot välbelagda i de svenska medeltidskällorna. Enligt
Ingwar Fredriksson (1961, 52) är det senare namnet under svensk medeltid
”ett typiskt västligt namn med sitt utan tvekan starkaste fäste i V[äster]
g[öt]l[and]” och det verkar inte alls vara belagt i Östergötland under
samma period. Först på 1500-talet förekommer ett enstaka belägg från
Aska härad i den västra delen av landskapet (Fredriksson 1961, 54 med
hänvisningar). Detta talar avgjort för att det på fragmentet från Tornby
handlar om en variant av fornsvenska Andres, som enligt SMP också före
kommer flera gånger i Östergötland under 1300- och 1400-talen. Något
runbelägg har dock inte tidigare funnits från detta landskap.
I de medeltida runinskrifterna är Andres (Andreas) annars bäst belagt
i Västergötland: nom. [ant͡ræs] Vg 202†, nom. atreos Vg 251, nom.
antreos Vg 252, gen. andræsa Vg 91, där dock två av beläggen (Vg 251
och Vg 252) syftar på en och samma person, nämligen en stenmästare
(SRI, 5: xxxii). Det exempel på Andreas som har antagits i en numera för
svunnen runinskrift i Hulterstads kyrka på Öland (Öl 60†, se SRI, 1: 68 f.)
skall däremot utgå från den medeltida beläggsamlingen, eftersom det rör
sig om en efterreformatorisk inskrift (något jag avser att återkomma till i
ett annat sammanhang). Ett nytillkommet belägg andrus, som rimligtvis
återger en variant av detta namn, finns däremot på ett runristat djurben
påträffat 2007 vid de arkeologiska undersökningarna av en bytomt vid
Mälby i Tillinge socken, Uppland. Det sistnämnda har utifrån stratigrafin
daterats till tiden omkring 1200 (Snædal 2009).
Beträffande de två orden i inskriftens slut, som alltså skall läsas uta͡n
· æɴda, råder det ingen tvekan om att runtextdatabasens tolkning ūtan
ænda ’utan slut’ är riktig och båda frågetecknen kan utan vidare strykas.
Söderwall (1884–1918, 2: 1119) upptar samma fras med betydelsen ’utan
ända, utan ände, utan slut, alltid, evinnerligen’. Placeringen av orden visar
att detta utgör inskriftens slut, vilket talar för att det rör sig om en del av
en böneformel. Man behöver bara bläddra några sidor i Robert Geetes
samling av svenska böner från medeltiden för att inse hur ofta periodens
böner har avslutats med just denna fras (exempelvis Geete 1907–09, nr 2:
nw oc ä fför wthan ända, nr 6.8: roo oc huilo j himirike oc glädhi för wtan
ändha, nr 240: ä ffor vthen ända Amen).
Futhark 6 (2015)
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Efter undersökningen i Linköping och med de ovan gjorda iakttagel
serna kan alltså inskriften på Tornbyfragmentet återges på följande sätt:
⁜ hịær · ligær · aɴḍ… ut͡an · æɴda
Hiær ligger And[res](?) . . . ūtan ænda.
’Här ligger Andreas(?) . . . utan ände.’

Varifrån kommer Tornbyfragmentet?
Fragmentet vid Tornby uppmärksammades som nämnts första gången
1980 i samband med fornminnesinventeringen, men i inventeringsboken
finns inga andra fynduppgifter. Enligt ett telefonsamtal den 11 mars 2016
med Torgny Askling, Tornby, som var med när fyndet gjordes, skall
stenen ha påträffats i samband med schaktning fyra–fem år tidigare, alltså
1975 eller 1976. Den låg då flat i marken i en rabatt precis intill verandan
och var inte tidigare känd vid gården.
Av inskriften framgår att stenen en gång måste ha legat på en grav och
den bör givetvis ursprungligen komma från en kyrkogård, rimligtvis den
vid Fornåsa kyrka, som ligger knappt 2 km nordost om Tornby. En av
anledningarna till att fragmentet fördes till museet i Linköping lär också
ha varit att man misstänkte att det kunde röra sig om en del av den sedan
gammalt kända Ög 35 från Fornåsa kyrka, som förvaras i museet. Runorna
på denna sten är nämligen också försedda med seriffer och den uppvisar
dessutom en del andra likheter.
Gravhällen i Fornåsa kyrka (fig. 4) tycks tidigast ha uppmärksammats
av C. F. Broocman (1760, 2: 146), som uppger att den då var ”lagd mitt för
Sacristie-dörren”. Av framställningen hos C. F. Nordenskjöld (1870–71,
53) framgår att den hade sin plats inne i kyrkan: ”Uti golfvet ligger framför
sakristian en grafhäll af kalksten med nyare siratliga runor.” Hällen fördes
sedermera till Östergötlands museum i Linköping, där den 1888 under
söktes av Erik Brate. Stenens högra kant, som på tidigare avbildningar är
helt intakt, hade då blivit svårt skadad och de flesta runorna längs denna
kant var bortslagna. Ett litet stycke tillhörande denna kant har senare
dykt upp i Fornåsa kyrka och förvaras nu i tornkammaren (se Källström
2013a, 2 f.). Det större fragmentet var helt när det fotograferades av Brate,
men är i dag sprucket i tre fragment, vilket gissningsvis har skett i sam
band med någon flyttning. (Det kan nämnas att stenen inte kunde åter
finnas när Arthur Nordén på 1940-talet gjorde sina undersökningar av
de östgötska runinskrifterna och han uppger [1948, 33] att den ”under
museets hemlösa år ledsamt nog förkommit”.)
Futhark 6 (2015)
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Fig. 4. Gravhällen Ög 35 från Fornåsa kyrka, som den såg ut 1888. I dag är stenen sprucken
i tre delar. Foto: Erik Brate, 1888 (i ATA/Kulturmiljöbild).
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Brate återger (i SRI, 2: 35) inskriften på följande sätt:1
— [biþeom · uara · patær nostær ha · ns · sial · til · ro · ok · til · naþa :+:]
ok · raþborh[a͡r ·] sia͡l :+: guþ · gævi · þera · sial · himiriki
’Bedjom vårt fadervår till ro och hugnad för hans själ och för Radborgs själ.
Gud give deras själ himmelriket!’

Hällen var inte fullständig när den låg i kyrkgolvet, utan utgjordes av
ett större fragment. Nordenskjöld (1870–71, 53) uppger från sitt besök att
stenen ”är 2,2 f[ot] bred i öfra och 1,9 f[ot] br[ed] i nedra ändan samt 3
f[ot] lång”. Fragmentet mätte alltså 0,89 m i längd och var 0,56–0,65 m
brett. Av de äldre avbildningarna framgår att stenen har haft trapetsoid
form och att det rör sig om den nedre delen av gravhällen. Detta har Brate
haft klart för sig, även om det inte direkt framgår av hans tolkning av in
skriften. Han påpekar nämligen (i SRI, 2: 34):
Inskriften visar i sitt uttryckssätt stor överensstämmelse med Ög. 39 Skeppsås
och har troligen ock för övrigt väsentligen varit anordnad som denna.
Först har alltså funnits angivet, vem som låg under stenen, och därpå har
den bön för den dödes själafrid börjat, vars slut är i behåll.

Den nämnda gravhällen från Skeppsås kyrka är tyvärr numera försvunnen,
men inskriften kan efter B 912 återges på följande sätt (jfr SRI, 2: 37):
ehr ⁝ ligr ⁝ brutt͡e ⁝ a ih ⁝ nastatum ⁝ ok ⁝ kiløh ⁝ biþhum ⁝ uara ⁝ bat͡r n ⁝
oster ⁝ þera s ⁝ ha͡l ⁝ til ⁝ ro ⁝ ok ⁝ til ⁝ n͡aþa o͡k ⁝ a͡llum ⁝ kristn-m ⁝ sha͡llum
Hēr liggr Brudde ī(?) . . .-staðum, ok Gillø̄g. Biðium vāra Pater noster þēra siāl til
rō ok til nāða ok allum kristnum siālum
’Här ligger Brudde i(?) . . .-stad,2 och Gillög. Låt oss bedja vårt paternoster deras
själ till ro och till nåd och för alla kristna själar.’

