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Sammandrag 

Runstenarnas placering har diskuterats mycket, men har inte tidigare kopplats till deras 

skriftliga och ornamentala utformning. I min undersökning jämför jag runstenar som är 

placerade längs vägar med sådana som har en annan placering för att fastställa om det finns 

något samband mellan placering och utformning. Jag fokuserar på tre variabler: kristlighet, 

skriftlighet och status. Undersökningens material utgörs av runstenarna som placerades 

längs tre vikingatida vägar: Attundalandsvägen, Eriksgatan i Uppland och Eriksgatan i 

Östergötland. Dessa jämförs med runstenar som restes i samma region. Undersökningens 

resultat har visat att ett samband mellan placering och utformning kan fastställas i olika grad 

för de olika variablerna, och för de olika vägarna. Eriksgatan i Östergötland skiljer sig mindre 

från sitt referensmaterial än de andra vägarna. För de övriga vägarna gäller att skillnaderna 

vad gäller kristlighet är mycket begränsade. Stenarna längs vägen visar inte någon mer 

avancerad skriftlighet, men har istället mycket påfallande ornamentik, vilket understryker att 

runstenar inte enbart har haft skriftlig betydelse. Längs vägarna finns det fler runmonument 

med högre status, framförallt den högre förekomsten av flerstensmonument är påfallande. 

Tidigare hypoteser att runstenar restes längs vägar för att synas bekräftas, men däremot 

ifrågasätts om deras placering vid vägar kan vara ett tecken på hög runkunnighet hos 

befolkningen. Till slut har undersökningen visat att runstenarna längs Eriksgatan i Uppland 

restes tidigare än de andra i området vilket antyder att runstensmodet tidigare kan ha spridit 

sig via vägen. 

 

Nyckelord: runologi, vägar, kristlighet, skriftlighet, social status.
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1. Introduktion 

Några av Sveriges mest kända runstenar är resta längs vägar, särskilt längs Eriksgatan. I 

Östergötland finns Ög 136, Rökstenen, i Västeråstrakten finns t.ex. runstenen Vs 13 och i 

Uppland finns bl.a. Jarlabankes bro. Ög 136, Rökstenen, restes redan i början av 800-talet 

och innehåller världens längsta runinskrift. Alla stenens sidor är täckta med runor och texten 

innehåller både poetiska delar och stycken i chiffer. Runstenen Vs 13 har varit rest mitt i en 

lång rad av bautastenar som kantade Eriksgatan, drygt 40 meter från Anunds hög. Inte bara 

dess lokalitet, men även stenens utformning är påfallande. Stenen är nämligen exceptionellt 

hög, över tre meter, och har dessutom mycket vacker och ovanlig ornamentik. Den ståtliga 

vägbank som idag kallas för Jarlabankes bro byggdes av Jarlabanke, och utgjorde en del av 

Attundalandsvägen som gick igenom landskapet fram till Mälaren. Den kantas ännu idag av 

de två runstenarna U 164 och U 165, men anses ha haft minst tre till runstenar kring sig: U 

127, U 261 och U 212 (Gustavsson & Selinge 1988, s.60 ff.). Tillsammans med en rad 

bautastenar har dessa runstenar, byggt ett sammanhållet och imponerande monument som 

förkunnade Jarlabankes maktambitioner. Alla dessa runstenar står nära en väg.  

 

Att runstenar brukade resas längs vägar har varit en vedertagen uppfattning inom runologin 

sedan Gunnar Ekholm publicerade artikeln ”Var restes runstenarna?” (1950 s.137–47) 

Nyligen aktualiserades denna fråga om runstenarnas placering genom Lydia Klos avhandling 

Runensteine in Schweden (2009). I denna drar hon slutsatsen att endast 8 % till 15 % av 

Sveriges runstenar restes längs vägar, medan merparten av runstenarna ska ha rests på 

gravfält. Denna slutsats har dock kritiserats av både Magnus Källström (2010 s.260–62) och 

Mats G. Larsson (2010 s.249–52), som anser att andelen vägstenar måste vara mycket högre. 

Av denna diskussion framgår att det inte är så enkelt att fastställa runstenarnas ursprungliga 

placering. Dock är det tydligt att åtminstone en del av runmonumenten har upprättats längs 

vägar. Som Jarlabankes bro, Vs 13 eller Rökstenen antyder har vissa av dessa dessutom varit 

enastående i sin utformning. Mig veterligen har runstenarnas utformning tidigare inte 

genomgående undersökts i samband med deras placering. Målet med undersökningen är 

därför att fastställa om det finns ett sådant samband mellan utformning och placering för 

runstenarna som restes längs vägen. För att undersöka detta har jag använt mig av tidigare 

forskning om tre vägsträckor, nämligen Eriksgatan i Uppland, Attundalandsvägen och 

Eriksgatan i Östergötland. 

 

Att runstenarnas lokalitet eller placering kan vara en faktor i deras statusnivå har Henrik 

Williams (2013 s.64) nyligen påpekat i artikeln ”Runstenarnas sociala dimension”. Särskilt 

trafikerade vägar kan vara ett utmärkt ställe att nå folk med sitt budskap, och att sprida 

kännedom om ens existens. Elisabeth Rudebeck skriver t.ex. att ”vägar kan ha varit 

monument och offentliga rum förknippade med status, makt, handel och tillägnelsen av 

åtråvärda föremål och kunskaper” (2001, s.94). På grund av detta är det tänkbart att man var 

extra noggrann med en runstens utformning om den skulle resas längs vägen. Min hypotes 

är därför att runstenar som restes längs vägar kan ha kännetecken på högre status.  
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Det möjliga sambandet mellan runstenar och vägar har i tidigare forskning även använts som 

ett argument för en utbredd litteracitet i samhället (se Snædal och Wachtmeister 1984, s.12 

och Roesdahl 1980 s.24). Om många stenar restes längs vägar kan detta nämligen vara ett 

tecken på att dessa placerades där för att många skulle se, och läsa dem. Nyligen har denna 

inom runologin väl spridda argumentation dock mötts av skarpare kritik. Marco Bianchi 

(2010 s.34–8) påpekar att förutsättningen att runstenarnas primära budskap förmedlades 

skriftligt kan vara en anakronism. Även för en icke runkunnig publik har runstenarna haft 

betydelse. Med anknytning till dessa skilda åsikter kan det vara intressant att undersöka hur 

pass noggrant formulerade dessa vägstenar är i jämförelse med inskrifter i andra miljöer. 

Ifall avsikten med att resa runstenar längs vägar var att de skulle ses och uppskattas, utan att 

behöva läsas av alla, är det möjligt att ornamentiken och ristningens helhetsintryck är mer 

noggrant utformade. Om däremot det skriftliga budskapet var primärt och inskriften skulle 

läsas och förstås av så många som möjligt är det tänkbart att ristaren också har varit extra 

noggrann med att presentera det skrivna budskapet. På detta sätt skulle runinskrifter längs 

vägen kunna vara mer skriftliga, eller distansspråkliga1 än stenar som restes på andra ställen 

i landskapet. Landsvägar måste ha varit ställen där fler personer som var främmande i 

trakten kunde passera förbi. För dessa främmande var läsning och förståelse av inskriften i 

mycket hög(re) grad beroende av själva texten som finns på stenen.2 Detta till skillnad från 

lokala personer i trakten som kan ha känt till runstenen, och familjehistorien som ligger 

bakom den. En intressant fråga är därför om runmästaren som har sammanställt budskapet 

var medveten om detta, och därför har anträngt sig lite extra för att skriva mer 

distansspråkligt.  

 

Undersökningen av inskrifternas distansspråklighet innebär att min uppsats även har ett 

forskningsintresse utöver det konkret runologiska. Runinskrifter utgör nämligen ett unikt 

material som producerades av ett samhälle i övergång från en muntlig till en skriftlig kultur.3 

Med denna undersökning vill jag därför inte endast bidra med runologiskt relevanta resultat, 

utan också anknyta till forskning av skriftlighet. Det är nämligen högst intressant att 

undersöka om skribenter, eller snarare ristare, i detta primärt muntliga samhälle urskilde 

olika domäner i skrivandet. Utformades en runsten som skulle placeras längs vägen på ett 

särskilt sätt? Knuten till detta är även frågan om runmästaren har haft eventuella läsare i 

åtanken när inskriften utformades. 

 

Utöver läskunnighet och status har vägar även förknippats med kristendomen, och Sveriges 

kristnande. Sven B.F. Jansson (1984 s.110) har t.ex. kopplat väg- och brobyggande direkt till 

kristendomen. Ragnar Kinander (1935–61 s.8) har uttryckt att vägbyggande tillhörde kyrkans 

uppgifter. En sådan kyrklig vägbyggare var t.ex. biskopen Bengt af Skara (Bengt I den Gode) 

som skulle ha byggt flera broar och vägar, bl.a. igenom Tiveden och Hökensås (Warholm 

                                                      
1
 Begreppen baserades på Koch och Oesterreichers teori om ”Sprache der Nähe – Sprache der Distanz”, de 

diskuteras mer ingående i kapitel 3: Teori. 
2
 Ett liknande resonemang för Williams (2010 s.35) angående stavning av namn och andra viktiga ord. 

3
 Koch & Oesterreicher (1995 s. 32) uttrycker det så: ”Faszinierende Probleme stellen sich beim 

Aufeinandertreffen bzw. der Koexistenz von Schriftkulturen und mündlichen Kulturen,...” Fascinerande 
problem träder fram var den muntliga och skriftliga kulturen koexisterar. untlig kultur koexisterar. 
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1871 s.4). På flera runstenar som omnämner brobyggande anges dessutom att detta gjordes 

för den avlidnas själ. På grund av detta undersöks även om det framgår en tydligare koppling 

mellan runstenar och kristendomen ifall de restes längs vägar. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om runstenar som står längs vägar skiljer sig språkligt 

och ornamentalt från sådana som placerades på andra ställen i landskapet. Dessutom 

undersöks om det finns skillnader vägar emellan. Detta baseras på hypotesen att det kan 

finnas ett samband mellan runstenarnas skriftliga och ornamentala utformning och deras 

lokalitet. 

1.2 Frågeställning  

Undersökningen utförs med hjälp av tre konkreta frågor. För varje fråga jämförs stenarna 

som finns längs vägen med ett referensmaterial från samma område.  

 

 Finns det skillnader i runstenarnas anknytning till kristendomen? 

 Finns det skillnader i hur pass skriftliga inskrifterna är? 

 Finns det skillnader i runstenarnas kännetecken på social status? 

2. Forskningsbakgrund 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning. Under rubrik 2.1 Sveriges vägsystem introduceras 

kort forskningen om vägarna som fanns i det medeltida Sverige. Under rubrik 2.2 Runstenar 

och vägar presenteras forskning om runstenarnas placering i landskapet, och längs vägar. 

Under rubrik 2.3 presenteras Eriksgatan, en av de vikingatida vägar som undersöks, lite mer 

utförligt eftersom denna har fått extra mycket uppmärksamhet i tidigare forskning.4 

Slutligen presenteras under rubrik 2.4 även tidigare forskning kring Sveriges kristnande. 

2.1 Sveriges forntida vägar 

Utforskandet av det som Mogens Shou Jørgensen (2001) kallar för väglinjer, inleddes redan 

på 1880-talet, och framförallt under 30- och 40-talen utfördes många undersökningar efter 

forntida vägsträckor eller linjer. Detta gäller både för Danmark och Sverige. Angående 

forskningsläget i Sverige skrev Adolf Schück 1933 (s.229) att det först från Vasatiden finns ett 

                                                      
4
 Detta görs inte för Attundalandsvägen eftersom denna endast har diskuterats av Björn Ambrosiani (1987), 

vilket presenteras i kapitel 4. 
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rikt källmaterial om Sveriges vägar. Innan dess finns det väldigt få skriftliga källor som ger 

information om vägarnas sträckning och konstruktion. Detta innebär att framförallt 

arkeologiska och onomastiska undersökningar kan ge upplysningar om denna period. År 

1933 kallade Schück (s.229) arkeologin och onomastiken för ännu ”unga vetenskapsgrenar”, 

eftersom mycket material var outforskat. Jørgenssen (2001) påpekar att vägforskningen 

främjade mest på 50- och 70-talen genom upptäckten av nya naturvetenskapliga 

undersöksmetoder. Detta gäller dock framförallt vägarnas konstruktion, inte deras 

sträckning. Idag är vår kunskap om Sveriges forntida vägnät alltså fortfarande mycket 

begränsad. Detta beror å ena sidan på att vägarna oftast har lämnat endast begränsade spår 

i landskapet, och att å andra sidan på att rikets nya vägar generellt byggdes ovanpå de 

gamla. De arkeologiska lämningarna är alltså relativt få, och på detta sätt är det svårt, nästan 

omöjligt, att arkeologiskt precisera var en fullständig vägsträcka har funnits. Några kortare 

delar har dock framgångsrikt identifierats. Lennart Carlie (2000, 2001) har till exempel 

diskuterat hålvägarna som finns längs ån Nissan. Mia Winkler (2001) presenterade 

lämningarna av en stenlagd väg vid Södra Sallerup, nära Malmö, och Magnus Artursson 

(2001) har studerat ett vägsystem vid Saxån i Skåne.5  

 

Eftersom det är mycket svårt att hitta längre vägsträckor än de ovan nämnda med hjälp av 

arkeologiska undersökningar har det historiska vägnätet oftast undersökts med hjälp av 

1700- och 1800-talskartor.6 Detta utifrån (den ibland outtalade) hypotesen att vägnätet har 

varit stabilt (Brink 2000 s.58). Som argument mot detta anger Lydia Klos (2009 s.67–8) dock 

den ökade befolkningstätheten. Enligt henne var de vägar som fanns på vikingatiden mycket 

mera slingrande än de som finns idag. Dessutom det fanns det färre vägar. Brink (2000 s.58) 

påpekade däremot att en överraskande stor andel av vägarna, vissa även asfalterade, ännu 

idag är mycket slingrande.  

 

Hittills har jag endast diskuterat forskning som bygger på gamla kartor och arkeologiska 

lämningar. Även den andra ”unga forskningsgrenen” som Schück (1933 s.229) nämnde har 

dock bidragit med en framgångsrik undersökningsmetod. I sin undersökning av Eriksgatan 

med hjälp av ortnamnsforskning har Jöran Sahlgren till exempel delvis undvikit de 

ovannämnda problemen. Denna forskning presenterades i åtskilliga artiklar mellan 1909 och 

1957. Ortnamns ålder används där för att rekonstruera gatans sträckning. På detta sätt kan 

man vara mer säker på att den undersökta regionen faktiskt var befolkad, och att den senare 

belagda vägen (t.ex. från mer moderna kartor) inte projiceras på ett ställe där ingen skulle ha 

gått före industrialiseringen. Genom att ta hänsyn till vissa geografiska aspekter av 

landskapet såsom större vattendrag eller våtmark kan man sedan oftast precisera var den 

historiska vägen skulle avvika från den moderna, mer raka vägsträckan. Även arkeologisk 

information såsom gravfält, runstenar, by-, väg- eller bro-lämningar kan vara till hjälp för att 

rekonstruera den riktiga sträckningen. Likadana undersökningar utfördes också på 30- och 

40-talen av Bengt Cnattingius för Östergötlands del. Mera nyligen har man med hjälp av 

                                                      
5
 Längsmed dessa vägar har dock inga eller mycket få runstenar upptäkts, vilket innebär att jag inte kan bygga 

min undersökning på dessa. 
6
 Det finns dock hopp på att framtida arkeologiska undersökningar kan förtydliga även dessa väglinjer. 



6 
 

både dessa äldre metoder och arkeologiska framgångar föreslagit en väglinje som förband 

Lund med Trelleborg (Björhem 2001, Erikson 2001). 

 

För att rekonstruera vägarnas utseende har samma tre typer av information använts: 

skriftliga källor, arkeologiska lämningar och ortnamn. För det första anges i Magnus Eriksons 

landslag att lands- och tingsvägar skall vara tio alnar (ca 5 meter) breda, och att kyrko-, fä- 

och kvarnbroar skall vara fem alnar (ca 2,5 meter) breda. Om denna storlek alltid stämde 

överens med verkligheten kan dock ifrågasättas, många vägar antas inte vara mer än 

upptrampade stiger. Däremot tyder detta uppenbart på att vägarna ansågs vara viktiga. 

