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Till tolkningen av ristarsignaturen 
på G 343 från S:t Hans ruin i Visby

Magnus Källström (Swedish National Heritage Board)

Inskriften på den märkliga senvikingatida gravhäll som 1982 påträffades 
vid S:t Hans ruin i Visby (G 343) avslutas med en ristarsignatur, som har 
lästs och tolkats på följande sätt (Gustavson och Snædal, manus: Visby 
stad, 14, runorna 99-122; skiljetecknet mellan ristu och stain infört efter 
Gustavson 1982, 87):

… auk : þorlaifʀ : þau : ristu : stain
… auk Þorlaifʀ, þau ristu stain.
»… och Torlaiv, de ristade stenen.»

Det som särskilt har väckt uppmärksamhet är att denna sten är ristad 
av två personer, varav den ena måste ha varit en kvinna. Namnet saknas 
visser ligen, men av formen på pronomenet (neutrum plural) framgår att 
ris tarna måste ha haft olika kön. Detta fastslogs av Helmer Gustavson 
redan vid den första publiceringen av fyndet (Gustavson 1982, 88) och 
har sedan upprepats i flera olika sammanhang. De som har yttrat sig om 
denna inskrift har vad jag vet alla godkänt denna slutsats inklusive jag 
själv (se t.ex. Snædal 2002, 84; Lundin 2003, 16; Källström 2007, 214).

Att kvinnor har uppträtt som runristare i sten under vikingatid är 
mycket sällsynt, men åtminstone ett par någorlunda säkra fall finns i det 
svenska runmaterialet, båda av någon anledning från Norrland (Hs 21 
samt M 2, se Källström 2007, 214 med hänvisningar).

Ingen har vad jag vet ifrågasatt läsningen av ordet þau. Beträffande 
den sista runan skriver också Gustavson: ”I 112 u är toppen bortvittrad, 
runan dock säkert u” (Gustavson, Snædal Brink och Strid 1983, 226), något 
som även upprepas i manuset till den avslutande delen av Gotlands run
inskrifter (Gustavson och Snædal, manus: Visby stad, 15). I den första pub-
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li ceringen (Gustavson 1982, 90, not 3) har han dock ett lite utförligare 
reso nemang, som kan vara värt att citera:

Pronominet har ristats þau, dvs det står i neutrum pluralis. Toppen av u-runan 
är visser ligen försliten, men läsningen måste anses säker. En läsning þaiʀ, d v s i 
mas ku linum pluralis, skulle förutsätta en ʀ-runa med en tidigare inte känd form i.

Förmodligen tänker Gustavson i det senare fallet på en ʀ-runa av kort-
kvistt yp (Z), som har getts full runhöjd och på sätt formmässigt kommit att 
sammanfalla med runan för i. Samma sak har ju genom felristning emel-
lan åt skett med den snarlika kortkvistrunan s (t.ex. runa 28 s på U 236, se 
vidare kommentaren i SRI, 6: 392).

I samband med ett par besök i Gotlands museums magasin den 10–11 
de cem ber 2014 fick jag anledning att titta lite närmare på den aktuella 
run följden och gjorde då några iakttagelser, som jag tror är av stor vikt 
för förståelsen av denna del av texten. 

Den antagna u-runan består av två lodräta stavar, som nedtill är paral-
lella, men där den högra 20.mm ovanför basen svagt böjer av åt vänster. 
Av stån det mellan de båda stavarna är nedtill 10.mm, upptill 5.mm. Sta-
varna är alltså inte förenade och tvärt emot vad Gustavson skriver finns 
inget som tyder på något här skulle ha försvunnit genom vittring. De två 
stavarna kan alltså lika gärna uppfattas som två separata runor, en möjlig-
het som att döma av citatet ovan också har föresvävat Gustavson.

Givetvis är det fortfarande möjligt att här läsa en u-runa, men man 
måste i så fall anta att huvudstav och bistav aldrig har varit för enade, 

Fig. 1. Detalj av den aktuella runföljden på stenen från S:t Hans ruin. Foto: Magnus 
Källström, 2013.
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vilket är något oväntat i en rad av runor som är ristade utan någon övre 
begräns nings linje. Dessutom har inskriftens u-runor i övrigt en helt 
annan form. Bistaven ansluter här alltid till toppen eller strax nedan för 
denna. Samma sak gäller samtliga r-runor i inskriften.

Dessutom kan man notera ytterligare en liten detalj på den antagna 
bi staven i runa 112, som märkligt nog inte har omnämnts i tidigare be-
skriv ningar av inskriften. Strax ovanför basen finns en tydlig borrad 
punkt, som mäter 3.mm i diameter (fig. 1). Punkten är inte markerad i den 
nu varande uppmålningen men är fullt synlig på ett fotografi som togs i 
januari 1982, då stenen ännu låg in situ (fig. 2), och den kan därför inte 
ha tillkommit senare. Tecknet har alltså egentligen formen º. Liknande 
borrade punkter förekommer i andra delar av inskriften, bl.a. i de kolon-
formade skiljetecknen, som stingningar i runorna e e och y y samt i änd-
avslut ningen av bistavarna i vissa runor som h, n och a. I det senare fallet 
används dock inte dessa punktavslutningar särskilt konsekvent utan bara 
i enstaka fall. Dessutom har tre av de kortkvist-s som förekommer i in-
skriften en borrad punkt i den nedre änden (C). Däremot finns vad jag har 
kunnat se inga fler exempel i inskriften på att huvudstavar med full run-
höjd avslutas med borrade punkter. 

Punkten vid basen på den andra staven i runa 112 är djup och tydlig. 
Den måste därför vara avsiktligt tillkommen och förmodligen också bety-
delse bärande. Frågan är hur den skall bedömas.