Skeppsåshällen är tillägnad två personer, en man och en kvinna, som rim
ligtvis är man och hustru. Av det som återstår av texten på Fornåsahällen
framgår att vi här har haft ett liknande förhållande, men endast kvinnans
namn som ingår i bönen är bevarat. Mannens namn har säkert som Brate
har antagit stått i början av inskriften, vilken liksom på Skeppsåshällen
kan ha inletts med ett ’Här ligger . . .’. Detta är ju också den början som
finns på Tornbyfragmentet och det ligger då nära till hands att tänka sig
De tecken som återges med mager stil är enligt de principer som tillämpas i Östergötlands
runinskrifter gissade och insatta efter sammanhanget.
2
Ortnamnet kan inte tolkas med säkerhet. Brate (i SRI, 2: 267) har föreslagit Rimstad i
samma socken, men tolkningen är svår att förena med läsningen av namnet, som dessutom
inte är helt säker (Bureus läser exempelvis samma runföljd som i ihikstatum).
1
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Fig. 5. Rekonstruktionsförslag av Fornåsahällen och Tornbyfragmentet av Sune Ljungstedt
den 15/9 1989. Efter original i Östergötlands länsmuseums arkiv (Enskilt arkiv 575: Sune
Ljungstedt).
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att fragmenten ursprungligen har tillhört en och samma häll. I Östergöt
lands länsmuseums arkiv förvaras en osignerad teckning, daterad den 15/9
1989, som är utförd av antikvarien Sune Ljungstedt och där fragmenten
har kombinerats på just detta sätt (fig. 5). Enligt en muntlig uppgift från
Thorgunn Snædal var detta också Runverkets mening vid granskningen på
1980-talet, men idén övergavs när det visade sig att stenarten i fragmenten
hade olika färg. Tornbyfragmentet är betydligt mörkare än fragmentet från
kyrkan. Detta betyder dock mindre, eftersom stenarna har legat i helt olika
miljöer. I stället bör det framhållas att fragmenten är lika tjocka, ca 7 cm
och att runhöjden är densamma, 5 cm. Man kan också notera att kanterna
på båda fragmenten är bearbetade på ett likartat sätt med täta snedställda
huggspår. Fragmenten har också ett lite rödare ytskikt, som kan iakttas på
kanterna. Detta är på fragmentet från Fornåsa 2 cm tjockt medan det på
Tornbyfragmenet mäter 2,5 cm, vilket eventuellt kan tala emot att de har
tillhört samma sten. Fragmenten har dock inte haft direkt passning och
det är väl inte omöjligt att tjockleken på ytskiktet kan ha varierat i stenen.
Det finns alltså mycket goda skäl att tro att fragmentet hör ihop med
Ög 35 från Fornåsa kyrka, men man undrar hur det har hamnat i Tornby.
Om detta har jag tyvärr inga upplysningar. I en rapport av Sven B. F. Jans
son (1955) om ett annat runstensfynd i Fornåsa kyrka (Ög ATA4197/55)
finns dock en något förbryllande uppgift som kan vara värd att nämna i
detta sammanhang. Jansson skriver där avslutningsvis:
I vapenhusets golv, vid södra väggen finns ett stycke av en gavelhäll i en run
kista samt i södra vapenhusväggen en del av en runristad gravhäll. Dessa
stenar komma att under restaureringen framtagas, varför frågan om samtliga
fragments framtida placering bör behandlas i ett sammanhang.

Ett gavelhällsfragment utan runor fotograferades redan år 1900 av Otto
Janse (i ATA) och förvaras numera i tornrummet (se Källström 2013, 1 f.),
men det är okänt om detta i mellanperioden har varit inlagt i vapenhusets
golv. Möjligen avser Jansson i stället ett annat gavelhällsfragment (Ög
ATA351-469-2013:3) samt det ovan nämnda mindre fragmentet av Ög 35.
På båda dessa fragment finns fastsittande bruk och de är överdragna med
en grå färg av en typ som antyder att de har varit inmurade inomhus. Man
hade dock väntat att de liksom det tidigare kända gavelhällsfragmentet
skulle ha omtalats vid fornminnesinventeringen 1980, vilket inte är fallet
(se Raä Fornåsa 17:1). Jag har därför övervägt om inte det runristade grav
hällsfragmentet hos Jansson kunde vara identiskt med det fragment som
senare hittades vid Tornby. Efter samtalet med Torgny Askling finner jag
dock detta rätt osannolikt. Hans familj skall ha flyttat till Tornby redan i
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slutet av 1940-talet och han har inga minnen av stenen innan den dök upp
i rabatten omkring 1975. Askling nämnde dock att det funnits ett sten
brott och stenhuggeri vid gården, som startades av hans morfar redan i
slutet av 1800-talet och som var i bruk fram till 1977. Man bröt kalksten
på platsen och tillverkade fönsterbrädor och golvstenar, men även grav
stenar. Det har alltså funnits ett starkt intresse för stenarbeten i Tornby
och kanske är det i samband med denna verksamhet som det runristade
gravhällsfragmentet på ett eller annat sätt har kommit dit.
Trots alla oklarheter verkar det rätt troligt att fragmenten från Fornåsa
kyrka och Tornby har tillhört en och samma sten, men det finns en del
andra problem rörande inskriften. I den äldsta återgivningen (Broocman
1760, 2: 146) förekommer nämligen tre ord som inte finns hos senare
undersökare. Hela runtexten lyder i hans redaktion:
- - - - AR. HANS. SIAL. TIL. RO. OG. TIL. NADE. OG. RAMBORGAR. SIAL.
GUD. GEWI. DERA. SIAL. HIMIRIKI. BIDEOM. WARA. PATAR. - - Thet är:
- - - - hans själ til ro och nåde, och Ramborgs. GUD gifwe theras själ Himmelrike.
Bedjom wårt Pater - - -

De aktuella orden är BIDEOM. WARA. PATAR., vilka enligt Broocman
skall ha följt direkt efter ordet himiriki. Brate har däremot placerat denna
fras, som han återställer till biþeom · uara · patær, före runorna ær
och uppfattar de senare som slutet av ordet noster. Tyvärr vet vi inte hur
stenen såg ut på 1700-talet, men man måste i så fall anta att de aktuella
orden har funnits på ett separat fragment, som också varit inlagt i golvet
i närheten av det större. Broocmans återgivning av inskriften är inte helt
korrekt (notera t.ex. RAMBORGAR för raþborha͡r och NADE för naþi),
vilket gör det svårt att avgöra om Brates restituering av partiet stämmer i
detalj, även om den verkar mycket rimlig. Det bör dock noteras att Brooc
man återger det initiala ljudet i WARA med W, vilket också är fallet i
GEWI för inskriftens gævi. Detta kan tyda på att även det första ordet
har innehållit en v-runa. Man kan jämföra med Skeppsåshällen (Ög 39),
där samma ord skrivs uara och där Broocman (1760, 2: 141) i stället har
VARA med enkelt V. Huruvida ordet pater verkligen har haft formen
patær som Brate antar går inte att avgöra, eftersom Broocman inte gör
skillnad mellan inskriftens ƒ och a utan återger båda med A. Försiktigtvis
använder jag därför formen patạr nedan.
Brate satte punkt efter ordet himirīki, men när vi nu vet att inskriften
har slutat med frasen ūtan ænda är det sannolikare att dessa delar av texten
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har bildat en sammanhängande mening. Exakt hur lakunen skall suppleras
går inte att avgöra. Den del som står på det större fragmentet har visser
ligen en nästan ordagrann motsvarighet i Erikskrönikan: gud giffui thera
siäl hymmerik (Klemming 1865–68, 1: 106; Söderwall 1884–1918, 1: 405,
s.v. giva 6), men det är faktiskt inte säkert att ordet himirīki på Fornåsa
hällen har stått i ackusativ. Inskriften är nämligen tvärt avbruten efter den
sista i-runan och man bör därför även kunna räkna med genitivformen
himirīkis. Denna är i fornsvenskan också belagd i ett flertal fraser med
i sammanhanget passande betydelser som exempelvis himirikis glädhi f.
’himmelsk glädje’, himirikis ära f. ’himmelens härlighet, himmelsk härlig
het el. salighet’, himirikis ödher m. ’himmelens salighet, himmelsk salig
het’ (Söderwall 1884–1918, 1: 490). En supplering av inskriftens slut skulle
i så fall förslagsvis kunna lyda: Guð gefi þēra siāl himirīki[s glæði ok ǣro
for] ūtan ænda ’Gud give deras själ himmelrikets glädje och härlighet för
utan ände’. En liknande formulering finns på en medeltida gravhäll med
latinska bokstäver från domkyrkan i Trondheim (Syrett 2002, 241, nr 33):
ok gefi henni eilífan fǫgnuð í himinríkis dýrð sine fine, amen ’and give her
eternal joy in the glory of the heavenly kingdom without end, amen’. Det
bör i sammanhanget också erinras om avslutningen på ett par runristade
gravhällar från Västergötland: Hans sāl hafi himinglæði ’Hans själ have
himmelsglädje’ (Vg 121†) och Guð gefi siāl hans glæði ok rō ’Gud give
hans själ glädje och ro’ (Vg 144).
Enligt vad som har diskuterats ovan kan alltså den delvis restituerade
inskriften på Fornåsahällen Ög 35 återges på följande sätt (med det inom
[ ] efter äldre källor):
⁜ hịær · ligær · aɴḍ… [biþeom · ṿara · patạr ·] …ær · ha[ns · sial · til ·
5

10		

15		

20

25		

30

35		

40

ro · ok · til ·] nạþị [⁜] ok · raþborh[a͡]r [·] sia͡l ⁜ guþ · gævi · þera · sial ·
45