Detta understryks av de höga böter som skall betalas om man skadar en bro, eller om en bro 

ligger sönder och omöjliggör trafiken. I samma avsnitt anges dessutom att alla i byn, både 

fattiga och rika skall bygga och röja vägar. Vägarna fyllde alltså en viktig funktion i samhället. 

Denna funktion var enligt Klos (2009, s.67) tredelad: att främja handel, att förstärka en 

central makt och att sprida kristendomen. Köpmannen behöver transportera sina varor, den 

centrala makten behöver vägen för militära ändamål och å ena sida vill missionärer nå mer 

avlägsna regioner, å andra sidan skall folk ha möjligheten att komma till mässan. För det 

andra finns det många lämningar av hålvägar i landskapet. Ibland utgör dessa hela system av 

parallella linjer som uppstod genom att man gick lite mer åt sidan när ett spår blev alltför 

upptrampat. (se t.ex. Brink 2000 s.28) För det tredje återger också ortnamn information om 

vägskicket. Exempelvis är namnet Risbro är ett minne av en enklare brokonstruktion. 

Risbroar byggdes över sankmark genom att ris kastades ut över vägsträckan, en process som 

skulle upprepas ofta för att hålla vägen stabil (Brink 2000 s.32). Andra exempel som återfinns 

i ortnamnen är stockbroar, spångar, kavelbroar och fribroar. De sista var enligt Brink dock 

mycket ovanliga. 

2.2 Eriksgatan 

Ovan nämndes hur Sahlgren (1909; 1933; 1934; 1957) har undersökt Eriksgatans äldre 

sträckning. Denna väg är mycket känd, och har blivit ett omtyckt ämne, inte minst i 

populärvetenskaplig litteratur. Eriksgatan utgör en viktig del av min undersökning och på 

grund av detta diskuterar jag den lite närmare här. Även om det skrivs mycket om Eriksgatan 

idag finns det endast begränsad (historisk) skriftlig information om den. I landskapslagarna 

och Magnus Eriksons landslag från ca 1350 beskrivs Eriksgatan statsrättsligt. Eriksgatan var 

en viktig del av den procedur som följdes när en ny kung skulle väljas. Efter att den nya 

kungen blev vald i Uppsala skulle han resa genom riket för att visa upp sig och för att 

bekräfta sin nya status som kung. Vägen som den nyvalde kungen på detta sätt reste längs 

kallades för Eriksgatan. Om själva vägsträckningen finns det dock lite information i lagarna, 

där det endast anges vid vilka städer kungen skulle korsa gränsen mellan de olika 

landskapen. Det är alltså oklart exakt var denna väg har gått. Orterna som skulle passeras 

var: Uppsala, Strängnäs, Holaved, Junabäck, Romundeboda, Uppbåga bro, Östens bro och till 

slut Uppsala. Flera forskare som t.ex. Jöran Sahlgren (1909; 1933; 1934; 1957) och Bengt 

Cnattingius (1929, 1944) har försökt att rekonstruera gatans sträckning på de ovan beskrivna 

sätten.  Sahlgren (1909 s. 114) har dock med rätta påpekat att det omöjligt kan bevisas att 
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kungen vid dessa tillfällen red precis denna väg. Han väljer istället att kalla vägen Sveriges 

”äldsta kommunikationsled till lands” (s.114). Det är med samma icke statsrättsliga 

betydelse som jag använder begreppet Eriksgatan. 

2.3 Runstenar och vägar 

Var restes runstenarna? Denna fråga har diskuterats en hel del, men har ännu inte fått sitt 

slutgiltiga svar. Lydia Klos (2009) försöker i sin avhandling besvara frågan med hjälp av en 

mycket omfattande kvantitativ undersökning. Utifrån denna drar hon slutsatsen att ”die 

überwiegende Zahl der Runensteine an Gräberfeldern errichtet wurde” 7  33 % av de 

undersökta runstenarna står i en 25 meters radie från ett gravfält, och 53 % i en 100 meters 

radie. Längs vägarna skulle däremot endast 8 % till 15 % ha rests. Resultatet går starkt emot 

hypotesen att en stor del av runstenarna restes längs vägar. Denna hypotes har varit 

rådande sedan Gunnar Ekholm år 1950 publicerade sin artikel ”Var restes runstenarna?”, i 

vilken han hävdar han att runstenar i hög grad restes längs vägar. Magnus Kälström (2010) 

och Mats G. Larsson (2010) har dock varit kritiska mot Klos slutsats att endast en så liten del 

av runstenarna ursprungligen skulle ha befunnit sig längs vägar.  

 

Klos resultat kan delvis förklaras med hennes materialkritiska inställning. Där tidigare 

runologer och vägforskare till stor del har använt sig av det moderna vägnätet för att 

rekonstruera de medeltida färdlederna, använder Klos sig endast av arkeologiska lämningar, 

och en mycket begränsad andel skriftlig information. En enkel sökning efter väglämningar i 

Riksantikvarieämbetets Fornsök8 visar dock att det finns väldigt få sådana. Dessutom är de 

lämningar som finns mycket korta och splittrade, vilket inte kan vara deras ursprungliga 

karaktär. En väg utgör nämligen alltid en förbindelse mellan två mer eller mindre avlägsna 

punkter, till exempel två byar. I och med att de splittrade vägbitar som arkeologiskt har 

identifierats oftast är isolerade, måste de ha varit delar av ett större vägnät. Detta innebär 

att själva lämningarna inte kan vara representativa för alla medeltida vägar. Vägnätet har 

med säkerhet varit mer omfattande än de arkeologiska lämningar som (hittils) har 

dokumenterats det är alltså mycket rimligt att en större andel av runstenarna har rests längs 

vägar. Sanningshalten i denna hypotes understryks av ett senare steg i Klos egen 

undersökning. I en tabell (s.234–37) presenterar hon i vilken grad element som nämns i 

inskriften också anträffas i landskapet. Där framgår att minst två av de fyra runstenar som 

nämner braut, inte kan kopplas till någon lämning som enligt hennes urval återfinns i 

landskapet. Av de 57 som nämner brō kan 11 inte kopplas till någon arkeologisk lämning och 

i alla fyra fall som vegR nämns finns det inga väglämningar i närheten. Detta innebär att 17 

runstenar i materialet nämner en väg som enligt undersökningen inte finns i närheten. För 

några av dessa inskrifter är det möjligt att vägen som omtalas byggdes på ett annat ställe, 

men för t.ex. Vg 182 med avslutningen auk : karþi : bru : þesi är detta osannolikt. Detta 

tyder alltså på att vägarna troligtvis har en större andel i runstenarnas placering. Med 

                                                      
7
 ”De flesta runstenar restes vid gravfält.” (min översättning) 

8
 http://www.fmis.raa.se 
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hänsyn till dessa problem har jag för min undersökning valt att inte enbart använda mig av 

arkeologiska lämningar, utan att istället basera studien på tidigare utförda analyser av 

möjliga vägsträckningar. Detta materialurval presenteras närmare under kapitel 4 Material 

och metod. 

2.4 Kristnande, vägar och runstenar 

Sven B. F. Jansson (1984 s.110) kopplar i Runinskrifter i Sverige väg och brobyggande direkt 

till kristendomen. Han skriver: ”Att bygga bro och röja väg över svårframkomliga 

sträckningar blev därför en from gärning, som ansågs kunna hjälpa själen på dess väg genom 

skärseldens prövningar. På så sätt blev tiohundratalet en vägbyggandets tid.” Detta förklaras 

med att vägarna underlättar resan till kyrkan, vilket var en viktig del av ”missionskyrkans 

verksamhet”. Jansson understryker alltså vägens kristliga funktion. Samma åsikt har Ragnar 

Kinander (1935–61 s.8) som skriver att väg- och brobyggande tillhörde kyrkans uppgifter. För 

att främja dessa arbeten gav kyrkan avlater i gengäld. På detta sätt jämförs brobyggande 

med bl.a. gåvor till kyrkan. Williams (1996a s.61) påpekar att vägröjning eller brobyggande 

också kan ha en mer ”monumental karaktär” i vilket fall det snarare kan kopplas till andra 

minnesmärken än till kristendomen och ”själagynnande”. Senare (1996b s.308) instämmer 

han dock att brobyggen även sågs som en kristen handling. Kristel Zilmer (2006 s.448) 

påpekar att brostenar registrerar en välgörenhetsgärning, och att de på detta sätt bäst 

interpreteras i en kristen kontext. 

 

Också själva runstenarna kan kopplas till kristendomen. Enligt Williams (1996 s.304) 

innehåller 10–20 % av runstenarna en kristen böneformel. M.G. Larsson (1990 s.32) anser i 

sin avhandling att ”så gott som samtliga runstenar kan vara kristna utan at detta direkt 

framgår av text eller ornamentik.” I hans material har 72 % av runstenarna kristna inslag. I 

enlighet med detta har syftet med de vikingatida runstenarna av många forskare knutits till 

den kristna missionen. Andra föreslagna syften är att runstenarna var en form av 

minnesmärke eller arvsdokument.9 En bra översikt över dessa uppfattningar finns i Larsson 

1990 (s.10 f.) och Williams 1996b (s.292–96). På engelska presenteras även en gedigen 

forskningsbakgrund av Zilmer (2006). 

2.5 Litteracitet och skriftlighet 

Generellt har skriftlighet och litteracitet utforskats på två plan. Å ena sidan har man 

undersökt den personliga skriv- och läskunnigheten, å andra sidan har man studerat den 

kulturella kontexten. Detta kan för vikingatiden grovt taget kopplas till två olika frågor. Den 

första är: Vem kunde läsa och skriva runtexter? Den andra är: Hur skriftligt var samhället i 

vikingatiden? 

 

                                                      
9
 Se bl.a. Birgit Sawyer (1989) 
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Den första frågan har diskuterats mycket inom runologin, med olika slutsatser som resultat.  

I den tidigaste runologiska forskningen ansågs runor vara magiska, och runkunskap vara 

begränsad till en mycket liten elitär grupp i samhället. I andra hälften av 1900-talet ändrades 

dock denna syn på litteraciteten i Norden. Wessén, Liestøl och Moltke har vid olika 

tidspunkter argumenterat för tesen att läs- och skrivkunnighet var vitt spritt i samhället 

(Söderberg & Larsson 1993). Idag verkar det råda konsensus om att verkligheten måste ha 

funnits någonstans i mitten. Söderberg & Larsson (s.38–40) argumenterar för att läs- och 

skrivkunnighet i runor ständigt har ökat fram till latinskriftens uppkomst, men att det äldsta 

materialet knappast tyder på en utbredd runkunskap. Rune Palm (2001) har också kommit in 

på frågan när han skrev om ”runacy”. Han diskuterar vad som krävdes för att ”tyda, d.v.s. att 

läsa och förstå inskrifter” (s.110). Palm drar slutsatsen att ristaren under vikingatiden 

”anpassar sig till sin publik” (s.122). Detta stödjer Söderberg & Larssons (1993) slutsats att 

skriftkunnigheten har ökat. Vad gäller precis dessa vikingatida inskrifter har Jan Meijer 

(1997) närmare undersökt andelen som kan vara skriven av bra, dåliga, semi-litterata eller 

icke litterata skrivare. Han drar slutsatsen att andelen stenar som ristades av icke litterata är 

mycket liten. ”[L]iteracy, though possibly more or less confined to certain social groups, was 

not by any means the exception in Viking Age Scandinavia” (s.107) 

 

Enligt forskningen som presenterades ovan har många, särskilt på slutet av vikingatiden, 

kunnat skriva och läsa. Bjarne Fidjestøl (1997 s.229) påpekar dock att en kultur inte är 

skriftlig bara för att det finns personer som kan skriva. Även Söderberg & Larsson (1993 s.39) 

har kommit till denna slutsats. Generellt finns det i tidigare forskning oenighet kring 

skriftlighetens roll i samhället. John Hines (1997 s.81) har argumenterat för begreppet 

”literate culture” i stället för ”literate society”. Han påpekar att skrift och skrivande kan ha 

spelat en viktig roll, men att det är mindre troligt att icke litterata personer inte har varit 

fullständiga medlemmar i samhället. Däremot skriver Koch & Oesterreicher (1985 s.31) om 

skriftliga samhällen att: ”in den Gesellschaften, die zur Schriftkultur übergegangen sind ist 

nichts mehr so wie vorher.”10 Om en icke litterat person kan vara en fullständig medlem i 

samhället eller inte beror förstås på hur pass skriftligt detta samhälle är. I dagens Sverige kan 

det för en icke litterat person vara svårt att ta del i samhället, men detta kan ha varit 

annorlunda i det vikingatida Sverige. Skriftlighetens roll i detta vikingatida samhälle har även 

diskuterats av Stefan Brink (2005). Han frågade sig (s.66): ”when is society ideologically and 

mentally changed so that the written word gets supremacy over the spoken word?” 

Slutsatsen han drar är att runstenarna kan betecknas med ”petrified orality” (s.118). Trots 

att de är skrivna, är de skapade i en kultur som fortfarande är muntlig.11 Ett exempel på 

denna muntlighet finns i det faktum att många inskrifter är svårförståeliga om man inte 

känner till kontexten, inskrifterna är alltså kontextbundna. Detta är även enligt Koch och 

Oesterrreicher (1985) ett tecken på muntlighet.12  

 

                                                      
10

 ”I samhällen som har gott över till skriftkulturen är ingenting som förut.” (min översättning) 
11

 Denna muntliga kulturen är dock i övergång. (se Brink 2005 s. 68) 
12

 Tecken på oralitet och skriftlighet diskuteras närmare i nästa kapitel (kapitel 3 Teori). 
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Å ena sidan har vikingatiden alltså beskrivits som en tid där en stor del av samhället hade 

färdigheten att skriva. Å andra sidan har detta inte påverkat samhället i en sådan grad att 

det, eller dess kultur kan kallas skriftlig. Kulturen befinner sig som Brink (2005 s.68) på-

pekade i en övergångsperiod.  

3. Teori 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska bakgrunden som uppsatsen bygger på. Först 

presenteras Koch och Oesterreichers (1985) särkoppling av skriftligt material och koncept. 

Sedan presenteras begreppsparet modelläsare och modellsändare. 

3.1 Skriftlighet 

Uppsatsens teoretiska bakgrund bygger på uppfattningen att en text13 kan vara skriven, men 

ändå innehålla muntliga element.14 Detta är fundamentalt i teorin som formulerades av 

Peter Koch och Wulf Oesterreicher, bl.a. i artikeln ”Sprache der Nähe – Sprache der Distanz”, 

publicerad 1985. Mer exakt argumenterar författarna för att det finns en skillnad mellan 

mediale Transkodierung eller Verschriftung (medial skriftlighet) och konzeptionelle 

Transposition eller Verschriftlichung (konceptuell skriftlighet). Översättningarna skapades av 

Christine Mertzlufft (2006). I sin avhandling (2010 s.32) förklarar Marco Bianchi begrepps-

paret på följande sätt: ”Dels sker mediale Transkodierung i och med att ett meddelande 

skrivs ner, dels sker konzeptionelle Transposition i och med att ett meddelande kläds i en 

skriftspråklig dräkt.” Den vanliga skrivprocessen delas alltså i två: för det första blir en text 

fysiskt nedskriven, på pergament eller i sten, för det andra anpassas den enligt skriftspråkliga 

konventioner. Dessa två element kan variera oberoende av varandra. En text kan t.ex. ha ett 

skriftligt medium, men ändå vara konceptuellt närspråklig.15 Det finns dock en viss affinitet: 

medialt skriftliga texter är oftast distansspråkliga, medan medialt muntliga texter oftast är 

närspråkliga.16 Särdelningen av det materiella och det konceptuella innebär att fastän det 

finns ett dikotomiskt förhållande vad gäller materialet, så kan det finnas ett kontinuum vad 

gäller konceptet. Textens material kan (endast) vara visuellt eller auditivt, men textens 

konceptuella innehåll kan vara distansspråkligt ”Sprache der Distanz” (Koch & Oesterreicher 

1985) eller närspråkligt ”Sprache der Nähe” (Koch & Oesterreicher 1985) , eller något 

däremellan. Det är runstenarnas konceptuella skriftlighet som undersöks i den här 

                                                      
13

Begreppet text används här i sin konventionella betydelse. 
14

 Det motsatta gäller också; det kan finnas skriftliga element i muntliga texter. Detta är dock mindre relevant 
för min uppsats. 
15

 T.ex. en dialog via mejl eller en post-it lapp på kylskåpet, även det motsatta finns: ett offentligt tal förs 
muntligt, men är konceptuel snarare skriftlig (distansspråklig). 
16

 
16

 Med distansspråklig menas att texten konceptuellt har anpassats efter ett skriftligt medium, med 
närspråklig menas att texten är anpassat för ett muntligt medium. Efter konzeptionelle Transposition är en text 
alltså distansspråklig. 
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uppsatsen. I och med att denna utgörs av ett kontinuum är det nämligen möjligt att vissa 

runstenar är mer närspråkliga, medan andra kan vara mer distansspråkliga. 