Teckenformen som sådan är inte okänd i runmaterialet, men den före-
kommer bara i rätt speciella sammanhang. I de medeltida run in skrift erna 

Fig. 2. Den aktuella runföljden medan stenen låg in situ. Foto: Eric Swanström, 1982 
(Runverkets handarkiv).
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på Island är exempelvis º den normala formen för s även om punkten också 
kan ha formen av en ring eller romb. Enligt Bæksted (1942, 51) har denna 
runform utvecklats från C,”idet man af skøn heds hensyn har foretrukket 
runer af fuld højde”. En liknande variant före kommer även sporadiskt på 
svenskt område under medeltiden, men punkten är då vad jag har kunnat 
se alltid ersatt med ett litet tvärstreck eller ring och runan används som en 
motsvarighet till det latinska alfabetets c och z. På Gotland uppträder den 
förra varianten i namnen iacobus och Ịaurencius i ett par putsinskrifter 
i Fide kyrka (G 31). Den senare före kommer i en alfabetinskrift ristad på 
väggen i Gärdslösa kyrka på Öland (Öl NOR1997;31).

På en runpinne från Bergen (N 648) från början av 1300-talet finns ett 
en staka exempel där º har använts som tecken för s. Det är dock tydligt att 
det här rör sig om en korrigerad felristning. Ristaren har råkat dra staven 
hela vägen ned och på så sätt fått en i-runa, men genom punkten ned till 
har han markerat att den bör uppfattas som s (se Spurkland 1991, 73.f.).

Nu tillhör gravhällen från S:t Hans av allt att döma den senare hälften 
av 1000-talet (Gustavson och Snædal, manus: Visby stad, 19), men möj-
lig heten att det rör sig om en i-runa som genom den borrade punkten 
har korrigerats till s kan inte uteslutas. Runföljden skall i så fall återges 
som þais, en skrivning för pronomenet þæiʀ som faktiskt finns belagd i 
run materialet, nämligen på runstenen U 61 vid Spånga kyrka i Uppland. 
Be lägget på U 61 utgör ett av flera vikingatida belägg på att s-runan har 
an vänts istället för väntat ʀ och de ha förklarats med att /s/ och /ʀ/ uttals-
mässigt låg nära varandra (se vidare Larsson 2002, 84–87). Det är väl inte 
helt otänkbart att samma fenomen kan föreligga på gravhällen på S:t 
Hans, även om de kända exemplen på skrivningen s för /ʀ/ främst verkar 
förekomma i inskrifter från 1000-talets första hälft (Larsson 2002, 86.f.), 
medan gravhällen från S:t Hans bör tillhöra den senare delen av detta 
århundrade. Något exempel på förväxlingen av ʀ och s är dessutom inte 
tidigare känt från Gotland.

Det finns dock ännu en möjlighet, nämligen att det handlar om en tidigare 
okänd variant av runan ʀ. Frågan är varför den i så fall har fått denna form. 
En tanke är att den kan ha bildats i anslutning till kortkvistvarianten º m i 
analogi med teckenparet m m : z ʀ i bland långkvistrunorna. En sådan idé 
mot sägs dock av att det saknas säkra exempel på att kortkvistvarianten av 
m har varit i bruk på Gotland under 1000-talet, även om den förekommer 
på en del äldre monument, som vid denna tid fortfarande kan ha stått ute 
i land skapet och som man bör ha kunnat läsa. Ett sådant är den berömda 
Pil gårds stenen i Boge (G 280).
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En betydligt rimligare tanke är att punkten har tillkommit som en er sätt-
ning för bistavarna i z utan att ristaren har haft kortkvist run radens m-runa 
i tankarna. Kanske kom huvudstaven för nära den föregående runan, vilket 
har gjort utrymmet lite för trångt för att ge runan den tradi tio nella formen. 
Att ʀ-runan skulle förekomma i två skilda varianter  utgör ingen invänd-
ning, efter som inskriften i övrigt uppvisar en viss variation i run formerna. 
Runan s upp träder exempelvis både som s och C och just i ristar signaturen 
finns vid sidan av långkvistrunan t t även kort kvist varianten T.

Att tidigare inte påträffade runformer kan dyka upp i materialet är egent-
ligen inget konstigt. Man kan här erinra om den avslutande runföljden 
ºiN på Sc 11 Thurso I, där den första runan formmässigt svarar mot kort-
kvist runan m, men där både sammanhanget och andra omständig heter 
visar att det måste handla om en s-runa. Ordet bör nämligen tolkas som 
pro nomenet sinn. Hur denna variant av s har uppkommit är dock mindre 
klart, men det är möjligt att både felhuggningar och stenytans struktur 
kan ha inverkat (se diskussion i Barnes och Page 2006, 241).

Jag vill alltså hävda att det finns goda skäl att uppfatta º på gravhällen 
från S:t Hans ruin som en ʀ-runa. Pronomenet i ristarsignaturen lyder i 
så fall þaiʀ, vilket betyder att det förlorade namnet i början av signaturen 
bör ha varit ett mansnamn. Den som försiktigtvis vill lämna runan oiden-
ti fierad kan givetvis i stället välja translittereringen þai- (efter Futhark-
systemet þai∗), men tolkningen blir ändå densamma.

Naturligtvis är det mycket tråkigt att behöva avskriva en visserligen 
ano nym kvinnlig runristare till förmån för en lika anonym manlig, men i 
runo logisk forskning måste läsningen alltid sättas i första rummet. Istället 
får vi glädja oss åt att med rätt stor sannolikhet ha identifierat en tidigare 
okänd variant av runan ʀ. Huruvida denna har skapats rent ad hoc eller 
om den även har förekommit i andra sammanhang får väl framtida forsk-
ning utvisa.
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