50		

55

60		

65

70

75

himiriki … uta͡n · æɴda
80

85

90

Hiær ligger And[res](?) . . . Biðium vāra Pater [nost]er hans siāl til rō ok til nāða
ok Rāðborgar siāl. Guð gefi þēra siāl himirīki(s?) . . . ūtan ænda.
’Här ligger Andreas(?) . . . Låt oss bedja vårt fadervår till ro och nåd för hans
själ och för Radborgs själ. Gud give deras själ himmelriket(s) . . . (för)utan ände.’
Till läsningen: Inskriften inleds med ett stort kors omgivet av fyra punkter, som
står i det övre vänstra hörnet av hällen. Motsvarande kors finns eller har funnits
i de nedre hörnen på det större fragmentet. Troligen har sådana kors varit ristade
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i samtliga hörn och de har tydligen även fungerat som skiljetecken mellan orden.
Runorna 1–12 och 88–94 finns på Tornbyfragmentet, som är sprucket i två delar.
Av runa 2 återstår 2,5 cm nedifrån i kanten av det vänstra fragmentet. Spår av
runan finns även i kanten av det högra fragmentet. Runan bör av sammanhanget
att döma ha varit i. Huvudstaven i runa 3 æ är bevarad till en höjd av 3 cm. Mitten
av runan korsas av en dubbelsidig bistav snett nedåt vänster (a), där dock endast
den nedre kanten av bistaven har bevarats. Runa 4 r är något skadad i toppen på
grund av bortfall. Samma sak gäller toppen av r. 5 l. Runa 7 g är tydligt stungen.
I r. 8 æ finns en liten skada vid spetsen av högra delen av bistaven. Skiljetecknet
efter r. 9 r står ovanför den ensidiga bistaven i r.10 a. I r. 11 ɴ avslutas den en
sidiga bistaven av en punkt. I brottkanten 1,5 cm till höger om denna runa och
ovanför den punktformiga avslutningen finns den vänstra hälften av en borrad
punkt, som kan tolkas som resterna av en d-runa (se ovan, s. 111). Runorna 13–
27 är supplerade och restituerade efter Broocmans BIDEOM. WARA. PATAR. (se
ovan, s. 118). Vilken utformning p-runan har haft är inte känt. Runorna 28–32
finns på det lilla fragmentet, som fortfarande förvaras i kyrkan. Av r. 28 æ åter
står den högra delen av den dubbelsidiga bistaven. Basen av huvudstaven i r. 30
h saknas, liksom den nedre delen av huvudstaven i r. 31 a. Av runa 32 återstår
nu endast den övre delen av en huvudstav. Brate (i SRI, 2: 34 f.) har satt in ett
skiljetecken i runföljden 30–33 (ha · ns) efter Säves renritning (återgiven i SRI, 2:
34). Säve har dock uppenbarligen inte avsett ett sådant, utan endast en naturlig
ojämnhet i stenytan, vilket tydligt framgår av teckningen i hans reseberättelse
(Säve 1861, 129, se fig. 6). Inte heller Nordenskjöld (1870–71, pl. IXa) har markerat
något skiljetecken på denna plats. Av inskriften längs den högra kanten av det
större fragmentet finns spår av den nedre delen av runorna 42–51. Endast av run
följden 48–51 naþi återstår tillräckligt mycket för att runorna skall kunna identi
fieras. Efter r. 51 i finns den nedre vänstra punkten i det korsformiga skiljetecknet
i hörnet bevarad. Toppen av runorna 52–54 saknas på grund av bortfall i kanten.
Runorna 60–62 är skadade. De högra bistavarna i r. 60 h kan spåras i skadan.
Av bindrunan 61 a͡r återstår den nedre delen av huvudstaven och bistaven i r,
men inga spår av a-bistaven har bevarats. Runa 62 s saknar den övre delen. Det
skiljetecken som har funnits före denna runa är också borta. Det korsformiga
skiljetecknet i hörnet efter r. 64 a͡l är skadat av ett borrhål. Runorna 65 och 68 g
är båda tydligt stungna. Mellan runorna 66 och 67 är ett större avstånd på grund
av en ojämnhet i stenen. Av r. 69 æ återstår basen av huvudstaven samt båda
ändarna av den dubbelsidiga bistaven. Runa 70 v har två stingningar. Den ena är
placerad mellan toppen av huvudstaven och den övre bistaven, den andra mellan
bistavarna. Runa 73 e är tydligt stungen. Runa 84 r har ett avbrott på bistaven på
grund av nötning. Samma sak gäller r. 87 i. Av r. 88 u återstår endast bistaven.
Runa 90 är en bindruna a͡n, där a-bistaven ansluter till huvudstaven 0,5 cm högre
upp än bistaven till n. Runa 91 har dubbelsidig bistav (æ). Runa 92 ɴ har en
ensidig bistav med en borrad punkt i änden. Runa 93 d har ensidig bistav med en
borrad punkt i änden.
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Fig. 6. Gravhällen Ög 35 Fornåsa kyrka som avbildades av P. A. Säve i hans reseberättelse
från 1861. Efter original i ATA.