 

Koch och Oesterreicher identifierar en hel del element som kan göra en text mer eller 

mindre konceptuellt skriftlig. Exempel på dessa element är om texten är en dialog eller en 

monolog, hur bekanta samtalspartnerna är med varandra eller om interaktionen sker ansikte 

mot ansikte. Utöver dessa element nämner de även temautvecklingen, offentligheten, 

engagemanget, spontaniteten, expressiviteten och affektiviteten. Dessa element är dock 

mycket svåra att diskutera i en komparativ undersökning av runstenar. Ett ämne som de 

nämner är dock mer lämpad för undersökningen, nämligen kontextbundenhet.17 Ju mer 

distansspråklig en text är, desto mindre kontextbunden. En distansspråklig text skall 

nämligen vara begriplig även för personer som är mindre bekanta med kontexten. Detta på 

grund av att en skriftlig text generellt är avsedd att läsas av flera personer. 

 

Begreppsparet Verschriftung och Verschriftlichung kan inte enbart användas om en specifik 

text, utan kan även kopplas till själva språket (Oesterreicher 1993). Ett språk genomgår 

Verschriftung ’medial skriftlighet’ när dess talare börjar använda skrift. Sedan kan detta 

språk även genomgå Verschriftlichung ’konceptuell skriftlighet’, genom att utveckla särskilda 

uttrycksformer vilka används i distansspråklig kommunikation. I denna kontext skapas 

således en språkform med hög prestige, vilken har en stor kommunikationsradius. Språket 

blir på detta sätt mer och mer ett fullbordat skriftspråk (s.276 f.). Även när ett språk har 

utvecklat dessa skriftspråkliga tekniker, är det dock möjligt att enskilda författare inte 

använder, eller kan använda dessa möjligheter. I deras texter finner man alltså endast en 

begränsad distansspråklig kommunikation (s.280). Denna problematik har med anknytning 

till runristningarna diskuterats av Heinrich Beck (2000). Becks artikel fokuserar dock 

framförallt på de urnordiska inskrifterna. I möjligaste mån diskuterar jag inskrifterna i min 

uppsats även utifrån denna synvinkel, nämligen att det svenska språket var på väg från ett 

muntligt till ett skriftligt språk. Ristningarna i mitt material kommer dock mer eller mindre 

från samma period, vilket innebär att jag inte anlägger ett diakront perspektiv. 

3.2 Modelläsare och modellsändare 

Vid en undersökning av runstenarnas skriftliga och ornamentala utformning, erbjuder sig 

begreppen modelläsare och modellsändare vilka myntades av Umberto Eco (1981).18 Dessa 

har först används på litterära texter, men de är även lämpliga i en undersökning av 

runinskrifter i och med att även dessa innehåller text och ornamentik i vilka en bild av 

skribenten och läsaren återfinns. Fastän begreppsparet ursprungligen användes för att 

analysera skriftlig text anser jag att i min uppsats även ornamentiken som omger runtexten 

kan berätta oss mer om modelläsaren och -sändaren. Modelläsaren och -sändaren syftar på 

en entitet som döljer sig i texten. Bäckvall (2013 s.54) beskriver begreppen i sin avhandling 

                                                      
17

 Detta har även Stefan Brink (2005) använt i sin diskussion om runstenarnas muntlighet. 
18

 De översatta begreppen hämtades från Björkvall (2003 s. 28) och Bäckvall (2013 s, 54). 
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enligt följande: ”Modelläsaren är alltså en funktion som kan utläsas eller konstrueras ur 

texten, och detsamma gäller för modelläsarens motpart modellsändaren.” Begreppet 

modelläsare kan kontrasteras med den empiriska läsare, såsom Bäckvall gör i sin avhandling 

(2013 s.54). I runstenarnas fall kan den empiriska läsaren t.ex. vara en förbipasserande som 

tolkar inskriften. Den empiriska ristaren är personen som har ristat inskriften, och eventuellt 

ytterligare personer som har varit delaktiga i inskriftens tillkomst.19 Begreppen modelläsare 

och -sändare är mycket användbara i uppsatsen eftersom de utgör ett sätt att avslöja den 

empiriska läsaren och ristaren, vilka vi inte kan studera direkt. På detta sätt blir det ändå 

möjligt att diskutera hur den vikingatida läsaren kan ha reagerat när han eller hon stötte på 

texten, eller vad ristaren hade för syfte och kompetenser när stenen restes. Kort sagt 

undersöker jag i min uppsats alltså vad själva texten och ornamentiken kan berätta om hur 

runstenen kan läsas och hur den ristades.  

4 Material och Metod 

I detta kapitel beskrivs först materialinsamlingen. Sedan presenteras analysmetoden, där 

förklarar jag hur jag har gått till väga för att beskriva och jämföra runstenarna. 

4.1 Materialinsamling 

Under den första delrubriken 4.1.1 Forn- och medeltida vägar beskrivs vägarna som har 

undersökts. Här finns en stark återkoppling till forskningsbakgrunden, i och med att detta till 

stor del bygger på tidigare forskning. Under den andra delrubriken 4.1.2 Insamlingsmetod 

beskrivs hur det runologiska materialet har samlats in. 

4.1.1 Forn- och medeltida vägar 
I föreliggande arbete presenteras en undersökning av runstenar som står längs tre 

rekonstruerade vägar i Sverige: Attundalandsvägen, Eriksgatan i Uppland och Eriksgatan i 

Östergötland. Jag har valt dessa vägar eftersom de är bland de bäst beskrivna i landet, och 

eftersom de ligger i mer eller mindre runstenstäta områden. Även längre norrut och söderut 

finns det välbeskrivna vägar, men dessa har med all sannolikhet aldrig kantats av 

runstenar.20 Först och främst ska det avgöras vilka de valda vägarna precis var, och var de 

fanns. Som beskrevs ovan i avsnitt 2.1 är detta en ganska problematisk fråga. Runologisk 

forskning som bygger på gamla vägars lokalitet har tidigare bedrivits på två sätt. Å ena sidan 

finns det den mer traditionella metoden, vid vilken man projicerar de nutida vägarna på 

medeltiden. Denna metod förespråkas av bl.a. Magnus Källström (2010) och Stefan Brink 

(2000). Å andra sidan finns den metod som Lydia Klos (2009) förespråkar, nämligen att 

endast använda arkeologiska lämningar och utvalda medeltida beskrivningar. Antalet 

                                                      
19

 Se Meijer 1997 s. 91 f. för särdelningen mellan runographer och rune master. 
20

 T.ex. Norrstigen (Brink 2000 s.44 ff.). 
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runstenar som kan kopplas till vägar är mycket olikt beroende på vilken av dessa metoder 

används. I min uppsats har jag valt att använda en tredje metod som håller sig i mitten av 

dessa två ståndpunkter. I och med att jag inte försöker få ett helhetsgrepp på alla runstenar 

som må ha stått bredvid en väg, har jag möjligheten att i större utsträckning använda 

vägbeskrivningar som finns i tidigare forskning. I dessa beskrivningar har det moderna 

vägnätet använts, men kartläggningen av den forntida vägen bygger till stor del på 

kompletterande information som ortnamn, arkeologiska lämningar, gamla kartor och äldre 

vägbeskrivningar.  

 

Den första vägen, Attundalandsvägen, beskrivs av Björn Ambrosiani (1987 s.9–17) I Runor 

och runinskrifter som ”ett intressant landsvägsstråk som från Lunda sträcker sig längs 

vattendelaren mellan Saltsjön och Mälaren ända till Krykhamn vid Hässelby i Spånga 

socken.” Ambrosianis rekonstruktion av vägen bygger delvis på moderna vägar, men främst 

på olika lämningar i landskapet. Bland lämningarna som används är en stor del runstenar. 

Detta betyder att jag i min undersökning ibland måste förhålla mig mer kritiskt till hans 

resultat. I de fallen där vägens sträckning är alltför oklar, och endast grundas på närvaron av 

en runsten kan de närliggande runstenarna inte tas med i undersökningen. Runstenarnas 

lokalitet kan förvisso vara ett indicium på att vägen har varit nära, men i min undersökning 

skulle detta leda till ett cirkelresonemang – vägen fanns här eftersom det finns en runsten, 

och runstenen restes här eftersom det fanns en väg. Ambrosianis beskrivning byggs dock 

även på andra landskapselement såsom gravfält, hålvägar och brolämningar. 

Vägsträckningen dateras till 1000-talet, den norra delen av vägen måste dock vara sekundär 

till ett stort gravfält från äldre järnålder, i och med att vägen passerar över det (Ambrosiani 

1987 s.14). I bilaga 1 finns en karta som förtydligar vägens förmodade sträckning.  

 

Den andra vägen, Eriksgatan i Uppland, diskuteras av Jöran Sahlgren i olika artiklar från 1909 

till 1957. Det är viktigt att påpeka att Sahlgren inte hävdar att kungen har följt precis denna 

väg när han red sin Eriksgata. Han diskuterar inte denna statsrättsliga företeelse, utan 

beskriver helt enkelt den viktigaste vägsträckningen i området. Han rekonstruerade vägens 

sträckning generellt med hjälp av tre element: vägförbindelser idag och på äldre kartor, 

ortnamn och lämningar (bl.a. runstenar). De moderna vägarna används framförallt för att 

precisera var vägen kunde ha funnits, utifrån hypotesen att nya vägar byggs på äldre. 

Ortnamn används för att närmare bestämma vilka av de moderna sträckningarna som var 

äldst. Det är nämligen sannolikt att vägen mellan byar med gamla namn är äldre än den som 

ligger mellan byar med mer recenta namn. På detta sätt undviks problemet som Klos (2009) 

diskuterar i sin avhandling, nämligen att Sverige är mer befolkat idag än det har varit under 

vikingatiden. Till slut använder Sahlgren sig även av element i landskapet som vadställen, 

brolämningar eller runstenar för att närmare precisera vägen. Jag har själv i möjligaste mån 

tagit hänsyn till olika lämningar i landskapet, och ibland justerat vägens mer exakta läge. 

Detta var möjligt eftersom mycket arkeologisk forskning har bedrivits och tillgängliggjorts21 

efter att Sahlgren skrev sina artiklar på 1900-talet. Som jag redan har anfört för 

Attundalandsvägens del är det viktigt att vägen inte enbart rekonstruerades med hjälp av 

                                                      
21

 Till exempel med hjälp av Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. 
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runstenarna. Sahlgren har dock inte primärt byggt sina redogörelser på runstenarnas 

placering, utan på ortnamn och kartmaterial. I min genomgång av fornminnesregistret har 

jag inte heller styrt vägen i denna riktning. Också för detta material gäller att runstenarna 

som finns i området inte tas med i undersökningen ifall vägens sträckning är för oklar. Detta 

gäller t.ex. för U 870 vilken Sahlgren tar med i sin beskrivning, men som ligger norr om byn 

Säva, medan vägens sträckning på grund av en brolämning förmodligen måste ha varit lite 

längre söderut. Sahlgrens verk kring Eriksgatan är i detta sammanhang fortfarande bland det 

bästa som finns tillgängligt. Vägsträckningen som jag använder i min undersökning löper från 

Gamla Uppsala till Strängnäs, dessutom används även ett vägparti som förbinder Enköping 

med Östanbro. I bilaga 1 finns en förtydligande karta över vägens sträckning. 

 

Den tredje vägen, Eriksgatan i Östergötland, har beskrivits av Bengt Cnattingius i ”Bidrag till 

Östgötavägarnas historia” i RIG (1929 s.127–149) och i ”Drag ur vägarnas historia i 

Östergötland” (1944 s.24–29).22 Även Cnattingius behandlar Eriksgatan som huvudvägen i 

det medeltida Östergötland, men reserverar sig inte på samma sätt som Sahlgren gör 

angående kungens vägval när Eriksgatan reds. Beskrivningen är dock inte starkare knuten till 

denna statsrättsliga företeelse. I min uppsats behandlar jag båda delar av Eriksgatan alltså i 

lika hög grad som huvudväg i regionen, vilken kan men inte måste ha använts av kungen 

under sin resa genom sitt medeltida rike. Cnattingius använder sig till stor del av samma 

metod som Sahlgren, men fokuserar i högre grad på kartor och lämningar i landskapet vid 

beskrivningen av vägen. I och med att runstenarna även här används som hjälpmedel för att 

förtydliga vägens sträckning gäller samma risk för cirkelresonemang. Framförallt i den 

nordöstra delen av Östergötland är det mindre tydligt var Eriksgatan har gått, flera 

vägsträckor kan ha varit i bruk vid olika perioder och det är svårt att bestämma vilken av 

dessa skulle ha används under vikingatiden. Cnattingius har presenterat tre olika 

möjligheter. Den första av dessa, vilken låg tätt intill Bråviken, är för min undersökning 

mindre intressant i och med att den fram till 1200-talet skulle ha legat under vattnet 

(Cnattingius 1994 s.26). De andra två har jag tagit med i undersökningen. Längs vägpartiet 

som förbinder Söderköping med Bråviken  (den gråa linjen på Östergötlands karta i bilaga 1) 

kunde dock inga runstenar med säkerhet lokaliseras. Detta innebär att i praktiken endast 

den nordligaste sträckningen har används i undersökningen. Denna sträcker sig från Krokek 

över Norrköping och via Borg till Linköping. 

4.1.2 Insamlingsmetod 
Undersökningens huvudmaterial är runstenarna som finns längs de ovan beskrivna vägarna. I 

denna undersökning används begreppet vägsten med syftning på längs vägen resta stenar 

som visar runinskrifter eller ornamentala inskrifter med liknande stil.23 För att samla in detta 

material har jag använt Riksantikvarieämbetets nätprogram Fornsök, Google Earth, QGIS och 

Samnordisk Runtextdatabas (version 3.1). Först har vägarna ritats på kartan med hjälp av 

                                                      
22

 Vägarna igenom Holaveden, den sista delen av Eriksgatan diskuterades även av Sigurd Pira (1923) längs dessa 
föreslagna sträckor finns inga runstenar. 
23

 Andra bautastenar kan komplettera ett runstensmonument , som t.ex. vid Vs 13, men räknas inte som 
separata vägstenar. 
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den ovan beskrivna forskningen av Ambrosiani (1987), Sahlgren (1909, 1933; 1934; 1942; 

1957) och Cnattingius (1929; 1944). Sedan exporterades alla runstenar till Google Earth för 

att mäta hur långt stenarna står ifrån vägen. Dessa avstånder har sedan verifierats med 

kartprogrammet QGIS. Jag har inte använt något exakt mått på hur långt en sten fick stå 

ifrån vägen för att räkna den som vägsten. Däremot har jag för varje enskild sten avgjort om 

den kan ha stått längs vägen och har varit synlig från denna eller inte. Detta beror på distans, 

men också på geografiska faktorer som åar eller höjder i landskapet. I praktik har dock stenar 

som stod längre än 100 m ifrån den rekonstruerade vägen aldrig tagits med. Dessa stenar 

kunde i samtliga fall snarare kopplas till andra typer av lämningar, såsom gravfält eller 

bebyggelse. Efter denna initiala insamling har alla stenar som stod vid (eller i) kyrkor, 

kyrkogårdar eller prästgårdar sorterats bort. För det första gjordes detta eftersom det är 

omöjligt att avgöra deras ursprungliga placering, då en rådande uppfattning är att de kan ha 

flyttats till kyrkan. Lars Wilson (1994) argumenterar dock för att runstenarna inte har flyttats 

till kyrkan över alltför långa sträckor. För det andra kan de (icke flyttade stenar) snarare 

kopplas till kyrkan än till den nära liggande vägen. Wilson påpekar t.ex. å ena sidan att 

stenarna kan ses som gravstenar, placerade vid kyrkan, å andra sidan att stenarna skulle 

kunna kopplas till tingsplatser som tidigare kan ha funnits där kyrkan står idag. Williams 

(1996a s.63–5) har kommenterat detta, och påpekar att runstenar vid kyrkor tidigt kan ha 

rests vid träkyrkor. Ifall en sten kunde kopplas till andra särskilda lägen har jag registrerat 

detta, men dessa stenar har också tagits med i undersökningen. Dessa lägen är: gravfält, 

stensättningar, bylämningar, brolämningar och vadställen. Stenarnas placering har hämtats 

från Samnordisk Runtextdatabas, i vilken information om runstenarnas äldst kända läge 

återges med koordinater. Databasen bygger för mina områden huvudsakligen på Sveriges 

runinskrifter. Denna information har jag sedan kompletterat med en egen genomgång av 

Sveriges runinskrifter, i vilken runstenarnas lokalitet beskrivs språkligt. Ifall stenen sannolikt 

har varit flyttat till en position nära vägen har den inte tagits med i undersökningen. Detta är 

t.ex. fallet för U 152, U 153, U 154, U 155, som har sitt äldsta kända läge precis längs vägen. 