Några ovanligare runformer
och deras spridning under medeltiden
Ristaren av gravhällen i Fornåsa ger prov på en mycket avancerad variant
av de medeltida runorna med några mycket ovanliga runformer. Runan
v (dvs. den stungna f-runan) har en originell utformning med två sting
ningar, där den ena är placerad i vinkeln ovanför den övre bistaven och
den andra mellan de båda bistavarna. Genom Tornbyfragmentet vet vi
nu att samme ristare också har använt sällsynta varianter av de stungna
runorna d och ɴ med stingningen ansatt i bistavens ände. Dessa två run
former har mig veterligen tidigare bara påträffats tillsammans i en enda
medeltida runinskrift, nämligen den kända gravhällen från Ukna öde
kyrka i Småland (Sm 145). En närmare granskning visar dock att samma
runformer även uppträder tillsammans i ytterligare en småländsk run
inskrift. På dopfunten från Blädinge kyrka (Sm 4) har man tidigare läst
ett ortnamn tiura : biærh : e, men redan Kinander (i SRI, 4: 37) påpekade
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att bistaven på t-runan avslutas med punkt och övervägde därför möjlig
heten att det kunde handla om en sällsynt variant av d-runan. Han väljer
dock att translitterera runan med t och uppfatta punkten som dekorativ
(SRI, 4: 36, jfr även 17, 22). Kinanders val är fullt förståeligt med tanke
på att Uknahällens inskrift vid denna tid ännu inte var känd. Numera
behöver vi inte tveka om att läsningen är diura : biærh : e (se Gustavson
2008, 129), inte minst sedan Jan Agertz (1999) har kunnat identifiera detta
ortnamn med Gödeberg i Almesåkra socken (skrivet Diwebergh, dÿue
bergh 1545). Det kan noteras att Blädingefunten också har en n-runa där
den ensidiga bistaven avslutas med en tydlig punkt. Runan förekommer i
det inledande personnamnet, som hittills har återgivits som finviþir. Med
den kunskap vi nu har om runsystemen på Ukna- och Fornåsahällarna
måste denna punkt vara meningsbärande och namnet bör följaktligen i
stället translittereras fiɴviþir.
De medeltida inskrifter som gör skillnad mellan två n-ljud är inte många.
Det tydligaste och tidigast uppmärksammade exemplet är som nämnts
Åker- eller Åkirkebyfunten (DR 373) på Bornholm, vilken är utförd och
signerad av den gotländske stenmästaren Sigraf. Dessutom uppträder en
stungen ɴ-runa för dentalt /n/ på locket till en ekkista från Pjedsted (DR
38) på Nordjylland samt på en bennål från Lund i Skåne (DR 307). Några
mindre kända exempel finns på en gravhäll från Lärbro kyrka på Gotland
(G 293). Detta ortografiska drag har alltså en tydlig östnordisk spridning:
Östergötland, Småland, Gotland, (Bornholm), Skåne och Nordjylland.
Som redan Helmer Gustavson (i Gustavson och Snædal, manus: Lärbro
socken, 16) har framhållit varierar placeringen av stingningen i ɴ-runan.
På Åker
funten och bennålen från Lund sitter punkten i skärnings
punkten mellan huvudstav och bistav, medan den på Lärbrohällen är
ansatt på huvudstaven nedanför bistaven. På Uknahällen sitter punkten
som nämnts i bistavens ände. Slutligen finns på ekkistan från Pjedsted
en ɴ-runa där punkten har placerats nedanför bistaven i vinkeln mellan
denna och huvudstaven. De två nytillkomna exemplen — Fornåsa och
Blädinge — ansluter till bruket på Uknahällen.
Det finns ytterligare ett par svenska inskrifter som innehåller stungna
n-runor, men som inte har satts i samband med den ovan nämnda
gruppen. På den kända kyrkdörren i Björksta kyrka i Västmanland (Vs 14)
förekommer en n-runa, där det nedanför spetsen av den ensidiga bistaven
finns en tydlig punkt. Enligt Jansson (i SRI, 13: 41) har punkten utan tvivel
”fonetisk funktion” och han menar att den ”torde beteckna ng-ljud + n”.
I translittereringen återges runan något oegentligt som en bindruna g͡n
och hela ordet som sig͡ne. Bättre hade här varit att använda en translitte
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rering siɴe, oavsett vilket ljudvärde man vill tillägga den aktuella runan
(jfr nedan).
Samma runform som på Uknahällen förekommer även några gånger på
en kyrkklocka från Tibro (köpings) kyrka i Västergötland (Vg 219), där
även en av l-runorna har bistav med punktformig avslutning. Enligt Elisa
beth Svärdström (i SRI, 5: 417) är det ”mycket tveksamt” om de punkt
formiga avslutningarna här skall uppfattas som stingningar. Det verkar
dock inte helt omöjligt att det kan finnas en tanke bakom dessa marke
ringar. En läsning av runorna 20–22 som haɴ hann framstår som moti
verad om man tänker sig att det är det långa (dentala) /n/ som ristaren
har velat markera. Detta motsägs samtidigt av att samma ord skrivs han
i slutet av inskriften (runorna 59–61). Namnet bioɴ Biorn svär egentligen
mot Kocks regler för fördelningen av de två n-ljuden, såvida man inte
antar att det är ett uttal [bionː] med assimilation [rn] > [nː] som ristaren
har försökt återge. I en eventuell läsning av runorna 31–37 som mahnɴus
Magnus är runan däremot fullständigt omotiverad om man skall följa
Kock. I detta fall är det samtidigt inte helt säkert att bistaven verkligen
avslutas med en punkt (se kommentar till läsningen i SRI, 5, 416 samt pl.
171). Att de punktformiga avslutningarna i n-runorna kan vara avsiktliga
antyds även den stungna l-runan i namnet skiaʟdolfor som är stungen i
änden av bistaven och som kan markera ett avvikande uttal av /l/ framför
dentalen /d/ (se även nedan s. 130 f.).
Stungna n-runor finns även sporadiskt på västnordiskt område och det
handlar i samtliga fall om en stingning som är placerad nedanför bistaven
som på ekkistan från Pjedsted. Denna variant förekommer i åtminstone
fem inskrifter, samtliga i runmaterialet från Bryggen i Bergen: N 616, N
B41, N B100, N B181, N B259.3 I N 616 ingår runan i en bindruna med a (se
bild i NIyR, 6: 29), ma͡ɴus Magnús, och antas där svara mot ”ein velar nasal
[-ŋn-] i uttalen av det opphavlege -gn-” (NIyR, 6: 30). Runan har här alltså
samma funktion som på Björkstadörren (Vs 14) och dessutom samma
form. Även i N B181 uppträder den stungna ɴ-runan i tolkningsbara ord:
gẹrþ-ɴ̣g gyrðing och sɴyra snýra. Den första skrivningen ansluter till
bruket i N 616, medan motivet för den senare stingningen är svårare att
förstå. I N B100 ingår den aktuella runan i runföljden …ø̣rgɴiæcdpʏ, som
i huvudsak utgörs av en sammanställning av de medeltida runtecken som
fanns vid sidan av de 16 runor som ingår i själva futharken (se Seim 1991,
Detta bygger inte på någon systematisk genomgång av hela det västnordiska materialet,
utan jag har i huvudsak utgått från Samnordisk runtextdatabas. I beskrivningen av de en
skilda inskrifterna har arkivmaterial i Runearkivet, Oslo, utnyttjats.
3
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130–132; 1998, 80, 357). Om ɴ-runans ljudvärde ger alltså denna inskrift
inget besked. I N B41 förekommer denna runa i runföljden lnrɴsþrsr,
där vi numera genom Jonas Nordbys undersökningar vet att det handlar
om en text i lönnrunesystemet jötunvillur (Nordby 2008). Detta märkliga
system bygger på att varje runa återgavs med den sista runan i den aktuella
runans ”namn” eller beteckning, vilket gör att samma runtecken kommer
att svara mot flera runor i runraden. Runan n används exempelvis som
lönnruna för både k (fornvästnordiska kaun) och b (fornvästnordiska
bjarkan) och stingningen kan därför ha haft till uppgift att skilja mellan
dessa möjligheter (se vidare nedan s. 130, not 10). Det återstående norska
exemplet med en stungen n-runa, N B259, ger ingen språklig mening, men
det är inte otänkbart att det även här handlar om någon typ av chiffer.
Bruket av den stungna ɴ-runan är alltså mer differentierat på väst
nordiskt område än i Östnorden. Samtidigt kan man misstänka att det
kanske finns fler exempel som ännu inte har uppmärksammats.
Den d-runa som förekommer på Tornbyfragmentet var tidigare bara
känd från Uknahällen och Blädingefunten, men enligt James Knirk (pers.
komm.) förekommer den även i inskriften N 651 från Bryggen i Bergen.
Stingningen utgörs i detta fall av ett knivstick i änden av bistaven och i
samma riktning som denna. Knivsticket har av utgivaren Ingrid Sannes
Johnsen (i NIyR, 6: 118) uppfattats som tillfälligt, men läsningen verkar
övertygande (se även foto i NIyR, 6: 119). Den närmaste motsvarigheten
till denna runform i den övriga runkorpusen är d-runan på en gravhäll
från Tisted (DR 156) på Nordjylland, där stingningen består av ett dia
gonalt streck som skär den vänsterriktade bistaven snett nedåt höger
(”). Såvitt jag har kunnat finna har denna d-runa ingen motsvarighet i
runinskriftsmaterialet i övrigt. En variant som möjligen skall räknas hit
förekommer i N 604 från Bryggen i Bergen. Runorna är här ristade med
dubbla linjer och stingningen i de två d-runorna består av två respektive
ett knivstick som har placerats mellan de två linjerna i bistaven (se NIyR,
6: 9).
En närmare undersökning av den stungna d-runans olika former visar
på en intressant variation av olika typer. De första exemplen dyker upp
redan under sen vikingatid. Runan har då dubbelsidiga bistavar och sting
ningen är placerad på huvudstavens mitt (Œ). Denna runform är under
perioden belagd från Bornholm (3 inskrifter), Öland (3 inskrifter) och
Uppland (2 inskrifter).4 Dessutom förekommer den stungna d-runan på
DR 371, DR 387, DR 391, Öl ATA 4684/43A, Öl ATA411-4568-1998D, Öl Fv1911;274B (dr…
enligt egen läsning 20/12 2010); U 216, U 572. — Ytterligare ett tänkbart exempel finns på
4
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Sven Estridssons runmynt, som slogs i Lund i perioden ca 1065–75 (se DR,
Text, sp. 857–859). Runan uppvisar här en större formrikedom vad gäller
placeringen av stingningen (DR, Text, sp. 950), men den har genomgående
dubbelsidiga bistavar liksom på runstenarna.
Under medeltiden finns, som bl.a. Marie Stoklund (1987, 197 f.) tidigare
har noterat, en tydlig skillnad i den geografiska utbredningen av d-runans
olika varianter. På svenskt område har runan i regel ensidig bistav och
stingningen är i de flesta fall placerad på mitten av huvudstaven (’).5
Stingningen består vanligtvis av en punkt eller ett kort vågrätt tvärstreck,
men den kan ibland även ha formen av en enkelsidig eller dubbelsidig
a-bistav. Någon gång kan denna bistav också luta åt motsatt håll som
i G 104Ee och i en nyfunnen putsristning i S:t Olofs kyrka i Falköping,
Västergötland, som lyder deus Deus (se Källström 2016, 45 f.). Endast i ett
fåtal inskrifter möter den variant av d-runan där stingningen är place
rad i vinkeln mellan bistaven och huvudstavens övre del (“).6 Detta står
i skarp kontrast till de norska medeltidsinskrifterna, där förhållandet är
det motsatta. Här dominerar formen “ (med varianter) nästan helt, medan
d-runan med stingningen på huvudstaven (’) endast förekommer undan
tagsvis.7
Danmark verkar i sammanhanget inta en mellanställning. I öster — på
Bornholm, Själland, Skåne och Fyn — är det vanligast att d-runan har
stingningen placerad på huvudstaven (Œ, ’), medan det på Jylland råder
en viss övervikt för “.8
Förmodligen hänger den tydliga geografiska fördelningen mellan de
båda huvudvarianterna samman med när denna runa har etablerats i olika
det ännu opublicerade runbenet Sl 94 från Professorn 1 i Sigtuna. Runan har dubbelsidiga
bistavar och är stungen med ett tvärstreck som lutar snett nedåt vänster. Fyndet är preli
minärt daterat till perioden 1051–71.
5
Dubbelsidiga bistavar förekommer i ett fåtal fall på fastlandet även under medeltid: Sm
83, U 989 (enligt äldre läsningar) samt på ett runben från Mälsta i Tillinge socken, Uppland
(se Snædal 2009). Denna variant är något frekventare på Gotland (G 35, G 55 [tillsammans
med exempel på ensidig bistav], G 67, G 103, G 119, G 199, G 213†, G 231), men även här
dominerar exemplen med endast en bistav (Palumbo 2012, 72).
6
Ög Fv1999;177, Sm 49, Sm 50, Vg 219, U Fv1983;229.
7
I de inskrifter som hittills har publicerats i NIyR finns den belagd i N 1, N 7, N 53, N 71, N
179, N 490† samt N 632. Denna variant förekommer också i ett par inskrifter i Lom kyrka
(N A74, N A77). I den förra har d-runan dessutom dubbelsidiga bistavar (Œ), vilket enligt
Liestøl (1978, 179) aldrig förekommer i norska inskrifter och som han tolkar som ett möjligt
danskt inflytande.
8
Följande inskrifter i det förstnämnda området har “: DR Til5 (Skåne), DR Aarb1987;196
(Själland), DR 184 (Fyn). En särskild variant av d-runan, närmast motsvarande g (g, stunget
med ett kort lodrätt streck) förekommer på DR Aarb1987;205 (Själland).
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områden. Varianten med stingningen placerad på huvudstaven är tidi
gast belagd och är då endast knuten till Östnorden. En rimlig tolkning är
att den har uppkommit någonstans i detta område, även om den exakta
platsen är svår att utpeka. Kanske är källan helt enkelt runorna på Sven
Estridssons mynt präglade i Lund ca 1065–75, eftersom samtliga sten
inskrifter där d-runan förekommer antingen är samtida eller klart yngre
än dessa.
I de vikingatida exemplen har d-runan som nämnts alltid dubbelsidiga
bistavar, medan den medeltida varianten vanligtvis bara har bistav till
vänster. Att man i Östnorden behöll placeringen av stingningen på
huvudstaven har kanske att göra med den tidiga etableringen av denna
teckenform i området, medan varianten med stingningen placerad under
bistaven (“) bör ses som en novation, som kan ha uppkommit någon
stans i västnorden. Möjligen har även denna variant sina rötter i mynt
inskrifterna från Lund, eftersom det i dessa även förekommer en d-runa
med stingningar placerade i vinklarna mellan bistavarna och huvud
stavarna (‘). Denna variant verkar dock ha lämnat få spår utanför dessa
inskrifter. Mig veterligen är den i övrigt bara känd från ett runben från
Starigard/Oldenburg (Lerche Nielsen et al. 2000, 261, nr 6), daterad till
första hälften av 1100-talet, samt från en 1200-talsinskrift från Conishead i
Cumbria i Storbritannien (E 11). Beträffande den senare har dock en alter
nativ tolkning av tecknet nyligen presenterats (Johannesson 2013) och
detta exempel skall därför sannolikt utgå. En d-runa med stingning både
på huvudstaven och under bistavarna finns på en tegelsten från Ravnkilde
på Nordjylland (DR 136). Denna variant har också motsvarigheter i mynt
inskrifterna.
Även d-runan på Uknahällen, Blädingefunten och gravhällen från
Fornåsa med stingningen placerad i änden av bistaven måste uppfattas
som en novation, men denna gång på östnordiskt område. Ser man på
runformen rent produktionsmässigt enligt den analysmetod som Staffan
Fridell (2011; 2016, 9 f., 12) har prövat på runorna inser man att den innebär
en sorts ekonomisering, eftersom skrivredskapet inte behöver flyttas när
stingningen skall produceras. Samma sak gäller den ovan diskuterade
ɴ-runan. Att dessa varianter (åtminstone av det nu kända materialet att
döma) har fått en mycket begränsad spridning kan bero på att de har
uppfattats som mindre tydliga.
Slutligen bör också några ord ägnas åt Fornåsahällens originella v-runa.
Den är som redan Brate (i SRI, 2: 35) har anmärkt stungen både i vinkeln
ovanför den övre bistaven och mellan de båda bistavarna, vilket så vitt jag
har kunnat finna är en unik utformning av denna runa. Här måste dock
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även erinras om den v-runa som förekommer på Blädingefunten (Sm 4).
Enligt Kinander (i SRI, 4: 37) har runan ”en tydlig punkt mellan huvud
staven och den inre bistaven”, men han har också noterat att det mellan
bistavarna också finns ”en grop, som emellertid ej är jämn utan ser ut
som en naturlig fördjupning i stenen”. Kinander tillägger att ”[i]ngen har
ansett den vara huggen”. Vid en egen granskning av denna detalj den 26
juni 2012 kom jag fram till att den nedre punkten, som mäter 5 × 7 mm,
faktiskt verkar vara huggen och att det kan röra sig om en avsiktlig sting
ning (fig. 7). I så fall har vi här ytterligare ett exempel på samma variant
av v-runan som i Fornåsa. Det måste dock nämnas att det på den välvda
överytan av dopfuntsfoten ovanför runristningen finns gott om runda
huggna punkter, som härrör från tillhuggningen av funten. Dessa är dock
inte lika stora som den här diskuterade fördjupningen.
En särskild beteckning för [v] är mycket sällsynt i de medeltida run
inskrifterna. Sammanlagt förekommer den i hela det nordiska materialet
bara i drygt ett 30-tal inskrifter, varav hälften härrör från Gotland. Runans
sällsynthet hänger säkert samman med att den egentligen var ganska
överflödig. Initialt /v/ tecknades traditionellt med u-runan och kan under
medeltiden fortfarande ha uttalats som en halvvokal [w], medan [v] i
andra ställningar var en allofon till /f/ och tecknades med f-runan. Någon
särskild markering av [v] var i detta fall inte nödvändig, utan uttalet bör i
de flesta fall ha kunnat utläsas av sammanhanget.
Förutom Gotland förekommer v-runan i Östergötland, Västergötland,
Småland och Södermanland. Dessutom finns ett exempel i en efterrefor
matorisk inskrift på Öland (Öl 54† Löts kyrka). I den övriga Norden verkar
runan ha varit nästan helt okänd. Från Danmark finns endast två belägg
från Nordjylland respektive Själland (DR 74, DR Aarb1987;196; ett enstaka
exempel finns också i handskriften av Mariaklagan, se Brøndum-Nielsen
och Rohmann 1929, 36). Norge har också ett par belägg, båda från Oslo
(N 549, N A322).
Den medeltida v-runan utgörs vanligtvis av en stungen f-runa, men ett
fåtal gånger har också u-runan använts som utgångspunkt. Resultatet blir
i det senare fallet y dvs. samma form som y-runan haft sedan vikingatid.
Denna variant förekommer i en eller två västgötska runinskrifter (taviþær
Vg 2009 och ave Vg 227) samt på kalenderstickan från Nyköping i Söder
Enligt en notering av Helmer Gustavson 12/6 1979 (i Runverkets fältexemplar C) är den
punktformiga fördjupningen i u-runan i denna inskrift ”ej avsiktlig” och han hänvisar till
att ”[t]vå andra punktformiga fördjupningar” av samma typ finns till vänster om denna
runa. Läsningen bör i så fall vara tauiþær och detta exempel bör utgå. Vid min besiktning
av ristningen den 26 juni 2013 fick jag närmast intrycket av att det rör sig om en naturlig
9
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Fig. 7. Detalj av v-runan på Sm 4 Blädinge kyrka. Till vänster skymtar även den stungna
ɴ-runan i inskriften. Foto: Magnus Källström, 2012.

manland, där den ingår i en bindruna med a (ola͡vr; Svärdström 1966,
20). Motsvarigheter till en sådan v-runa förekommer också sparsamt på
danskt område (se DR, Text, sp. 979 f., där den translittereras med w). Att
varianten y har kunnat användas med ljudvärdet [v] i Västergötland kan
hänga samman med att /y/ i de västgötska runinskrifterna under medel
tiden vanligtvis återges med z, dvs. den gamla R-runan.10
fördjupning, men den lavpåväxt som fanns på stenytan gjorde det svårt att göra en säker
bedömning. Helt omöjligt är det väl inte att ristaren kan ha utnyttjat denna fördjupning
som en stingning.
10
På kvaderstenen Vg 201 Börstigs kyrka har man tidigare läst ulfa, vilket med tvekan har
tolkats som namnet Ylva (SRI, 5: 499), men enligt en undersökning av Helmer Gustavson
12/6 1979 är u-runan ”tydligt stungen” (anteckning i Runverkets fältexemplar C). Att den
stora närmast fyrkantiga fördjupningen är huggen råder det ingen tvekan om, men det bör
noteras att den är högt placerad strax under toppen av bistaven, vilket möjligen kan ha en
särskild betydelse. Tolkningen kompliceras av att det i den nuvarande uppmålningen också
finns en halv stav uppifrån (c) markerad mellan l och f. Hur den skall bedömas är osäkert.
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Att stinga en f-runa var alltså det vanligaste sättet att skapa ett särskilt
tecken för /v/ och stingningen har i de allra flesta fall sin plats i utrymmet
mellan den övre bistaven och huvudstaven (v). I några inskrifter har
dock punkten placerats mellan de båda bistavarna (Ög Fv1986;88B, G 194,
N A322) eller mitt på den nedre bistaven (Vg 94, Vg 144, DR 74). I ett enda
fall uppträder en v-runa där stingningen sitter på huvudstaven nedanför
bistavarna (G 164). Fornåsahällens (och Blädingefuntens) v-runa får väl i
första hand uppfattas som en särskilt dekorativ form eller möjligen som
en kompromissform mellan två varianter. Intressant i sammanhanget
är att den sällsynta v-runan med stingningen placerad mellan de båda
bistavarna är belagd just från Östergötland. Den uppträder på en kniv
slida från Söderköping (Ög Fv1986;88B), som genom fyndförhållandena
har daterats till 1200-talets mitt (Gustavson 1986, 89).