Dessa upptäcktes dock i en källare, vilket innebär att detta högst sannolikt inte är deras 

ursprungliga läge. Ett undantag från denna regel är U 901 vilken också hittades inmurad i en 

källare. Den har jag tagit med i undersökningen eftersom den av goda skäl kan förknippas 

med vägen. Inskriften är nämligen en parsten till U 904, vilken står vid en vägbank som 

fortfarande är väl synlig i landskapet. I undersökningen har endast stenar som är någorlunda 

fullständiga tagits med. Stenar som i databasen är markerade som fragment har valts bort. 

Många av stenarna som ingår i undersökningen är dock mer eller mindre skadade. Totalt har 

jag räknat med 26 stenar längs Attundalandsvägen av vilka 17 är oskadade, 22 stenar längs 

Eriksgatan i Uppland (två av dessa är från Södermanland, och en från Västmanland)24 av vilka 

17 är oskadade, och 21 stenar längs Eriksgatan i Östergötland av vilka också 17 är oskadade. 

 

För att undersöka om runstenar längs vägar har särskilda kännetecken, behövs det ett 

passande referensmaterial. För detta har jag samlat in alla runstenar som står minst 250, och 

                                                      
24

 Med Eriksgatan i Uppland avser jag den sträckning som Sahgren (1909, 1933; 1934; 1942; 1957) presenterar. 
Den går hela vägen till Strängnäs, vilket innebär att den (med hänsyn till dagens landskapsgränser) ligger ett 
stycke i Södermanland. Början av förbindelsen Östanbro – Enköping ligger i Västmanland. 
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längst 5 km från den rekonstruerade vägen. Den minimala distansen valdes på 250 m för att 

utesluta de vägstenar ur referensmaterialet, som kan ha funnits vid de ställen där 

vägsträckningen är mindre tydlig. Den maximala gränsen fastställdes till 5 km så att alla 

stenar kommer från ungefär samma område och analysen inte påverkas av regionsbundna 

särdrag. För detta referensmaterial har jag använt samma kriterier som för stenarna längs 

vägen. Jag har sorterat bort stenar som står vid kyrkor, kyrkogårdar eller prästgårdar. 

Stenfragment har inte heller tagits med. Vad gäller detta referensmaterial har jag inte 

försökt sortera bort stenar som står vid andra vägar. Detta skulle på grund av de 

ovannämnda svårigheterna vara omöjligt. Runstenarna som inkluderas i undersökningen 

presenteras i bilaga 2. 

 

Det slutgiltiga materialet innehåller 26 runstenar för Attundalandsvägen och 65 runstenar 

för dess referensmaterial. För Eriksgatan i Uppland togs 22 runstenar med, i referens-

materialet ingår 85 runstenar. För Eriksgatan i Östergötland finns det 21 runstenar längs 

vägen och 18 stenar i referensmaterialet. Materialet för Eriksgatan i Östergötland är mindre 

eftersom många av runstenarna som restes i området är alltför skadade. Dessutom hittades 

många vid eller i kyrkor. Dessa har inte tagits med i undersökningen. 

4.2 Analys 

Analysen av materialet har delats in i tre grupper: extralingvistiska element, formler och 

skriftliga element. Detta innebär att själva analysen inte struktureras efter frågeställningen, 

utan efter de undersökta elementens karaktär. Jag har valt att dela upp undersökningen på 

detta sätt eftersom vissa undersökta element belyser flera frågor. Runinskrifternas längd 

kopplas till exempel både till inskrifternas status och till deras skriftlighet. I slutet av 

materialkapitlet återkopplar jag till frågeställningen. I den första gruppen ingår en 

undersökning av närvaro av kors, ornamentikens stil, inskriftens slinguppläggning, om stenen 

ingår i ett flerstensmonument eller inte, och om stenen har ristats på flera sidor eller inte. I 

den andra gruppen ingår en undersökning av böneformel, ristarformel och nekrolog. I den 

tredje gruppen ingår inskriftens längd, eventuellt behov av dubbelläsning, användning av 

skiljetecken, förekomsten av muntliga eller komunikationsförsvårande språkdrag och 

förekomsten av poetiska element. Detta kan presenteras schematiskt: 
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Närvaro av kors och böneformel räknas som kännetecknande för stenens kristlighet. 

Relevanta för stenens skriftlighet är inskriftens längd, dubbelläsning, användning av 

skiljetecken och förekomsten av kommunikationsförsvårande språkdrag. Även antalet 

ristade sidor och förekomsten av en nekrolog är relevanta. Stenens sociala status beror 

delvis på samma faktorer, nämligen inskriftens längd, närvaro av kommunikations-

försvårande språkdrag, och förekomst av nekrolog. Utöver dessa undersöks även före-

komsten av ristarformel och poetiska element.  

 

Den statistiska signifikansen av analysens resultat har jag kontrollerat med hjälp av olika 

signifikanstest.  Generellt har signifikans kontrollerats med hjälp av ett chi-kvadrat test. I de 

fallen där något av de absoluta antalen var för lågt, färre än fem (Edling & Hedström 2003 

s.85), har jag istället använt mig av ”Fischer´s exact test”. För undersökningen av 

inskrifternas längd, som jämförs med hjälp av genomsnitt och median, har jag kontrollerat 

resultatet med ett ”unpaired T-test”. Konventionellt räknas kvantitativa resultat vara 

signifikanta om p-värdet (resultatet av de ovannämnda test) är lägre än 0,05. Jag har använt 

detta som mått för signifikans. I en fotnot anger jag för varje resultat det exakta p-värdet, 

som förtydligande för signifikansgraden. Desto lägre p-värdet, desto högre signifikansen. Jag 

anser att det inte är problematiskt för resultatens signifikans att det för vissa stenar inte kan 

avgöras om ett element har funnits på stenen eller inte. Denna osäkerhet beror nämligen i 

nästan alla fall på skador och sådana skador är inte på något sätt kopplade till vad som har 

eller inte har funnits på stenen, de är slumpmässiga. Avsaknaden av dessa data räknar jag 

därför som ”missing completely at random (MCAR)”. 

 4.2.1 Extralingvistiska faktorer 
Närvaro av kors och inskriftens slinguppläggning har undersökts med hjälp av bilder. I 

uppsatsen har jag endast undersökt om inskrifterna har ett kors eller inte. Jag har inte 

närmare undersökt korsens form så som t.ex. görs i Linn Lagers avhandling (2002). Detta gör 

jag inte eftersom jag är framförallt intresserad av om inskriften visar kristliga kännetecken 

eller inte. Jag kopplar inte runstenarnas läge till särskilda val av korsstil. 

Extralingvistiska faktorer kors 

 
stil 

 
slinguppläggning 

 
flerstensmonument 

 
antal ristade sidor 

Formler böneformel 

 
ristarformel 

 
nekrolog 

Skriftliga element inskriftens längd 

 
dubbelläsning 

 
skiljetecken 

 

kommunikationsförsvårande språkdrag 
poetiska element 
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Inskriftens slinguppläggning undersöktes med hjälp av Marco Bianchis  (2010 s.62) indelning 

i sex huvudgrupper, vilken i sin tur bygger på Thompsons (1975) och Stilles (1999) 

indelningar. Jag har dock endast undersökt dessa sex huvudgrupperna, och inte diskuterat 

de mer detaljerade skillnaderna som Bianchi tar upp. Konkret har jag analyserat om 

inskriften har ett slingupplägg som passar i kategori A, B, C, D, E eller F. I denna 

kategorisering är de första tre zoomorfa och de sista tre icke zoomorfa. Bianchis mer 

detaljerade indelning återges nedan i figur 1 (Bianchi 2010 s.62). 

 

Analysen av ornamentikstilen har hämtats från runtextdatabasen, vilken i sin tur bygger på 

Anne-Sofie Gräslunds forskning (bl.a. 2002 och 2006). Gräslund har identifierat 7 grupper av 

ristningar på grund av layout och stil. Dessa kopplas till olika tidsperioder. Ristningarnas stil 

Figur 1 Slinguppläggning enligt Bianchi (2010 s.62). 
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är för de senvikingatida svenska inskrifter det bästa sättet att komma till en (relativ) datering 

(Gräslund 2006 s.118). Denna datering har använts i olika forskningsprojekt25, men har också 

fått viss kritik, t.ex. av Källström (2007 s.63–75). Enligt honom kan det bl.a. finnas större 

överlappningar mellan de olika stilperioderna än modellen antyder, och det kan finnas ristar- 

och regionsbundna skillnader. Dateringen som Gräslund (2006 s. 126) föreslår presenterar 

jag nedan schematiskt. De icke ornamentala stilarna, bl.a. RAK, är dock svårare att tidsfästas. 

Som Källström påpekar har denna stil även användt senare. Lindblad & Wirtén (1992 s.50) 

daterar dessutom de uppländska korsbandstenarna (i Gräslunds förteckning betecknades 

även dessa som icke ornamentala) från 1000-talets början till 1000-talets mitt.  

 

Icke ornamentala stenar: c. 980?–1015 

fågelperspektiv:  c. 1010–1050 

Pr 1:       c. 1010–1040 

Pr 2:      c. 1020–1050 

Pr 3:      c. 1045–1075 

Pr 4:      c. 1070–1100 

Pr 5:      c. 1100–1130 

 

Undersökningen av huruvida en inskrift ingick i ett flerstensmonument eller inte har baserats 

på ett muntligt föredrag av Maja Bäckvall (2016).26 Inskrifter som har ett pluralt objekt som 

t.ex. stino þisa ’dessa stenar’ i U 904 räknas som flerstensinskrift. Denna plurala objektform 

kan för det första tyda på att stenen restes tillsammans med en (eller flera) andra ristade 

stenar, detta är t.ex. fallet för U 901 och U 904. För det andra kan det plurala objektet även 

betyda att runstenen restes tillsammans med andra bautastenar, t.ex. stenraden vid Vs 13. 

Utöver dessa finns det även runstenar som av andra skäl kan räknas ihop som parsten. U 860 

och U 859 handlar till exempel om samma familj och ristades dessutom av samma ristare 

(Åsmund). De kompletterar också varandra i och med att den första innehåller en 

ristarsignatur, men den senare en böneformel. Också Ög 47 och Ög 48 räknas ihop som 

parstenar. Den första innehåller en inskrift utan kors, medan den andra endast visar ett kors. 

I och med att de hittades nära varandra kan också dessa stenar räknas som ett par.27 I 

samband med undersökningen av flerstensmonument analyserar jag även om dessa stenar 

kan kopplas till (framstående) familjer som har rest flera runstenar. Detta baseras på 

Williams (1990 s.186-9) lista över genealogiska samband.  

 

                                                      
25

 Bl.a. använder Zachrisson dateringsmodellen för att påpeka att runstensresandet i Uppland kan ha skett i två 
vågor. (1998 s.129–135) 
26

 4/11/2016, Maja Bäckvall: Vikingatida runstensmonument med mer än en runinskrift 
27

 Jag har dock endast undersökt stenarna som ingår i mitt material. Detta innebär att vissa runstenar kan ha 
varit del av ett parmonument, men att detta inte upptäcktes eftersom den andra stenen inte finns med i 
materialet. Tänkbara skäl för detta skulle vara att en del av ett parmonument tidigt har förflyttats, att en del 
restes vid en kyrka, eller att en del restes längre borta än 5 km från vägen. I de sista två fallen skulle det dock 
kunna diskuteras om det verkligen går att tala om parmonument på grund av den långa distansen emellan 
dem. 
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Den sista extralingvistiska undersökningen analyserar antalet sidor som ristades på 

runstenarna. För stenarna som står längs vägen har detta baserats på Sveriges runinskrifter 

och bilder som är tillgängliga på nätet. För referensmaterialet har detta baserats på 

Samnordisk runtextdatabas, vilket i enskilda fall kompletterades med information från 

bilder. 

4.2.2 Formler 
De tre formlerna som har undersökts; böneformel, ristarformel och nekrolog, definierar jag 

på samma sätt som Bianchi (2010 s. 71). Denna definition bygger på Rune Palms indelning 

(1992 s.134 ff.). Den första, böneformeln, ”är rent kristen och vänder sig framför allt till Gud 

eller Kristus men även till Maria och någon gång till helgon som Mikael” (Palm 1992 s.136). 

Ett exempel på en sådan finns på U 867: kuþ + liti + sal þaira ’Gud lättar deras själ’. Den 

andra, ristarformeln, anger vem som har huggit eller ristat runorna. Den tredje, nekrologen, 

är en formel som berättar om vad en person har åstadkommit i sitt liv. Som Bianchi (2010 

s.71) betraktar jag statusmarkörer i appositionsform som en underkategori till nekrologer. 

 

I undersökningen har jag först analyserat om inskrifterna innehåller en böneformel eller inte. 

Jag har inte genomgående undersökt vilka olika typer av böneformler som finns i materialet. 

För det andra har jag undersökt närvaro av ristarformler; jag har dock inte räknat ristar-

attribueringar. Detta gjorde jag inte eftersom det ofta finns avvikande åsikter om vem som 

har ristat inskriften. Dessutom är det själva formeln och vad den berättar för läsaren som jag 

är intresserad av. För det tredje har jag undersökt nekrologer och statusmarkörer i 

appositionsform (dessa hölls separat, även om jag räknar appositionerna som en särskild typ 

av nekrolog). Nekrologerna kan innehålla allt möjligt, men visar ofta på en utlandsresa eller 

på egendom. Den mest förekommande appositionen är ordet gōðr, oftast i ackusativ form 

gōðan t.ex. i U 873 faþur · sin · koþan ’sin goda far’. Ordet bōndi har generellt registrerats 

som familjebeteckning, inte som nekrolog eller statusmarkör. Ordet förekommer i 

betydelsen ’make’, ’bonde’, och ’familjens överhuvud’, därför översätts det av 

runtextdatabasen till engelskans ”husbandsman”. Judith Jesch (2013) argumenterar för att 

ordet har en av dessa tre betydelser beroende på kontexten. De sista två betydelser kan ses 

som mer informerande, och eventuellt även statusbärande. Enligt Jeschs undersökning är 

den första betydelsen dock mest frekvent. I mitt material förekommer, med ett undantag, 

endast den första betydelsen. På U 235 förekommer nämligen ack. gōðan bōnda utan direkt 

koppling till ett kvinnonamn, vilket kan tyda på att det inte är familjerelationen som åsyftas 

utan mannens position som bonde eller familjehuvud. Kvinnonamnen finns dock någon 

annanstans i inskriften. Jesch registrerar inskrifter med kvinnonamn, men utan direkt 

koppling till ”bonden” som tvetydiga. I och med att ordet gōðr finns med är enligt Jesch 

(2013 s.86 f.) betydelsen ’bonde’ eller ’familjens överhuvud’ mest sannolik. I detta fall 

analyserar jag ordet därför som nekrolog. I samband med undersökningen av nekrologer 

analyserar jag även förekomsten (och avsaknaden) av familjebeteckningar, i och med att 

även dessa ger information om den avlidna. Familjebetecknignar räknas generellt ingå i den 

primära formeln, i och med att de återfinns i de allra flesta inskrifter. 
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4.2.3 Skriftliga element 
För att jämföra inskrifternas längd används det genomsnittliga antalet ord och runor. Detta 

görs både för alla inskrifter som ingår i materialet och för de oskadade inskrifterna. På detta 

sätt säkerställs att eventuella skillnader inte beror på skador. Undersökningen av 

förekomsten av dubbelläsning har baserats på Runtextdatabasen.   

 

Användning av skiljetecken undersöktes genom att för varje inskrift dela antalet skiljetecken 

genom antalet ord. En inskrift där alla ord skiljs genom ett skiljetecken får alltså värde 1, och 

en inskrift där inga ord skiljs genom skiljetecken får värde 0. oml även inskriftens början och 

slut markeras med skiljetecken kan värdet bli högre än 1. Detta är förstås inget perfekt mått 

på användningen av skiljetecken, men ger ändå en statistisk bild på hur många skiljetecken 

som förekommer. Utöver antalet skiljetecken som använts kan det också vara intressant att 

ta reda på skillnader i skiljeteckens utformning, på deras funktion eller om andra markörer 

än skiljetecken som t.ex. rad-, sid- eller slingbyte har spelat en roll i inskriftens utformning. 

Detta är dock svårt att genomföra kvantitativt på ett större material. För undersökningen av 

skiljetecken har endast bevarade inskrifter räknats med i och med att det finns en större risk 

att dessa är dåligt återgivna i äldre anteckningar och avbildningar. 

 

I undersökningen av förekomsten av muntliga eller kommunikationsförsvårande28 element 

har jag tagit hänsyn till åtta förekommande ”fel”. Jag har inte analyserat en eventuellt 

statushöjande användning av chiffer, eftersom detta förekommer mycket sällan i de 

undersökta regionerna. Två av dessa åtta ”fel” är särskilt kopplade till muntligt språkbruk. 

Den första är förekomsten av ett inledande i framför initialt st. Detta finns t.ex. på U 786: 

isten ’sten’. Henrik Williams (2013, s.69) har identifierat detta som ett lågstatuselement. Det 

andra tydligt muntliga element är förekomsten av inskottsvokaler som på U 864 buruþur 

’bror’. Andra potentiellt störande element är för det första utelämnande av vokaler, t.ex. på 

U771 lt : hkua ’lät hugga’. För det andra förekommer även utelämnande av konsonanter 

som t.ex. på U 790 ruar ’runar’. Bortfall av initialt h har jag dock inte räknat som ett fel, 

eftersom det snarare kan ses som ett (regionalt) språkdrag29 (Minugh 1985; Williams 2007). 

För det tredje har också förekomsten av metates undersökts. Åsmund har t.ex. ofta problem 

med stavningen av sitt namn som på U 969 osmunrt isf. osmundr30. För det fjärde 

förekomer även ristningen av fel konsonant frekvent. På U 79 finns det t.ex. bot^ba för 

buanta. Användningen av en oväntad vokal har dock inte räknats som fel i och med att detta 

i hög grad kan bero på regionala skillnader. Dessutom är också Henrik Williams (2013, s.69) 

osäker på om sådana skulle vara kommunikationsstörande element. Till slut förekommer 

även att fel verbböjning används. Detta kan vara användning av fel numerus eller att infinitiv 

används i stället för en böjd form eller tvärtom. Ett exempel på detta finns på U 333 där lata 

                                                      
28

 Begreppet kommunikationsförsvårande skriftliga representationer användes först av Williams (2013 S.69) 
Begreppet passar väl för min uppsats i och med att det pekar på hur dessa ”fel” kan å ena sidan försvåra 
läsningen, å andra sidan tyda på en bristande skrivkompetens. 
29

 Minugh (1986)  presenterar språkdraget som regionalt begränsat till Uppland. Williams (2007) påpekar dock 
att h-bortfall även förekommer på flera runstenar i andra regioner. 
30

 Jan Meijer (1997)  föreslår hypotesen att ristaren Åsmund har dyslexi, i och med att metates förekommer 
ofta i hans inskrifter. 
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används i stället för den förväntade formen latu. För att undgå avgränsningsproblem har jag 

i undersökningen endast tagit hänsyn till någorlunda säkert tolkade namn och ord. Detta 

innebär att vissa möjligtvis mycket dåligt stavade ord inte har kommit med i beräkningen. I 

dessa fall är det dock oftast omöjligt att avgöra om tolkningsförslaget verkligen stämmer 

överens med ordet som ristaren ville visa på stenen. Det är med andra ord lika (eller mer) 

sannolikt att vi som tolkare har läst fel som att ristaren har stavat fel. 

 

Slutligen undersöktes även förekomsten av poetiska element i inskrifterna. Detta har 

baserats på Frank Hüblers undersökning av svensk rundiktning (1996). Hübler har analyserat 

alla svenska, vikingatida runinskrifter i sten och kom till slutsatsen att 203 av dessa 

innehåller poetiska element. Hans undersökning har dock också visat att det finns en 

flytande övergång mellan prosa- och poetiska texter. På grund av detta delar han de mer 

eller mindre poetiska texter i tre grupper, enligt ökad versifiering. I den första gruppen: A, 

hamnar alla inskrifter som innehåller alliteration, men i vilka detta kan vara tillfällig. I den 

andra gruppen: B, hamnar alla inskrifter som innehåller alliteration, och som har ovanligt 

ordval eller ordföljd. För dessa är det alltså säkrare att ristaren aktivt har valt att skapa 

alliteration. I den sista gruppen: C, hamnar inskrifterna som (delvis) är versifierade. Emellan 

grupp A och B samt B och C har Hübler två mellankategorier (AB och BC) i vilka svårindelade 

inskrifter grupperas (Hübler 1996 s.57-64). I min egen undersökning redovisar jag 

huvudkategorierna A, B och C enligt Hüblers inskriftslista (1996 s.182-4). Gruppen AB räknar 

jag som A, gruppen BC som B. 

4.2.4 Återkoppling till frågeställningar 
Nedan förtydligar jag hur de ovan nämnda delundersökningarna kan återkopplas till 

frågeställningarna. Stycket är uppdelat efter frågorna.  

 

Den första frågeställningen – finns det skillnader i stenarnas anknytning till kristendomen? –

undersöks med hjälp av förekomsten av kors och böneformel. En runsten som har markerats 

med en av dessa eller båda anses vara mer öppet kristen än en runsten som inte har någon 

av dessa kännetecken. Larsson har argumenterat för att alla runstenar kan vara kristna, även 

om detta på enskilda stenar inte återges med hjälp av böneformler eller kors. Detta utesluter 

dock inte att man för vissa runstenar kan ha tyckt att det var viktigare att framhäva 

kristligheten med hjälp av väl synlig ornamentik eller text. 

 

Den andra frågeställningen – finns det skillnader i hur pass skriftliga stenarna är? – 

undersöks för det första med hjälp av förekomsten av nekrologer. En inskrift med en 

nekrolog innehåller mer information om den avlidne än en inskrift utan. Detta innebär att 

dessa inskrifter är mindre kontextbundna. För en utomstående är det enklare att skapa sig 

en bild om den avlidne när det finns mer information om denna. I och med att runstenarna 

restes efter en avliden, och att den på detta sätt tar upp en central plats i inskriften, anser 

jag att det måste ha varit meningen med inskriften att läsaren kunde identifiera denna 
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person.31 Ifall denna identifiering förenklas, blir inskriften mer begriplig och framförallt mer 

distansspråklig. Som jag förklarade i teorikapitlet är enligt Koch och Oesterreicher (1985 

s.23) minskad kontextbundenhet ett tecken på distansspråk eller skriftlighet. För det andra 

kopplar jag behov av dubbelläsning till stenens skriftlighet. När dubbelläsning av en runa 

förekommer i en inskrift innebär detta å ena sidan att ristarens skriftbruk är mer avancerat, 

å andra sidan innebär detta att tolkningsprocessen för läsaren kan försvåras. Både 

modellsändaren och -läsaren förutsätts alltså vara bekanta med möjligheten att förkorta 

inskrifter på detta sätt. Användningen av olika typer av förkortningar är något som blev allt 

vanligare i den medeltida skriftkulturen (i det latinska alfabetet). För det tredje kopplas 

skriftligheten till användning av skiljetecken. En inskrift som i större utsträckning utnyttjar 

skiljetecken är mer skriftlig än en inskrift som inte gör detta. En systematisk användning av 

skiljetecken tyder nämligen på att ristaren har anpassat budskapet till skriftspråket, och att 

skriftens möjligheter i större utsträckning utnyttjas. Inskriften är i så fall utförd på ett sätt 

som förenklar läsningen. Det fjärde elementet som undersöktes är förekomsten av 

kommunikationsförsvårande och muntliga element. Dessa gör inskriften mindre skriftlig. 

Som begreppet tydliggör kan en inskrift som innehåller en del sådana 

kommunikationsförsvårande element bli svårare att läsa, särskilt för personer som inte i 

förväg vet vad som egentligen står på stenen. På detta sätt blir inskriften alltså mindre 

distansspråklig. Förekomsten av muntliga element, såsom inskottsvokaler försvårar inte 

nödvändigtvis kommunikationen, men tyder ändå på att ristaren inte har hållit sig till 

skriftspråkets regler. Till slut kan även inskriftens längd vara relevant för dess skriftlighet. En 

kort text står närmare det muntliga samhället, och är mindre distansspråklig än en lång text.  

 

Den tredje frågeställningen – finns det skillnader i stenarnas kännetecken på social status? – 

undersöks för det första genom två extralingvistiska element. En sten som ingår i ett 

flerstensmonument har högre status än en sten som inte ingår i ett sådant. Ett 

flerstensmonument är både mer påkostat, och påfallande än en ensamstående runsten. 

Också användningen av flera sidor av stenen vid ristningen föreslås av Williams (2013 s.64) 

vara statushöjande. För det andra kan också förekomsten av vissa formler vara ett tecken på 

förhöjd status. Jag antar att en inskrift som är försedd med en ristarsignatur kan vara mer 

statusfylld än en osignerad sten. Fastän de allra flesta runstenarna i materialet har 

attribuerats till kända ristare, även när dessa stenar inte är signerade, måste ristarformeln 

för vissa sändare ha varit ett viktigt element i inskriften. I några fall när det fanns platsbrist 

har ristaren nämligen skrivit den utanför runslingan. Ristarformeln har alltså ansetts som ett 

viktigt tillägg. 32  Källström (2007 s.28-32) ger en noggrann forskningsöversikt över 

funktionerna som har knutits till ristarsignaturen, flera av dessa tyder på att signaturen kan 

vara statusbärande. Det kan även vara intressant att undersöka ett eventuellt samband 

mellan ristarsignatur och skriftlighet. En skicklig och erfaren huggare kan tänkas ”skriva 

bättre” än en ovan person. Inte bara ristarformeln men även nekrologen kan räknas som 

                                                      
31

 Williams (2010 s.35) påpekar att om runinskrifter inte bara är avsedda att läsas av en lokal publik, stavningen 
av bl.a. namn måste ha varit begriplig. Annars skulle det vara omöjligt för främmande att identifiera 
personerna.  
32

 T.ex. på U 356 står sista delen av signaturen in osmuntr markaþi utanför slingan, detta trots att Åsmund 
verkar ha försökt skriva hela budskapet inom runslingan. 
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statushöjande. I nekrologen berättas ofta om vad som den avlidna har åstadkommit i livet. 

På U792 kan vi t.ex. läsa om Horsa33 att han feaR aflaði ut i Grikkium arfa sinum ’tillägnade 

sig rikedom i Grekland åt sin arvtagare’. Nekrologer är dock inte alltid lika uppenbart knutna 

till ett sådant uppvisande av rikedom. För det tredje är även vissa skriftliga element 

statushöjande, eller -minskande. Inskriftens längd kan vara ett tecken på dess status. En 

längre inskrift måste ha varit dyrare, då ristningen har kostat mer tid och stenen skulle ha en 

större ristningsbar yta. Dessutom innehåller de längre inskrifterna element som utökar den 

enklaste resarformeln: person A reste stenen efter person B sin [familjebetecking]. Detta 

innebär att runmästaren måste ha kunnat futharken på riktigt och inte endast har baserat sig 

på andra inskrifter. Ett statusminskande element kan vara förekomsten av muntliga eller 

kommunikationsförsvårande element. Om man räknar med att en sten har varit rest för att 

läsas är ett exemplar som innehåller sådana försvårande element mindre lyckat. Williams 

(2013 s.69) har argumenterat för att t.ex. det muntliga elementet i framför st är 

statusminskande. Förekomsten av dessa element tyder på bristande skicklighet och kunskap 

hos ristaren. Även ökad versifiering av en inskrift kan försvåra läsningen, bl.a. genom att 

sändaren väljer mindre frekventa ord för att skapa alliteration. I sådana fall är detta dock ett 

medvetande val, vilket ökar stenens status. Sändaren visar dessutom ökad skicklighet, och 

har lagt ner extra möda på inskriftens utformning. 

5 Resultat 

Resultatredovisningen är uppdelad i tre delar med hänsyn till undersökningsmetoden. Först 

beskrivs de extralingvistiska resultaten, nämligen närvaro av kors, ornamentikens stil samt 

slinguppläggningen, om inskriften ingår i ett flerstensmonument eller inte och även om 

inskriften finns på flera sidor av stenen. I den andra delen redovisas förekomsten av olika 

fakultativa formler: böneformel, ristarformel eller nekrolog. Vid undersökningen av 

nekrologer presenteras även närvaro av annan information som namn eller familjerelation. I 

den tredje, sista delen redovisas skriftliga element: inskriftens längd, behov av dubbel-

läsning, användning av skiljetecken och närvaro av muntliga språkdrag eller läsnings-

hindrande element. Under varje delrubrik redovisas först Attundalandsvägen, sedan Eriks-

gatan i Uppland och avslutningsvis Eriksgatan i Östergötland. 

5.1 Extralingvistiska element 

De extralingvistiska elementen som undersöktes är närvaro av kors, ornamentikens stil, 

slinguppläggning och om runstenen ingår i ett flerstensmonument. Sist redovisas även 

antalet sidor stenarna ristades på. Detta beskrivs först för Attundalandsvägen och sedan för 

den norra och den södra delen av Eriksgatan. 

                                                      
33

 I inskriften står mursa vilket gör tolkningen Horsa osäker, i denna tolkning räknas med en felristning av m för 
h. 
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5.1.1 Attundalandsvägen 
Längs Attundalandsvägen är 19 av 26, eller 70 % av runstenarna försedda med minst ett 

kors. I referensmaterialet har 57 % av stenarna ett eller flera kors, vilket förtydligas i tabell 1. 

Antalet ristningar för vilka närvaro av kors är okänt är liten. Längs Attundalandsvägen är 

ingen sten så skadad att det inte kan avgöras om den hade ett kors eller inte, medan det i 

referensmaterialet finns sex sådana. Resultatet är statistiskt signifikant, enligt en kontroll 

med chi-kvadrattestet.34 

 
Tabell 1: Attundalandsvägen, kors. 

Kors Vägen Referensmaterial 

Ja 19 73 % 37 57 % 
Nej 7 27 % 22 34 % 
Oklart 0 0 % 6 9 % 
Summa 26 100 % 65 100 % 

De olika stilgrupperna som finns längs vägen och i referensmaterialet visas först i tabell 2, 

sedan i ett diagram (figur 1). Både längs vägen och i referensmaterialet är den yngre stil Pr4 

mest frekvent förekommande (35 %; 37 %). Näst högsta frekvens har för båda grupper stil 

Pr3 (23 %; 25 %). Stil Pr2 har längs vägen nästan samma frekvens som Pr3 (19 %), men i 

referensmaterialet förekommer den inte. Där är både Pr1 och RAK mer frekvent före-

kommande (båda 11 %).  

Tabell 2: Attundalandsvägen, stil. 

Stil Vägen Referensmaterial 

RAK 2 8 % 7 11 % 
Fp 1 4 % 0 0 % 
Pr1 0 0 % 7 11 % 
Pr2 5 19 % 0 0 % 
Pr3 6 23 % 16 25 % 

Pr4 9 35 % 24 37 % 
Pr5 0 0 % 2 3 % 
Oklart 3 12 % 9 3 % 
Summa 26 100 % 65 100 % 

Med hjälp av det nedanstående diagrammet är en stigande trend fram till Pr4 tydligt synlig. 