Den stungna n-runans användning
Teorin om att den stungna n-runan (translittererad ɴ) markerar ett dentalt
/n/ bygger som nämnts på Axel Kocks analys av Åkerfuntens inskrift.
Enligt de av Kock uppställda reglerna var /n/ dentalt i uddljud, när ljudet
var långt, i direkt anslutning till dental samt som kort efter vokal i obetonad
ställning (se Kock 1902, 152). Samtliga dessa positioner tycktes då finnas
belagda i den långa inskriften på funten, vilket var ett starkt argument för
teorin om de två n-kvaliteterna. De exempel på skrivningen ɴ för kort /n/
som hade antagits efter obetonad vokal (siþaɴ, þiaþaɴ, ack. sg. drotiɴ)
godkändes dock inte i Danmarks runeindskrifter (DR, Tekst, sp. 429 f.),
där man i stället läste ostungna n-runor (möjligen med undantag för det
andra ordet i uppräkningen, där ɴ fortfarande anges som alternativ).
Något senare visade det sig att även den inledande runan i inskriftens
enda ord med initialt /n/ (där även Danmarks runeindskrifter har ɴehldu)
var ostungen (Zetterholm 1947, 83–85). Enligt den nu rådande läsningen
av Åkerfunten förekommer alltså den stungna runan ɴ endast när /n/ är
långt eller står intill dental konsonant. Detta visar sig också vara fallet i de
övriga runinskrifter, där ɴ förekommer.
På Pjedstedkistan (DR 38) och bennålen från Lund (DR 307) är det långt
/n/ som markeras (g̣uɴi Gunni respektive tofaɴa Tōfa-Anna) och dessa
mycket korta inskrifter ger inget besked om hur ristarna har återgivit /n/
i andra ställningar. Samma sak gäller Blädingefuntens (Sm 4) nyupptäckta
fiɴviþir Finnviðr. På Uknahällen (Sm 145) används ɴ för långt /n/ samt i
direkt anslutning till dental (guɴmuɴdæ Gunnmunda(ʀ), væɴtris ventris).
Något exempel på /n/ i initial ställning eller efter obetonad vokal före
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kommer inte i denna inskrift. På Lärbrohällen (G 293) används ɴ i anslut
ning till dental i orden [þuse]ɴ[d] þusend och huɴdra... , huɴdr-þ hundrað.
Ordet þusend skall i inskriften även förekomma med skrivningen þusend,
men enligt beskrivningen är runan ”ytterst grund och av bistaven är endast
ansättningen mot huvudstaven bevarad” (Gustavson och Snædal, manus:
Lärbro socken, 13). Inskriften innehåller även ordet minna ’mindre’, som
har återgivits som mina (Gustavson och Snædal, manus: Lärbro socken,
10). Enligt ett fotografi av Helmer Gustavson taget före uppmålningen av
runorna (se fig. 8) finns det nedtill på huvudstaven en tydlig rund fördjup
ning, som verkar huggen. Läsningen är alltså av allt att döma miɴa. Initialt
/n/ har förekommit i ordet [naþi] nāði i ett nu förlorat avsnitt, men efter
som de tidigare undersökarna inte uppmärksammade att det fanns stungna
n-runorna i inskriften går det inte att bygga något på denna läsning.
På Fornåsahällen används ɴ som nämnts i förbindelse med dental:
aɴḍ… And[res](?) och æɴda ænda. I prepositionen uta͡n ūtan används
däremot ostungen n-runa. Det senare är inte i enlighet med Kocks regler,
eftersom kort /n/ i obetonad ställning också borde vara dentalt (och där
med återges med ɴ). Däremot stämmer beteckningen med den nuvarande
läsningen av inskriften på Åkerfunten. På Fornåsahällen förekommer
också ordet nạþị nāði. Ordet är visserligen i dag skadat, men lyckligtvis
har spetsen av bistaven i n-runan bevarats och den har en seriff, och inte
någon punktformig avslutning. Av det material som vi känner i dag ser
det alltså ut som om användningen av ɴ på östnordiskt område har varit
begränsad till lång konsonant samt /n/ i omedelbar anslutning till dental
konsonant.11 Dessutom har ɴ-runan tydligen också kunnat användas för
förbindelsen /ŋ/ + /n/, vilket antyds av inskriften på Björkstadörren (Vs
14) och några av de norska exemplen.
Som nämnts ovan finns även exempel på en stungen l-runa (translitte
rarad ʟ), som verkar uppträda i samma ställningar som ɴ. På Åkerfunten
(DR 373) förekommer den i ordet skuʟdi skuldi, där den står framför dental
konsonant. Så är också fallet med det tidigare omnämnda skiaʟdolfor
Skialdulfr i Vg 219 samt kaʟd kald(?) i N B190. I några gotländska inskrifter
Märklig är förekomsten av en ostungen och en stungen n-runa i inskriften med jötun
villur på N B41, eftersom de teoretiskt sett kan svara mot den fördelning som Kock antog
på Åkerfunten. Runnamnet kaun har kort /n/ i betonad stavelse och skall enligt hans regler
återge supradentalt /n/, medan runnamnet bjarkan har ett kort /n/ i obetonad stavelse
och bör vara dentalt. Den ostungna n-runan i den aktuella lönnskriften borde då stå för
k, medan ɴ markerar b. Om man tar hänsyn till vilka teckenkombinationer som är fone
matiskt möjliga så kan de första fyra runorna i lönnskriften i så fall utläsas som skub, skab
eller skyb.
11
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Fig. 8. Detalj av inskriften på gravhällen G 293 i Lärbro kyrka. På bilden ser man runföljden
43–63 : ainu : a… miɴa : en : tu : huɴdra… ar : Foto: Helmer Gustavson, 1980 (i
Runverkets samlingar).

används denna runa för långt /l/: aʟum allum G 63, kiaʟera kiallera G
163, aʟlir allir G 192. Ytterligare ett möjligt exempel finns på tennkannan
från Helgeandsholmen i Stockholm (U STERIK2002;168), där ett knivstick
i änden av bistaven på l-runan i namnet bæsæl kan vara avsiktligt, vilket
inte finns omnämnt i tidigare publiceringar av inskriften. Namnet bör i så
fall återges som bæsæʟ. Tolkningen är dock ännu oviss.
Johannes Brøndum-Nielsen (1927–28, 154–160) har framhållit att det i
ett antal forndanska handskrifter från omkring år 1300 finns exempel på
att bokstäverna n och l uppträder med genomstrukna former (n respek
tive l) enligt vissa mönster. I handskriften B 74 av Skånelagen i Kung
liga biblioteket i Stockholm används exempelvis ett genomstruket n (n) i
huvudsak framför g och d samt för ursprungligt långt n oavsett om detta
är enkelskrivet eller dubbelskrivet i texten (Brøndum-Nielsen 1927–28,
156 f.). Däremot markeras aldrig initialt n på detta sätt. Bruket svarar full
ständigt till hur den stungna n-runan har använts i de runinskrifter som
har diskuterats ovan. Detta gäller även genomstruket l (l), som i samma
handskrift först och främst förekommer som beteckning för ursprungligt
långt l, men också används framför d. Paralleller finns dessutom i de två
forndanska runhandskrifterna, Codex Runicus och den så kallade Maria
klagan, där en stungen l-runa (³) i huvudsak uppträder i motsvarande
fonetiska omgivningar (se Brøndum-Nielsen 1926–27, 158–160).
Givetvis måste det finnas ett samband mellan de genomstrukna formerna
av n och l i de ovan nämnda danska handskrifterna och bruket av stungna
n- och l-runor i runinskrifterna. Att avgöra inom vilket av systemen som
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dessa beteckningar först har uppkommit ligger utanför syftet med denna
artikel, även om det ser ut som om de tidigaste beläggen skulle finnas i run
inskrifterna (DR 373 och Sm 4). Här krävs dock ytterligare undersökningar.
Det är tydligt att Fornåsahällen tillsammans med gravhällen från Ukna
kyrka och dopfunten från Blädinge kyrka i Småland är skapade av personer
som har besuttit en mycket avancerad runkunskap. Samtidigt uppvisar
de tre ristningarna så pass stora olikheter att de knappast kan antas vara
utförda av en och samma person. Det är exempelvis bara på Fornåsahällen
som runorna är försedda med seriffer, vilket uppenbarligen är inspirerat
av gravhällar med det latinska alfabetet. Uknahällen Sm 145 inleds å andra
sidan med en inskrift med majuskler på latin: HIC : IACET : TURGILLUS
: ’Här vilar Torkel’, vilket — inte helt oväntat ‒ visar att ristaren också har
varit förtrogen med latinskrift. Denne har även gjort skillnad mellan [þ]
och [ð] genom att använda stunget þ (q) för det senare ljudet, vilket är
relativt ovanligt. Dessutom har han även markerat /ʀ/ i form av en stungen
r-runa, något som är ännu mera sällsynt (se Larsson 2002, 181).
Allt detta antyder en mycket avancerad skriftmiljö med en tydlig på
verkan från bruket av latinskrift. Även de sällsynta varianterna av doch ɴ-runan med stingningen placerad i bistavens ände kan ses som
ett utslag av en sådan miljö. Visserligen är alla de tre nämnda inskrif
terna huggna i sten, men själva runformerna kan ha skapats i ett annat
sammanhang och då ristats med kniv eller kanske t.o.m. skrivits med
penna på pergament.