Denna trend finns i lika mått för båda grupperna. Runstensresandet har alltså ökat med 

samma takt för båda. I början finns det dock en olikhet i och med att Pr1 endast förekommer 

i referensmaterialet, samt att Pr2 endast förekommer längs vägen. Pr1 och Pr2 har daterats 

till samma period (första häften av 1100-talet), vilket innebär att skillnaden inte är temporal 

utan stilmässig. 

 

 
                                                      
34

 p = 0.00464962  
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Slingupplägget för vägen och referensmaterialet är mycket lika, vilket presenteras i tabell 3. I 

båda grupper förekommer A slingan i ungefär hälften av alla inskrifter. Detta följs av B och C. 

Det zoomorfa upplägget har alltså en absolut dominans i materialet. Detta passar ihop med 

att också ornamentikstilarna Pr3 och Pr4, vilka innehåller ett rundjur har högst frekvens. 

Fördelningen av slingupplägget är likadan som i Bianchis (2010 s.66) undersökning. 

Tabell 3: Attundalandsvägen, slinguppläggning. 

Slinga Vägen Referensmaterial 

A 15 58 % 33 51 % 

B 3 12 % 7 11 % 
C 3 12 % 10 15 % 
D 1 4 % 1 2 % 
E 2 8 % 4 6 % 
F 0 0 % 1 2 % 
Oklart/Övrigt 2 8 % 9 14 % 
Summa 26 100 % 65 100 % 

Det är även intressant om inskriften ingår i ett flerstensmonument eller inte. Att inskriften 

ingår i ett flerstensmonument skulle kunna vara ett tecken på stenens högre status. I 10 av 

26 inskrifter längs Attundalandsvägen återkommer pluralformen av objektet, t.ex. stina på U 

137, eller þisun merki på U 73. Detta antyder att dessa inskrifter ingår i ett 

flerstensmonument35. Utöver dessa finns inskriften U 144 som omnämner samma personer 

som finns på U 152. Båda stenar har påträffats längs vägen, dock med 1 km mellanrum. U 

152 hittades i en källare och har på grund av detta inte tagits med i undersökningen. I och 

med att stenen måste ha flyttats till denna källare är det dock inte uteslutet att den tidigare 

har ingått i ett monument tillsammans med U 144. Två av parstenarna (med pluralt objekt), 

U 164 och U 165 var resta vid Jarlabankes bro, vilken utgjorde en imponerande del av 

Attundalandsvägen. Gustavsson & Selinge (1988, s. 60 ff.) har argumenterat för att även U 

127, U 261 och U 212 (a-sidan) har varit resta i detta sammanhang. De sista tre stenar ingår 

                                                      
35

 þisun merki, vilket generellt förekommer mycket sällan, skulle också kunna syfta på runorna och inte 
inskriften eller stenen. I så fall kan även en ensamstående runsten betecknas med detta objekt. Jag har ändå 
valt att räkna även denna form som ett tecken på att runstenen har ingått i ett flerstensmonument. Det finns 
nämligen flera stenar där ordet merki förekommer i singular form, vilket pekar på att ordet (generellt) syftar på 
monumenten i sin helhet, och inte de enskilda runorna. 

Figur 2: Attundalandsvägen, stil. 
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dock inte i mitt material eftersom de upptäcktes vid kyrkor. Gustavsson & Selinges 

övertygande argumentation anger dock att detta flerstensmonument kan ha varit betydligt 

större än denna del som ingår i min undersökning. 

Sammanlagt kan (minst) 11 stycken eller 42 % av stenarna längs vägen ha ingått i ett 

flerstensmonument. I referensmaterialet finns det 9 runstenar som har objektet sten i 

pluralform, och utöver dessa nämner 6 andra inskrifter samma personer som nämns i 

närstående runstenar. Bland dessa finns det två runstenar som restes efter olika personer, 

men av samma resare (U 240 och U 241)36. Den andre av dessa stenar börjar med n, tolkad 

som en ’och’, detta tyder på att också dessa två utgör ett parmonument. Detta innebär att 

endast 14 % har ingått i ett flerstensmonument med pluralt objekt. Om de 6 parstenar utan 

pluralt objekt inkluderas blir detta 23 %. Skillnaden i det totala antalet flerstensmonument är 

inte helt signifikant.37 Skillnaden mellan andelen stenar som innehåller ett pluralt objekt är 

däremot tydligt signifikant.38 Resultaten redovisas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Attundalandsvägen, flerstensmonument. 

Stenar som ingår i 
flerstensmonument Vägen Referensmaterial 

 
Endast pluralt objekt 6 23 % 6 9 % 

 

Parsten med pluralt 
objekt 4 15 % 3 5 % 

 

Parsten utan pluralt 
objekt 1 4 % 6 9 % 

Total stenar i flerstensmonument 11 42 % 15 23 % 

Inget flerstensmonument 15 58 % 50 77 % 

Summa 
 

26 100 % 65 100 % 

Som bilaga i sin avhandling ger Williams (1990 s. 186-9) en lista över genealogiska samband 

som finns mellan runstenar. Utifrån denna framgår att 18 stycken eller 69 % av runstenarna 

som restes längs Attundalandsvägen kan ha ett sådant samband med andra runristningar. I 

referensmaterialet finns det 26 sådana, vilket är 40 %. Skillnaden är inte signifikant, och 

resultatet kan vara slumpmässigt.39  

 

Utöver att vara ristad på flera stenar kan ett runmonument också utgöras av en sten som är 

ristad på flera sidor. Längs Attundalandsvägen finns det dock inga stenar som har en inskrift 

på flera sidor, medan det finns fyra sådana i referensmaterialet. Denna skillnad är inte 

statistiskt signifikant och kan vara slumpmässig.40 Resultaten presenteras i tabell 5. 

 

                                                      
36

 Dessa stenar har enligt Williams (1990 s.185-6) ett genealogiskt samband.  
37

 Total antal flerstensmonument: P = 0.0774  
38

 Flerstensmonument med plural objekt: P = 0.0197 
39

 Ristningar med genealogiskt samband: P = 0.15 
40

 Flersidiga ristningar: 0.5751 
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Tabell 5: Attundalandsvägen, antal ristade sidor. 

Antal ristade sidor Vägen Referensmaterial 

1 26 100 % 61 94 % 
2 eller fler 0 0 % 4 6 % 

Summa 26 100 % 65 100 % 

5.1.2 Eriksgatan i Uppland 
Längs Eriksgatan finns det ungefär lika många stenar med som utan korsmarkering. I de 

flesta fall där stenarna är korsmarkerade tar detta kors en prominent plats i ristningen (utom 

U 871). I referensmaterialet är 56 % av stenarna markerade med ett kors. Skillnaden mellan 

stenarna längs vägen och referensmaterialet är inte statistiskt signifikant. Resultatet 

presenteras nedan i tabell 6. 

Tabell 6: Eriksgatan i Uppland, kors. 

Kors Vägen Referensmaterial 

Ja 11 50 % 48 56 % 

Nej 10 45 % 29 34 % 

Oklart 1 5 % 8 9 % 

Summa 22 100 % 85 100 % 

Stilgrupperna som förekommer i materialet presenteras både i tabell 7 och figur 3. Längs 

vägen är stilen Pr3 (59 %) mest frekvent, medan stilen Pr4 (58 %) har högst frekvens i 

referensmaterialet. Längs vägen är alltså den äldre stilen mer förekommande. Detta stärks 

av att Pr 5 inte förekommer alls, medan denna stil förekommer på 7 % av stenarna i 

referensmaterialet.  

Tabell 7: Eriksgatan i Uppland, stil. 

Stil Vägen Referensmaterial 

KB 0 0 % 1 1 % 
Fp 3 14 % 7 8 % 
Pr1 0 0 % 1 1 % 
Pr2 1 5 % 2 2 % 
Pr3 13 59 % 11 13 % 
Pr4 5 23 % 49 58 % 
Pr5 0 0 % 7 8 % 
Oklart 0 0 % 7 8 % 
Summa 22 100 % 85 100 % 

I det nedanstående diagram framstår det tydligt att det finns en topp för Pr3 längs vägen, 

medan det för referensmaterialet finns en topp för Pr4. Ornamentiken längs vägen är alltså 

påtagligt äldre.  
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I både väg- och referensmaterialet är slinguppläggning A den mest frekventa, då den 

förekommer på ungefär hälften av stenarna. Längs vägen förekommer dock en högre andel 

stenar med slinguppläggning B (26 %), medan i referensmaterialet B och C är ungefär lika 

frekventa med en förekomst kring 10 %. Förekomsten av slinguppläggning D är lika frekvent. 

Också i detta material har det zoomorfa upplägget alltså högst frekvens för områden. 

Resultaten presenteras i tabell 8. 

Tabell 8: Eriksgatan i Uppland, slinguppläggning 

Slinga Vägen Referensmaterial 

A 12 52 % 45 53 % 

B 6 26 % 8 9 % 

C 2 9 % 9 11 % 

D 0 4 % 3 4 % 

E 0 0 % 1 1 % 

F 0 0 % 1 1 % 

Oklart/Övrigt 2 13 % 18 21 % 

Summa 22 100 % 85 100 % 

Också för Eriksgatans material kan man jämföra antalet flerstensmonument. Resultaten 

presenteras i tabellen nedan. Längs vägen har tre av 22 stenar det plurala objektet stenar 

och en det plurala objektet merki þisa. Utöver dessa finns två stenar: U 895 och U 860 som 

beskriver samma familj och som räknas som parstenar. I referensmaterialet förekommer tre 

stenar (av 85) med pluralformen stenar. Utöver dessa monument finns det dessutom en sten 

som benämner samma familjerelationer som återfinns på en annan runsten, vilken dock inte 

ingår i materialet: på U 762 nämns nämligen samma resare och ihågkommen som på U 779. 

På denna U 779 finns dessutom ett pluralt objekt. Dessa stenar hittades dock 9 km ifrån 

varandra (fågelvägen). U 779 hittades nära vägen, vid en kyrka (vilket sannolikt inte var dess 

ursprungliga placering). U 762 hittades inte heller på sin ursprungliga plats.41 På grund av 

                                                      
41

 U 762 hittades sönderbruten, använd som spishäll. U 762 hittades i Brunna, U 779 i Svinnegarn. (SRI s. 322, 
361) 

Figur 3: Eriksgatan i Uppland, stil. 
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dessa svårigheter, och möjligheten att U 779 ursprungligen restes längs vägen42 har dessa 

inte räknats som parstenar i referensmaterialet.43 Längs vägen finns alltså proportionellt fler 

stenar som kan räknas ingå i ett flerstens- eller parmonument. Antalen och skillnaderna är 

små, men de är statistiskt mycket signifikanta.44 Resultaten presenteras nedan i tabell 9. 

Tabell 9: Eriksgatan i Uppland, flerstensmonument. 

Stenar som ingår i 
flerstensmonument Vägen Referensmaterial 

 
Endast pluralt objekt 2 9 % 3 4 % 

 

Parsten med pluralt 
objekt 2 9 % 0 0 % 

 

Parsten utan pluralt 
objekt 2 9 % 0 0 % 

Total stenar i flerstensmonument 6 26 % 3 4 % 

Inget flerstensmonument 16 70 % 82 96 % 
Summa   22 100 % 85 100 % 

Både längs Eriksgatan och i referensmaterialet finns det sex inskrifter som enligt Williams 

(1990 s.186-9) har ett genealogiskt samband med minst en annan runsten. Detta är 27 % av 

totalen för vägen och 7 % för referensmaterialet, skillnaden är statistiskt signifikant.45 Längs 

Eriksgatan kan alltså en betydligt större andel av inskrifterna kopplas till en familj som 

förekommer på flera inskrifter. 

 

Antalet runstenar som har fler ristade sidor skiljer sig också. Längs Eriksgatan finns inga 

stenar som är ristade på fler än en sida, i referensmaterialet finns det fem stenar som har en 

inskrift på två sidor och en sten som har en inskrift på en sida och en örn på kanten (U 692). 

Det finns alltså en liten skillnad, vilket dock inte är statistiskt signifikant.46 Resultatet 

presenteras i tabell 10. 

Tabell 10: Eriksgatan i Uppland, antal ristade sidor. 

Antal ristade sidor Vägen  Referensmaterial 

1 23 100 % 79 93 % 
2 eller fler 0 0 % 6 7 % 

Summa 23 100 % 85 100 % 

                                                      
42

 Ifall U 779 sten restes längs vägen är det intressant att det är precis denna som innehåller det plurala 
objektet stenar. 
43

 I SRI (s.364) påpekas till exempel möjligheten att U 779, den ståtligaste av stenarna möjligen restes längs 
vägen, medan U 762 restes i hembygden. 
44

 Flerstensmonument: P = 0.0022 
45

 Genealogiskt samband: P = 0.033 
46

 Antal ristade sidor: P = 0.3380 
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5.1.3 Eriksgatan i Östergötland 
Längs Eriksgatan i Östergötland finns 22 ristade stenar. Två av dessa, Ög 47 och Ög 48, 

räknas dock som en sten, summan blir alltså 21 stenar. Ög 47 och Ög 48 hittades nära 

varandra, och utgör ett parmonument. På den första saknas ett kors, vilket finns på Ög 48 

istället. Utöver korset finns ingen ristning på denna sten. Också Brate har i Östergötlands 

Runinskrifter (SRI band 2 s.47 f.) räknat dessa två stenar som en helhet. 

 

Längs Eriksgatan har 62 % av stenarna ett kors, i referensmaterialet är det 72 % som har ett 

kors. Skillnaden är inte signifikant.47 Det finns inga stenar för vilka närvaro av kors inte kunde 

fastställas. Detta presenteras i tabell 11. 

Tabell 11: Eriksgatan i Östergötland, kors. 

Kors Vägen Referensmaterial 

Ja 13 62 % 13 72 % 
Nej 8 38 % 5 28 % 
Oklart 0 0 % 0 0 % 
Summa 21 100 % 18 100 % 

Både längs Eriksgatan och i referensmaterialet har kring hälften av stenarna stilen RAK. 

Längs Eriksgatan är stilen Pr2-3 näst mest förekommande med 24 %. I referensmaterialet 

förekommer denna stil dock inte, utan där är Fp den näst mest förekommande med 22 %. 

Resultaten presenteras i tabell 12 och i figur 3.  

Tabell 12: Eriksgatan i Östergötland, stil. 

Stil Vägen Referensmaterial 

KB 0 0 % 1 6 % 
RAK 10 48 % 10 56 % 
Fp 1 5 % 4 22 % 
Pr2-3 5 24 % 0 0 % 

Oklart 5 24 % 3 17 % 
Summa 21 100 % 18 100 % 

I figur 4 syns det tydligt att höjdpunkten för runstensresandet låg tidigare än det var mer 

norrut. Detta kan kopplas till den vedertagna uppfattningen att runstensmodet spred sig 

norrut från Danmark på slutet av 900-talet. Det är dock påfallande att den yngre 

ornamentikstilen Pr2-3 är tämligen frekvent längs vägen (24 %), medan den inte alls 

förekommer i referensmaterialet, var Fp är mer frekvent (22 %).  

 

 

 

 

                                                      
47

 P= 0.8041 
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I både referensmaterialet och längs vägen är slinguppläggningen D den mest före-

kommande. Näst högst frekvens har i båda grupper upplägget A. Att den icke zoomorfa D 

slingan är mer frekvent i detta material än i Uppland eller Attundaland hänger ihop med att 

också ornamentikstilen RAK är mer frekvent. Resultatet presenteras nedan i tabell 13. 

Tabell 13: Eriksgatan i Östergötland, slinguppläggning. 

Slinga Vägen Referensmaterial 

A 6 29 % 5 28 % 
B 0 0 % 0 0 % 
C 0 0 % 0 0 % 
D 8 38 % 10 56 % 
E 3 14 % 1 6 % 
F 1 5 % 1 6 % 
Oklart/Övrigt 3 14 % 1 6 % 
Summa 21 100 % 18 100 % 

Även längs Eriksgatan i Östergötland verkar det finnas en skillnad i förekomsten av 

flerstensmonument. Längs Eriksgatan finns det en sten som har det plurala objektet stenar, 

nämligen den numera försvunnen Ög 212. Utöver denna finns det fyra stenar som räknas 

ingå i parmonument. Som ovan beskrevs utgör Ög 47 och Ög 48 ett par i och med att Ög 48 

innehåller korset som saknas på Ög 47. Också Ög 207 och 208 räknas ingå i ett 

parmonument i och med att de står nära varandra och restes efter samma person. 

 

I referensmaterialet finns det inga inskrifter som nämner ett pluralt objekt, men det finns en 

sten, Ög 162 som kan ha varit ett parmonument med Ög Fv1970;310 vilken flyttades till 

Kullerstads kyrka och därför inte inkluderades i undersökningen. Detta innebär att det även i 

Östergötland finns fler flerstensmonument längs Eriksgatan än i referensmaterialet, för 
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Figur 4: Eriksgatan Östergötland, stil. 
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Östergötland är materialet dock väldigt begränsad, särskilt för referensgruppen. Skillnaden 

är dessutom inte statistiskt signifikant.48 Resultatet presenteras i tabell 14. 

 
Tabell 14: Eriksgatan i Östergötland, flerstensmonument. 

Stenar som ingår i 
flerstensmonument Vägen Referensmaterial 

 
Endast pluralt objekt 1 5 % 0 0 % 

 

Parsten med pluralt 
objekt 0 0% 0 0% 

 

Parsten utan pluralt 
objekt 4 19% 1 5% 

Total stenar i flerstensmonument 5 24% 1 5% 

Inget flerstensmonument 16 76% 18 86% 

Summa   21 100% 19 100% 

I Östergötland finns det fyra inskrifter längs vägen som enligt Willams (1990 s.186-9) kan ha 

ett genealogiskt samband med andra. I referensmaterialet finns det fem sådana. Denna 

skillnad är inte statistiskt signifkant.49  

 

Också vad gäller flersidiga inskrifter är antalen mycket små. Längs Eriksgatan finns det inga 

stenar som är ristade på flera sidor, men i referensmaterialet finns 1 sten som är ristad på 

tre sidor. Inte heller detta resultat är statistiskt signifikant. Resultatet redovisas i tabell 15. 

Tabell 15: Eriksgatan i Östergötland, antal ristade sidor. 

Antal ristade sidor Vägen Referensmaterial 

1 21 100 % 17 94 % 
2 0 0 % 0 0 % 

fler än 2 0 0 % 1 6 % 

Summa 21 100 % 18 100 % 

5.2 Formler 

5.2.1 Attundalandsvägen 
Det finns ingen påtaglig skillnad vad gäller förekomsten av böneformler längs Attundalands-

vägen respektive referensmaterialet. I tabell 16 nedan redovisas resultaten. Både längs 

vägen och i referensmaterialet har ungefär en femtedel av runstenarna en böneformel. 

 

 

                                                      
48

 Flerstensmonument: P = 0.1856 
49

 Genealogsikt samband: P = 0.73 
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Tabell 16: Attundalandsvägen, böneformel. 

Böneformel Vägen Referensmaterial 

Ja 5 23 % 11 17 % 
Nej 21 81 % 51 78 % 
Oklart 0 0 % 3 5 % 
Summa 26 100 % 65 100 % 

 

Längs Attundalandsvägen har endast två stenar en ristarsignatur, medan i referensmaterialet 

12 stenar är signerade. I referensmaterialet är andelen signerade stenar alltså nästan tre 

gånger större, skillnaden är dock inte statistiskt signifikant och kan vara slumpmässig.50 

Framförallt Öpe (3) och Visäte (3) har signerat stenar i referensmaterialet. Längs vägen har 

en sten signerats av Åsmund, och en sten av Faste. Andelen stenar där det är oklart om de 

har signerats är tämligen liten. I tabell 17 presenteras resultatet. 

Tabell 17: Attundalandsvägen, ristarformel. 

Ristarformel Vägen 
 

Referensmaterial 

Ja 2 7 % 12 18 % 
Nej 23 85 % 46 71 % 
Oklart 2 7 % 7 11 % 

Summa 27 100 % 65 100 % 

Den tredje formeln, nekrologen, förekommer mer frekvent längs Attundalandsvägen än i 

referensmaterialet. Längs Attundalandsvägen finns det två stenar som endast bär den 

avlidnas namn, och ungefär hälften anger dessutom familjerelationen. Två av dessa har dock 

endast familjerelationen som beteckning för den avlidna. Deras namn anges inte. 31 % av 

inskrifterna har utöver en förklaring av familjerelationen även en nekrolog. I 

referensmaterialet anger lite mer än hälften, 63 %, endast namn och familjerelation. I 22 % 

av inskrifterna finns det en nekrolog som utgörs av en separat fras, och utöver dessa har fyra 

stenar eller 6 % en nekrolog i apposition, nämligen ordet gōðr, generellt i ackusativ kasus: 

gōðan. Längs vägen finns det alltså en lite större andel stenar som bär extra information om 

den avlidna, nämligen 9 %. Sammanlagd är det dock endast 3 % fler som har en nekrolog i 

vid bemärkelse. Skillnaden är alltså mycket liten, och den är inte signifikant.51 I tabell 18 

presenteras resultaten. 

 

 

 

                                                      
50

 Ristarformel: P= 0.4615 
51

 Nekrolog: P = 0.41. 
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Tabell 18: Attundalandsvägen, nekrolog. 

Information Vägen Referensmaterial 

Endast namn 2 7 % 1 2 % 
Familjerelation 14 52 % 41 63 % 
Nekrolog 8 31 % 14 22 % 
Apposition: 

gōðar 0 0 % 4 6 % 
Övrigt/Oklar 2 7 % 5 8 % 
Summa 26 100 % 65 100 % 

5.2.2 Eriksgatan i Uppland 
Längs Eriksgatan har sex stenar eller 26 % av alla stenar en böneformel, vilket är två gånger 

mer än i referensmaterialet där endast 13 % innehåller en böneformel. Också här är antalet 

stenar för vilka det inte kan avgöras om det finns en böneformel mycket begränsat. 

Skillnaden mellan vägen och referensmaterialet är dock inte statistiskt signifikant. 52 

Resultatet presenteras nedan i tabell 19. 

Tabell 19: Eriksgatan i Uppland, böneformel. 

Böneformel Vägen Referensmaterial 

Ja 6 26 % 11 13 % 

Nej 14 65 % 66 78 % 

Oklart 2 9 % 8 9 % 

Summa 22 100 % 85 100 % 

Också ristarformeln förekommer dubbelt så frekvent längs vägen som i referensmaterialet. 

Längs Eriksgatan har 30 % av stenarna en ristarformel, medan i referensmaterialet endast 13 

% har det. Resultatet är dock inte riktigt signifikant.53 Detta innebär att finns en risk att 

skillnaden är slumpmässig. Signaturerna längs Eriksgatan kommer från Åsmund (2) Balle (3), 

Tidkume (1) och Visäte (1). I referensmaterialet signerades stenarna av Åsmund (2), 

Audbjörn (1), Balle (1), Likbjörn (1), Tidkume (2) och Öpe (4). Dessutom förekommer en gång 

frasen suin riþ þt, ’Sven ordnade detta’ (U 913). Jag har inte räknat denna fras som 

ristarformel i enighet med Källströms (2007 s.198) försiktiga slutsats att frasen kan ha en 

annan funktion.54 Resultatet presenteras i tabell 20. 

 

 

 

 

                                                      
52

 Böneformel: P = 0.1105 
53

 Ristarformel: P = 0.0613. 
54

 Se Magnus Källströms avhandling (2007 s. 193-8) för en litteraturöversikt och utredning av runföljden riþ och 
dess betydelse. 
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Tabell 20: Eriksgatan i Uppland, ristarformel. 

Ristarformel Vägen Referensmaterial 

Ja 7 30 % 11 13 % 

Nej 13 61 % 61 72 % 

Oklart 2 9 % 13 15 % 

Summa 22 100 % 85 100 % 

Skillnaden mellan Eriksgatan och referensmaterialet vad gäller nekrologer är marginell. 

Också här har Eriksgatan fler nekrologer i frasform, och proportionellt ungefär lika många 

gånger appositionen gōðr. Generellt är nekrologer dock mycket mindre frekvent än i 

Attundaland. Dessutom kan det för 25 % av stenarna i referensmaterialet inte avgöras om 

det finns en nekrolog eller inte, vilket generellt beror på att stenarna är skadade. Resultatet 

är inte statistiskt signifikant.55 Detta presenteras i tabell 21. 

 
Tabell 21: Eriksgatan i Uppland, nekrolog 

Nekrolog Vägen Referensmaterial 

Endast namn 2 9 % 5 6 % 
Familjerelation 11 50 % 47 55 % 
Extra 
information 4 18 % 8 9 % 
Gōðr 2 9 % 4 5 % 
Övrigt/Oklart 3 14 % 21 25 % 
Summa 22 100 % 85 100 % 

5.2.3 Eriksgatan i Östergötland 
I Östergötlands material är böneformler generellt mycket mindre frekventa än i Uppland. I 

och med det lilla antalet är det omöjligt att avgöra om den är mer frekvent längs vägen eller 

inte. Som visas i tabell 18 har 2 stenar längs Eriksgatan en böneformel, medan det i 

referensmaterialet endast är en sten. Andelen stenar som med säkerhet saknar böneformel 

är mer än 20 procentenheter lägre för Eriksgatans del, men i och med att det för ungefär 20 

% av stenarna inte kan avgöras om det finns en böneformel eller inte, är inte heller detta ett 

tydligt tecken på att böneformler förekommer mer frekvent längs vägen. Resultatet 

presenteras i tabell 22. 

 
Tabell 22: Eriksgatan i Östergötland, böneformel. 

Böneformel Vägen Referensmaterial 

Ja 2 10 % 1 5 % 

Nej 15 71 % 18 95 % 
Oklart 4 19 % 0 0 % 
Summa 21 100 % 19 100 % 

                                                      
55

 P = 0.36  
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Ristarformeln är ännu mindre frekvent i Östergötland. I materialet som ingår i under-

sökningen finns det endast en sten som innehåller en ristarformel. Den är del av referens-

materialet. Resultatet presenteras i tabell 23. 

Tabell 23: Eriksgatan i Östergötland, ristarformel. 

Ristarformel Vägen Referensmaterial 

Ja 0 0 % 1 5 % 
Nej 17 81 % 18 95 % 
Oklart 4 19 % 0 0 % 
Summa 21 100 % 19 100 % 

Också nekrologer är mindre frekventa. I Östergötlands material finns det inga inskrifter som 

bara anger den avlidnas namn. Det är ungefär lika många inskrifter längs vägen och i 

referensmaterialet som endast anger den avlidnes namn och familjerelation. I referens-

materialet finns det dock tre stenar som har en fullständig nekrolog, och en sten med gōðan 

i apposition. Längs Eriksgatan kan en gång appositionen bōnda gōðan identifieras på Ög 207. 

Detta är i mitt material den enda gången att ordet bōndi inte har använts i betydelsen 

’make’, utan snarare som ’bonde’ (se Jesch 2013 s.86). I detta fall är ordet alltså inte enbart 

en familjebeteckning, utan det kan vara statushöjande. Skillnaden mellan vägen och 

referensmaterialet är inte signifikant.56 Resultatet presenteras i tabell 24. 

Tabell 24: Eriksgatan i Östergötland, nekrolog. 

Information Vägen Referensmaterial 

Endast namn 0 0 % 0 0 % 
Familjerelation 14 67 % 15 71 % 
Nekrolog 0 0 % 3 14 % 
Apposition: 
gōðr 1 5 % 1 5 % 
Övrigt/Oklart 6 29 % 0 0 % 

Summa 21 100 % 19 100 % 

5.3 Skriftliga Element 

De skriftliga elementen som undersöktes är för det första inskriftens längd, för det andra 

behov av dubbelläsning, för det tredje användningen av skiljetecken, och för det fjärde 

förekomsten av muntliga eller kommunikationsförsvårande element. 

5.3.1 Attundalandsvägen 
Det första skriftliga element som undersöktes är inskriftens längd. Längs Attundalandsvägen 

är inskrifterna med ett genomsnitt på 17 ord eller 74 runor generellt längre än i referens-

                                                      
56

 P = 0.098077 
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materialet, där genomsnittet är 15 ord eller 64 runor. Denna bild håller sig även om man 

endast räknar de oskadade inskrifterna. Vad gäller dessa har en genomsnittlig inskrift längs 

vägen 19 ord eller 83 runor, medan det i referensmaterialet håller sig till 15 ord eller 66 

runor. Skillnaden mellan alla inskrifter är inte helt statistiskt signifikant.57 Den kan alltså vara 

slumpmässig. Skillnaden mellan de oskadade inskrifterna är däremot statistiskt signifikant58, 

vilket innebär att vägstenarna är längre än de andra som återfinns i regionen. 

 

För det andra undersöktes behov av dubbelläsning. Detta är generellt inte särskilt frekvent 

förekommande. Längs vägen finns det endast en sten där en runa ska läsas dubbelt, medan 

det i referensmaterialet finns fem sådana stenar, detta är 4 % mot 8 %. Skillnaden är inte 

statistiskt signifikant.59  

 

För det tredje undersöktes förekomsten av skiljetecken. Detta undersöktes genom att 

jämföra antalet skiljetecken med antalet ord. I denna beräkning är resultaten för stenarna 

längs vägen och de i referensmaterialet mycket likadana. För Attundalandsvägens del gäller 

att antalet skiljetecken delat genom antalet ord (i fortsättningen S/O) är 0,79. I 

referensmaterialet är S/O 0,76. Beräkningen av antalet skiljetecken/ord är förstås inte ett 

perfekt mått på hur skiljetecken används, då det endast tar hänsyn till hur många som 

användes, inte på vilket sätt de förekommer. Resultatet antyder dock att det inte finns några 

större skillnader, skillnaden som finns är dessutom inte signifikant.60 

 

För det femte presenteras i tabel 25 antalet ord som innehåller muntliga och 

kommunikationsförsvårande element. Antalen är generellt ganska små, vilket innebär att det 

är svårt att göra en statistisk utredning av dessa. Skillnaden mellan Attundalandsvägen och 

referensmaterialet är liten. Längs Attundalandsvägen är 5 % av alla ord felstavade, i 

referensmaterialet är detta 7 %.  

Också fördelningen av felstavade namn är likadan, längs Attundalandsvägen är 6 namn 

felstavade, i referensmaterialet 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
57

Alla inskrifter: p = 0.0945 
58

 Oskadade inskrifter: p = 0.0333 
59

Dubbelläsning: P = 0.6699 
60

 Antal skiljetecken/ord: p = 0.0660 
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Tabell 25: Attundalandsvägen, kommunikationsförsvårande element. 

  
Vägen Referensmaterial 

Muntliga element I framför S 3 1 % 3 0 % 

 
inskottsvokal 0 0 % 1 0 % 

Kommunikationsförsvårande 
element Utelämnad vokal 3 1 % 21 2 % 

 

Utelämnad 
konsonant 4 1 % 18 2 % 

 
Omkastning 2 0 % 4 0 % 

 
Blandning a och n 0 0 % 7 1 % 

 
Fel runa (andra) 3 1 % 0 0 % 

 
Övrigt 7 2 % 15 2 % 

Totalt antal fel 22 5 % 69 7 % 
Totalt antal ord 435 

 
995 

  

Det sista som undersöktes är förekomsten av poetiska element. Resultaten presenteras i 

tabell 26. Längs Attundalandsvägen finns det lite fler inskrifter med alliteration i grupp A, i 

dessa fall kan detta dock vara tilfällig. Andelen inskrifter i grupp B är ungefär likadan, medan 

det av referensmaterialet finns två inskrifter i grupp C utan att sådana finns längs vägen. 

Generellt är skillnaderna dock mycket små.  