Dateringsfrågan
Med tanke på de ovanliga runformer som uppträder på Fornåsahällen är
det av stort intresse att försöka tidsfästa denna inskrift närmare. Brate
noterar i inledningen till Östergötlands runinskrifter (SRI, 2: xvi) att de öst
götska gravhällar som är smalare i den ena änden (Ög 35, Ög 39 och Ög
49) använder ”det stungna runalfabetet” med medeltida runformer och
”utan skillnad mellan r och ʀ”. Han nämner också att Hans Hildebrand
tidigare har fört ”ornerade gravhällar av denna form till senare delen av
1100-talet eller första början av 1200-talet”. Eftersom de aktuella run
gravhällarna saknar ornamentik anser Brate att de ”måhända” hör ”till
denna gravhällstyps tidigaste skede och kunna kanske dateras till c. 1150”.
Denna datering går igen hos Gardell (1945–46, 1: 475), som placerar de tre
gravhällarna i 1100-talet.
Denna förhållandevis tidiga datering av Fornåsahällen avviker från
Ragnar Kinanders tidfästning av Blädingefunten och Uknahällen. Genom
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att väga samman språkliga, runografiska och framför allt konsthistoriska
argument (SRI, 4: 39–41) kommer han fram till att Blädingefunten bör
tillhöra tiden omkring 1250 (SRI, 4: 24), medan Uknahällen av framför allt
språkliga skäl förs ”till slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet” (SRI,
4: 298). Beträffande Blädingefunten nämner dock Kinander att Ragnar
Blomqvist på konsthistoriska grunder har föreslagit en tidigare datering,
nämligen till omkring 1150–75 (se SRI, 4: 41 med hänvisningar). Även i
modernare konsthistorisk litteratur har den placerats i den senare delen
av 1100-talet (se t.ex. Ullén 2008, 88–91). Det kan även vara intressant att
jämföra med de övriga inskrifter som använder den stungna ɴ-runan för
att återge dentalt /n/. Två av dessa (DR 38 och DR 307) kan inte dateras
närmare än till medeltid. Åkerfuntens datering har diskuterats och den
förs i Danmarks runeinskrifter (DR, Text, sp. 429) till 1100-talet. Funten är
som bekant utförd av stenmästaren Sigraf, som antas ha verkat i perioden
ca 1190–1225 (Svanberg 1995, 205). Bäst daterad är gravhällen G 293 från
Lärbro kyrka. Den daterar sig nämligen själv till året 1350.
Att runorna på Fornåsahällen är försedda med seriffer är ett tydligt
tecken på att stenmästaren bakom denna ristning har varit väl förtrogen
med latinsk skrift och förmodligen även utfört gravhällar med majuskler.
Runor med seriffer är annars mycket ovanliga på svenskt område. Här
kan dock nämnas tre gotländska gravhällar (G 122, G 173 och G 313), där
G 122 enligt Snædal (2002, 140 f.) knappast är yngre än ca 1400, medan G
173 har daterats till tiden omkring 1300 (SRI, 12: 98). G 313 är mycket frag
mentarisk och kan tyvärr inte dateras närmare än till medeltiden (Gustav
son och Snædal, manus: Halls socken, 10). På fastlandet finns runor med
seriffer på en dopfunt från Blidsbergs kyrka (Vg 246) i Västergötland samt
(i viss utsträckning) på en dopfunt från Hossmo kyrka (Sm 164) i Småland.
Den förstnämnda antas tillhöra 1100-talet (SRI, 5: 470 f.), medan Hoss
mofunten har förts till 1200-talets första hälft (SRI, 4: 322). Slutligen bör
nämnas guldringen från Väla i Viby socken, Närke (Nä 2), som på konst
historiska grunder har daterats till 1200-talets mitt eller senare del (SRI,
14.1: 10). Om dateringen av Blidsbergsfunten håller streck är det möjligt
serifferade runor har förekommit i Sverige redan på 1100-talet, men den
elegans som runorna är utförda med på Fornåsahällen gör att man snarare
vill tro att de här tillhör en något senare period.
Fornåsahällen har som nämnts trapetsoid form, vilket enligt Gardell
(1945–46, 1: 123) var vanligt under 1100- och 1200-talen, men som även
kunde förekomma under 1300- och 1400-tal. Serifferna på runorna är ju ett
tydligt tecken på att stenmästaren måste ha varit väl förtrogen med latinsk
epigrafik, men märkligt nog är det varit svårt att hitta direkta paralleller
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till Fornåsahällen bland medeltida gravmonument med latinsk skrift. Till
skillnad mot de runristade gravhällarna Ög 39 och Ög 49 står exempelvis
runorna på Fornåsahällen fritt utan omgivande ramlinjer. Att döma av det
material som finns avbildat hos Gardell (1945–46, vol. 2) är detta sällsynt
bland de gravhällar som bär latinska bokstäver. De närmaste parallellerna
är en gravhäll från Sandby kyrka på Öland (Gardell 1945–46, 1: 192, nr 29,
2: 87), som har daterats till 1200-talet, samt ett par gravhällar från Vreta
kloster i Östergötland (Gardell 1945–46, 1: 201, nr 47, 2: 92; 1: 257 f., nr
186, 2: 137), båda daterade till 1300-tal. Dessa tre hällar har alla trapetsoid
form. Ett iögonenfallande drag är också att Fornåsahällen i varje hörn har
haft ett kors omgivet av fyra borrade punkter. Någon direkt motsvarighet
till dessa kors har jag ännu inte lyckats uppspåra, men det kan nämnas att
en gravhäll från Sköllersta kyrka i Närke (Gardell 1945–46, 1: 226, nr 131,
2: 89) har liknande kors i hörnen. I detta fall saknas dock de omgivande
punkterna och i tre fall är korsen inskrivna i cirklar (se Gardell 1945–46,
2: 89). Hällen i Sköllersta har rektangulär form och är daterad till 1300-tal.
Fragmentet från Torneby visar att Fornåsahällen har haft ytterligare
en ornamental detalj som inte är synlig på det tidigare kända fragmentet,
nämligen ett större kors på den övre delen av ristningsytan. Endast den
vänstra hälften av den övre korsarmen återstår visserligen, men formen
talar för att det kan ha rört sig om ett så kallade kryckkors, där korsarmarna
har haft T-formad avslutning. Varianter av sådana kryckkors finns bl.a.
på ett par runristade gravhällar från Västergötland (Vg 93 och Vg 131),
som på konsthistoriska grunder har daterats till 1100-talet respektive till
”tiden omkring sekelskiftet 1200” (SRI, 5: lv). På Fornåsahällen kan detta
kors inte gärna ha haft någon längre fot, utan bör snarast varit likarmat.
Slutligen kan det vara värt att notera en språklig detalj. Fornåsahällen
och gravhällen från Skeppsås kyrka (Ög 39) inleds båda med frasen Hēr
liggr. . ., som dock uppträder i helt olika skepnad: hịær · ligær gentemot
[ehr ⁝ ligr]. Markeringen av svarabhaktivokalen på Fornåsahällen gör
denna typologiskt yngre än Skeppsåshällen. Skrivningar som kan tolkas
som svarabhaktivokaler finns visserligen redan på enstaka vikingatida
runstenar (se Larsson 2002, 43–54), men annars är detta som bekant ett
typiskt medeltida drag. Enligt Ragnar Kinander (i SRI, 4: 267 med hänvis
ning till Olsson Nordberg 1926, 226 f.) saknas exempel på svarabhaktivokal
i småländska, östgötska och västgötska diplom före år 1200. De äldsta
exemplen i diplommaterialet från Småland härrör från perioden 1216–20,
medan de i Östergötland och Västergötland skall vara ännu yngre. I öst
götska runinskrifter finns det tidigaste daterade belägget i mästarsigna
turen på kyrkdörren i Väversunda (Ög 57), där namnet Āsmundr återges
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som asmutær. Samma person är även känd från två signerade kyrk
dörrar från Småland (Sm 123) och Västergötland (Vg 220), där namnet
förekommer med samma skrivning. De nämnda kyrkdörrarna har i äldre
litteratur på konsthistoriska grunder daterats till 1100-talets senare del
eller slut (SRI, 4: 267, 5: 420), men brukar i dag dateras till tiden omkring
1200 (Karlsson 1988, 1: 427, 2: 491, 553, 576). Samtidigt kan det erinras
om att former utan svarabhaktivokal också förekommer i runinskrifter i
Östergötland under samma period. Exempelvis finner man på den ovan
nämnda knivslidan från Söderköping (Ög Fv1986;88B), som är daterad
till 1200-talets mitt, skrivningarna olavr ⁝ -miðr Ōlafr [S]miðr, där båda
orden saknar inskottsvokaler.
Att ge en definitiv datering av Fornåsahällen utifrån de olika drag och
paralleller som har diskuterats ovan är inte helt enkelt. Det är väl inte
uteslutet att stenen kan härröra från 1100-talet, men utformningen av
runorna tillsammans med den markerade svarabhaktivokalen i presens
av liggia talar nog för att den bör skjutas framåt i tiden. En datering till
1200-tal verkar mera rimlig och det är nog inte heller omöjligt att den till
och med kan tillhöra 1300-talet.

Slutord
Med medeltidens inträde omskapades den yngre runraden genom infly
tande från latinskriften, men omformningen skedde med olika hastighet i
olika områden och med något olika resultat. I södra Sverige och då särskilt
i Västergötland tycks vad vi i dag identifierar som det medeltida run
systemet ha varit etablerat redan under den senare hälften av 1100-talet,
medan det i Uppland sannolikt dröjde till efter tiden 1200 innan detta
slog helt igenom (se Källström 2013b, 117–119). Hur Östergötland skall
placeras i sammanhanget är väl ännu inte riktigt utrett, men redan en
flyktig blick på det ganska sparsamma medeltida materialet (ett 25-tal
inskrifter) ger vid handen att runtraditionen i området ligger närmare
utvecklingen i de sydligare delarna av landet. Exemplen på användningen
av den stungna ɴ-runan samt de ovanligare utformningarna av runorna
för d och v visar tydliga förbindelser med framför allt Småland och
Gotland, men också med Danmark. Vi har alltså här att göra med ett antal
särutvecklingar i det medeltida runsystemet, som tycks ha haft sin tyngd
punkt på östnordiskt område.
Tornbyfragmentet innehåller inte ens tjugo runor, men satt i sitt sam
manhang ger det ett mycket viktigt tillskott till vår kunskap om de medel
tida runorna. Detta är också en påminnelse om hur viktigt det är att varje
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runinskrift som kommer i dagen publiceras på ett tillfredsställande sätt
för att komma forskningen till godo.
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English summary
“The grave-slab fragment from Tornby in Fornåsa parish, Östergötland,
and the development of some medieval rune-forms”
In 1980 a fragment of a rune-inscribed grave-slab was observed in the porch of a
building at Tornby farm in Fornåsa parish, Östergötland. The fragment was in
spected by the staff of Runverket in the beginning of the 1980s and subsequently
moved to the county museum in Linköping, but it was never published. The
reading of the inscription in the Scandinavian runic text database is based on a
drawing made in the course of the investigation of ancient monuments the same
year. As shown in this article, some of the runic characters have not been identi
fied properly, which is hardly surprising since they are of a very uncommon type.
According to the present author, the inscription can be read as follows:
⁜ hịær · ligær · aɴḍ… uta͡n · æɴda
Hiær ligger And[res](?) . . . ūtan ænda.
‘Her lies Andreas(?) . . . without end.’
The personal name beginning with aɴḍ… might have been Andres or Andor, but
the geographical distribution of records of these names in the Middle Ages speaks
in favour of the first alternative. The two last words must have belonged to the
end of a prayer.
The carver has employed two different types of n-runes. Both have single-sided
branches slanting to the right, but in the rune rendered as ɴ the branch terminates
with a dot formed by a drilled hole. The distribution of the two characters in the
inscription shows that the carver discriminated between dental and supra-dental
pronunciation of /n/, with the dotted variant used for dental /n/. The d-rune is
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formed in a similar way with a dot placed in the end of the branch to the left
of the short-twig t-rune. These two variants were previously recorded only in
a single runic inscription, a grave-slab from Ukna church in Småland (Sm 145).
Both characters also occur, however, on the baptismal font from Blädinge church
(Sm 4) in the same province, which has not been noted earlier. In this inscription
the d-rune can be found in the place name diura : biærh : e (formerly often
read as tiura : biærh : e), while ɴ occurs in the personal name Finnviðr (written
fiɴviþir) where it denotes a long dental /n/.
The fragment from Tornby shares many features with the better-known graveslab Ög 35 from Fornåsa church, and it is very likely that they were originally
parts of the same stone. If this assumption is correct, the full inscription can be
read as follows:
⁜ hịær · ligær · aɴḍ… [biþeom · ṿara · patạr ·] …ær · ha[ns · sial · til ·
ro · ok · til ·] nạþị [⁜] ok · raþborh[a͡]r [·] sia͡l ⁜ guþ · gævi · þera · sial ·
himiriki … uta͡n · æɴda
Hiær ligger And[res](?) . . . Biðium vāra Pater [nost]er hans siāl til rō ok til nāða
ok Rāðborgar siāl. Guð gefi þēra siāl himirīki(s?) . . . ūtan ænda.
‘Here lies Andreas(?) . . . Let us pray our paternoster for the peace and mercy
of his soul and Radborg’s soul. May God give their soul heaven (or: heaven’s)
. . . without end.’
The dotted rune for dental /n/ (transliterated as ɴ) with the dot terminating the
single-sided branch to the right is only attested in this inscription and in Sm 4
and Sm 145 as mentioned above. There are only a few medieval runic inscriptions
known where the carver used a special variant of the n-rune to denote dental
/n/. The inscriptions in question are on the baptismal font from Åker (formerly
Åkirkeby) in Bornholm (DR 373; executed by the Gotlandic stone-master Sigraf),
the lid of an oak coffin from Pjedsted (DR 38) in North Jutland, a bone needle
from Lund (DR 307) and a grave-slab from Lärbro church in Gotland (G 293).
As can be seen, the inscriptions are restricted to eastern Scandinavia (Sweden
and Denmark). There are also some records of dotted n-runes in the Norwegian
material, but they are not used in the same way.
The d-rune with the dot placed at the end of the branch is only recorded in this
and two other mediaeval runic inscriptions from Sweden (Sm 4 and Sm 145) and
probably one inscription from Norway (N 651). The closest parallel in Scandinavia
is the d-rune on a grave-slab from Tisted (DR 156) in north Jutland, which is
dotted with a short diagonal stroke (”). Dotted d-runes occur sporadically on
some late Viking Age rune-stones from Sweden and Denmark (Bornholm) as
well as on coins struck in Lund by the Danish king Sven Estridsen c. 1065–75.
On the Viking Age rune-stones the dot is consistently placed on the vertical of
the rune. As Marie Stoklund (1987) has pointed out, there is a clear difference
in the mediaeval period between east and west Scandinavia in which variant is
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chosen. In Sweden the rune-carvers preferred a d-rune dotted on the vertical (’),
while the dot in Norwegian inscriptions was almost exclusively placed beneath
the branch descending to the left (“). In this respect Denmark seems to be a kind
of transitional area with the “Norwegian” variant prevailing in the west and
the “Swedish” variant in the east. It is tempting to construe the adoption of the
variant with the dot on the vertical in Sweden as a continuation of the late Viking
Age tradition, since this variant of the d-rune (Œ) was first established in this area.
Some attention is also given to the v-rune, which in the Fornåsa inscription has
a unique form with double dots. One is placed in the space between the top of
the vertical and the upper branch of the rune f while the second one has its place
between the branches. A special rune denoting /v/ is otherwise very rare and
occurs in only about thirty inscriptions in Sweden, half of them found in Gotland.
Only a few oddities are known from Denmark and Norway, which might indicate
this character was an innovation made somewhere in present-day Sweden.
The article concludes with an attempt to offer a more accurate dating of the
grave-slab from Fornåsa. In previous research it was often dated to the twelfth
century, but the way the runes are executed and some orthographic features
speak in favour of a later date, probably the thirteenth century or even later.
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