 
Tabell 26: Attundalandsvägen, poetiska element 

Poetiska element Vägen Referensmaterial 

 
A 4 15% 2 3% 

 
B 1 4% 2 3% 

 
C 0 0% 2 3% 

Total poetiska 
inskrifter 5 19% 6 9% 
Icke poetiska 
inskrifter 21 81% 59 91% 

Summa 
 

26 100% 65 100% 

5.3.2 Eriksgatan i Uppland 
För det första är också längs den norra sträckan av Eriksgatan inskrifterna i genomsnitt 

längre än i referensmaterialet. Det genomsnittliga antalet ord på inskrifter längs vägen är 15, 

i referensmaterialet är det 12. Det genomsnittliga antalet runor skiljer sig från 66 för vägens 

del till 50 för referensgruppen. När endast de oskadade inskrifterna räknas är skillnaden 

ännu tydligare: 18 ord eller 77 runor längs Eriksgatan och 13 ord eller 56 runor i 

referensgruppen. Dessa skillnader är statistiskt mycket signifikanta.61 Längs Eriksgatan finns 

det två oskadade inskrifter med färre än 10 ord (13 %). Den första av dessa (U 748) är dock 

fullständig ornamental, och den andra (U 747) innehåller en runslinga i vilken endast de 

första tre runorna har ristats. Inskriften har av allt att döma aldrig kompletterats. Längs 

Eriksgatan finns det 5 oskadade inskrifter som innehåller 20 ord eller fler (29 %). I 

                                                      
61

 Antal ord, alla inskrifter: P = 0.0026, Antal ord, oskadade inskrifter: p= 0.0336 
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referensmaterialet finns det däremot 19 (22 %) oskadade ristningar med färre än 10 ord. Av 

dessa är tre (nästan) helt ornamentala. Det finns i samma material endast fyra (9 %) 

oskadade inskrifter med 20 ord eller fler. Utom två (U 793) och (U 879) är alla oskadade 

inskrifter som finns längs Eriksgatan dessutom längre än medellängden i referensmaterialet, 

vilket är 13 ord. Längs Eriksgatan hålls alltså en mycket högre kvalité än i referensmaterialet. 

 

För det andra är, som ovan angavs, antalet stenar som innehåller runor som skall 

dubbelläsas mycket begränsat. Vad gäller Eriksgatan finns det dock en statistisk mycket 

signifikant skillnad.62 I fem stenar längs vägen eller 22 % av inskrifterna ska minst en runa 

läsas dubbelt, medan det i referensmaterialet endast förekommer på två stenar (2 %). 

Antalet stenar där dubbelläsning förekommer är generellt förvisso mycket litet.  

 

För det tredje är också för Eriksgatans del antalet skiljetecken per ord (S/O) mycket lika för 

båda områden. Längs vägen är S/O 0.72 och i referensmaterialet är det 0.76, skillnaden är 

inte signifikant.63  

 

Också vad gäller Eriksgatan är förekomsten av felstavade ord inte särskilt frekvent. Både i 

referensmaterialet och längs vägen är 5 % av alla ord felstavade. En möjlig, dock inte 

statistiskt signifikant skillnad finns i att längs Eriksgatan endast två namn (2 %) är felstavade, 

medan 18 namn (7 %) i referensmaterialet innehåller stavningsfel. Dessutom finns det en, 

inte heller signifikant skillnad i att, utöver de ovannämnda, tre namn (4 %) längs Eriksgatan 

inte med säkerhet har tolkats på grund av en alltför krånglig stavning, detsamma gäller för 

18 namn (7 %) i referensmaterialet. Det är även påfallande att det inte förekommer längs 

Eriksgatan att ord som börjar på st inleds med ett i. Detta återkommer två gånger i 

referensmaterialet, t.ex. på U 786: isten. Henrik Williams (2013 s.69) har presenterat detta 

som en lågtatusmarkör. Denna skillnad är möjligen slumpmässig. Resultaten presenteras i 

tabell 27. 

Tabell 27: Eriksgatan i Uppland, komunikationsförsvårande element. 

  
Vägen Referensmaterial 

Muntliga element I framför S 0 0 % 2 0 % 

 
Inskottsvokal 1 0 % 1 0 % 

Kommunikationsförsvårande 
element Utelämnad vokal 2 1 % 13 1 % 

 

Utelämnad 
konsonant 4 1 % 17 2 % 

 
Omkastning 1 0 % 4 0 % 

 
Blandning a och n 3 1 % 3 0 % 

 
Fel runa (andra) 3 1 % 6 1 % 

 
Övrigt 2 1 % 7 1 % 

Totalt antal felstavade ord 16 5 % 53 5 % 

Totalt antal ord 345 
 

980 
                                                       

62
 Dubelläsning: P = 0.0039 

63
 Antalet skiljetecken/ord: p = 0.5903 
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Slutligen undersöktes även förekomsten av poetiska element i inskrifterna. Detta resultat 

presenteras i tabell 28. Också här är skillnaden mellan vägen och referensmaterialet mycket 

begränsad. Längs vägen finns det en inskrift med en poetisk text i kategori B, i 

referensmaterialet finns det en inskrift med möjligen tillfällig alliteration och en med en mer 

poetisk text. 

 
Tabell 28: Eriksgatan i Uppland, Poetiska element. 

Poetiska inskrifter Vägen Referensmaterial 

 
A 0 0% 1 1% 

 
B 1 5% 1 1% 

 
C 0 

 
0 

 Total poetiska 
inskrifter 1 5% 2 2% 
Icke poetiska 
inskrifter 21 95% 83 98% 

Summa 
 

22 100% 85 100% 

5.3.3 Eriksgatan i Östergötland 
För det första är skillnaden i inskrifternas längd i Östergötland mycket begränsad. Detta är i 

enighet med att det endast fanns små skillnader i användningen av de tre formlerna som 

diskuterades ovan. Längs vägen är den genomsnittliga längden 9 ord och 40 runor, och i 

referensmaterialet är den 10 ord och 43 runor. Om endast de oskadade inskrifterna räknas 

är genomsnittslängden längs vägen 10 ord och 42 runor, och i referensmaterialet 10 ord och 

44 runor. Skillnaden är alltså obetydlig. Också antalet oskadade inskrifter som är kortare än 

10 ord är likadant: 11 längs Eriksgatan (64 %) och 13 i referensmaterialet (76 %). 

 

Det andra element som undersöktes var behov av dubbelläsning. Detta förekommer dock 

inte i materialet från Östergötland. Detta innebär att det inte finns någon skillnad där heller.  

 

För det tredje används också skiljetecken i lika hög grad längs vägen som i referens-

materialet. Längs vägen är S/O 0.95, medan det i referensmaterialet är 1,01.  

 

För det fjärde är även i Östergötland antalet ord med kommunikationsförsvårande element 

begränsad: längs Eriksgatan är 21 ord, eller 11 % felstavade, jämfört med 10 % i 

referensmaterialet. Även här är antalen så pass små att det är svårt att kommentera 

förekomsten av de specifika stavningsproblemen. Det finns dock inga påtagliga skillnader. 

Resultatet återges i tabell 27. 
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Tabell 29: Eriksgatan i Östergötland, kommunikationsförsvårande element. 

  
Vägen Referensmaterial 

Muntliga element I framför S 1 1 % 0 0 % 

 
inskottsvokal 3 2 % 0 0 % 

Kommunikationsförsvårande 
element 

Utelämnad 
vokal 2 1 % 5 1 % 

 

Utelämnad 
konsonant 4 2 % 8 4 % 

 
omkastning 1 1 % 0 0 % 

 

blandning a och 
n 6 3 % 1 1 % 

 
fel runa (andra) 3 2 % 1 1 % 

 
Övrigt 1 1 % 4 2 % 

Totalt antal felstavade ord 21 11 % 19 10 % 

Totalt antal ord 193 
 

186 
  

Slutligen finns det längs Eriksgatan i Östergötland inga inskrifter med poetiska drag, medan 

det finns en inskrift med möjligtvis tilfällig alliteration i referensmaterialet. Detta resutat 

presenteras i tabell 30. 

 
Tabell 30: Eriksgatan i Östergötland, Poetiska element. 

Poetiska inskrifter Vägen Referensmaterial 

 
A 0 0% 1 5% 

 
B 0 0% 0 0% 

 
C 0 0% 0 0% 

Total poetiska 
inskrifter 0 0% 1 5% 
Icke poetiska 
inskrifter 21 100% 18 95% 

Summa 
 

21 100% 19 100% 

 

 

 

6 Diskussion 

Nedan diskuterar jag resultaten som presenterades ovan mer ingående. Kapitlet är 

stukturerat efter frågeställningen. Detta innebär att jag först diskuterar kristligheten, sedan 

den sociala aspekten och sist skriftligheten. För varje fråga går jag först igenom vägarna 

separat, och ger därefter en mer övergripande kommentar. 
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6.1 Kristlighet 

Den första frågan som ställdes var: finns det skillnader i runstenarnas anknytning till 

kristendomen? Undersökningen av denna fråga baserades på andelen runstenar som har 

kors och böneformel. 

6.1.1 Attundalandsvägen 
För det första finns det längs Attundalandsvägen en större andel inskrifter som är 

korsmarkerade (73 % längs vägen, 57 % i referensmaterialet). För det andra finns det i 

förekomsten av böneformler ingen skillnad. Såsom Larsson (1990 s.32) påpekade för sitt 

material varierar även här förekomsten av kors och böneformel oberoende av varandra. 

Böneformler förekommer både på korsmarkerade och på icke korsmarkerade stenar. 

 

På runstenarna längs Attundalandsvägen presenteras alltså kristligheten lite tydligare än på 

stenarna i referensmaterialet, vilket dock inte görs på alla tänkbara sätt. Språkligt uttrycks 

kristligheten längs vägen inte i högre grad än i referensmaterialet. Skillnaden i korsmarkering 

är tämligen liten, men ändå statistiskt signifikant. Kan denna högre förekomst av kors bero 

på andra faktorer än den att stenarna restes vid vägen? Om och hur kristlighet uttrycktes har 

tidigare kopplats till runristaren. Hyenstrand (1973 s.185) konkluderar i sin forskning om 

runstenarnas kristlighet att vissa ristare föredrog vissa uttryckssätt. Öpe och Sven föredrar 

till exempel kors, och använder inga böneformler, medan Tidkume gör precis tvärtom, och 

inte använder kors. I min undersökning finns det dock flera stenar i referensmaterialet som 

signerades av Sven och Öpe, medan dessa ristare inte har signerat stenar som finns längs 

vägen. Dessutom har inga av vägstenarna attribuerats till Öpe eller till Sven.64 Detta innebär 

att skillnaden i andelen korsmarkerade stenar inte kan förklaras på detta sätt. I så fall skulle 

man nämligen förvänta sig det motsatta, att fler stenar i referensmaterialet hade varit 

korsmarkerade än längs vägen.  

 

En första möjlig förklaring ligger i korsets ornamentala natur. Korset är väl synligt även från 

långt håll, dessutom är dess innebörd tydlig, även för personer som inte kan eller vill läsa 

inskriften. Runstenens kristlighet var på detta sätt alltså tydlig, även för icke runkunniga 

personer, eller för personer som inte ville stanna vid vägkanten och ta sig mödan att läsa 

runorna. Detta kan tydligare uttryckas med begreppen modelläsare och –sändare. Sändaren 

har alltså valt att i högre grad uttrycka runstenens kristlighet med ett ornamentalt 

kännetecken, nämligen ett kors. Detta pekar i sin tur på att textens läsare inte behöver läsa 

hela inskriften för att förstå att runstenen ingår i en kristen kontext. Det är möjligt att det 

finns olika sådana läsare, för vilka olika av stenens funktioner har ansetts vara centrala. Det 

var kanske viktigt att icke runkunniga eller snabbt förbigående personer kunde avgöra att 

runstenen var rest i kristen anda, medan det andra innehållet reserverades för dem som 

faktiskt hade kunskapen och viljan att läsa runorna.  

 

                                                      
64

 Detta baserades på Samnordisk Runtextdatabas 
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En annan möjlighet är helt enkelt att sändaren ville använda runslingan för något annat 

budskap istället. Korset kunde läggas till på ett ställe som annars ofta var tomt,65 medan 

böneformeln oftare skulle behöva ristas istället för ett annat budskap.66 Undersökningen av 

inskrifternas längd har visat att texterna på runstenarna längs Attundalandsvägen i 

genomsnitt innehåller fler ord än dessa i referensmaterialet. Sändaren utökar alltså 

inskriften på ett annat sätt än med böneformler, vilket styrker hypotesen att runslingan 

skulle användas för andra meddelanden.  

6.1.2 Eriksgatan i Uppland 
Varken i undersökningen av böneformler eller av korsmarkering längs Eriksgatan i Uppland 

finns statistiskt signifikanta skillnader med referensmaterialet. Detta innebär att den lägre 

andelen kors, och högre andelen böneformler kan vara slumpmässig. Andelen kors-

markerade stenar är generellt dock mindre än Larsson (1990, s.32) anger för sin slumpvis 

utvalda referensgrupp från Mellansverige. I Larssons material är 65 % av stenarna kors-

markerade, medan det i mitt material är 50 % av runstenarna längs vägen och 56 % i 

referensmaterialet. Skillnaden kan bero på att jag i min undersökning har sorterat bort 

stenar som har upptäckts vid kyrkor.67 Som sagt ovan påpekar Larsson även att förekomsten 

av kors eller böneformel varierar oberoende av varandra. Detta gäller i min undersökning 

även för referensmaterialet, men inte för Eriksgatan, där alla stenar som har en böneformel 

även är försedda med ett kors. Dessutom är korsen generellt väl integrerade i ristningarna, 

vilket stämmer överens med Linn Lagers  (2002 s.248) slutsats att kors är mest integrerade i 

Mälarregionen. 

 

Förekomsten av kristliga element kan alltså inte med säkerhet kopplas till Eriksgatan. Om 

eller hur kristlighet uttalades har som jag ovan påpekade tidigare kopplats till runristaren. I 

referensmaterialet signerades fyra stenar av Öpe, en av Sven och två av Tidkume. Längs 

vägen signerades en sten av Tidkume, men inga av Öpe eller Sven. Dessutom har inga stenar 

attribuerats till Sven eller Öpe.68 Däremot har två stenar, ingående i parmonument, signerats 

av Åsmund. Thomson (1975, s.89) skriver att användningen av böneformel är särskilt vanligt 

för honom. Den ringa förekomsten av kors, och högre förekomsten av böneformler längs 

Eriksgatan kan alltså kopplas till ristarna.  

 

                                                      
65

 Undersökningen av Eriksgatan (se nedan) har dock visat att det finns mycket djurornamentik längs denna 
väg, medan detta inte alls är fallet för Attundalandsvägen, där det inte finns någon runinskrift som visar 
fyrfotadjur.  
66

 Å ena sidan är det förstås alltid möjligt att resaren kan ha skaffat sig en sten på vilket hela budskapet skulle 
rymmas. Lämpliga stenar har dock inte varit till hands i överflöd. Å andra sidan antyder U 356 till exempel att 
det är fullt möjligt att rymma kors, minnesformel, böneformel, nekrolog och ristarsignatur på en inte 
utomordentligt stor sten. I detta fall har runorna dock ristats mycket tätt intill varandra, och har några hamnat 
utanför slingan även om Åsmund verkar ha försökt undvika detta. 
67

 I och med att jag inte har tagit dessa stenar med i undersökningen kan jag dock inte bevisa detta antagande. 
Dessutom gäller samma urvalskriterier för Attundaland, och där fanns det fler korsmakerade stenar. 
68

 Detta baserades på Samnordisk Runtextdatabas. 
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Längs Eriksgatan finns tio stenar som inte har fått ett kors. Alla utom två av dessa finns längs 

den södra delen av vägen, särskilt i Husby-Sjutolft socken. För tre av dessa korslösa stenar 

finns det plats kvar i mitten, där korset vanligtvis placerades. Det hade alltså varit möjligt att 

rista ett kors utan att förstöra slingupplägget eller den övriga ornamentiken. För sju av dessa 

stenar utan kors är ornamentiken69 dock så pass omfattande att det inte finns plats för något 

kors. Här gäller alltså inte, såsom för många stenar längs Attundalandsvägen, att korset 

ristades på en annars tom yta. Utrymmet i mitten är istället fyllt med djurornamentik, 

kringlande ormar (t.ex. U 744) eller en gång en mansfigur (Sö 175). Sigmund Oehrl (2010 s.6) 

anser att fyrfotadjur oftast har intagit korsets plats. Denna slutsats drar han av att endast 4 

% av stenarna med ett fyrfotadjur har ett kors, medan generellt 64 % av stenarna i Uppland 

är korsmarkerade. Detta stämmer dock inte helt för Eriksgatans del, där 4 av 8 runstenar 

som visar fyrfotadjur även har ett kors. I samtliga fall är korset mycket integrerat i 

utformningen, vilket utesluter att det ristades in i efterhand.70 Detta antyder att åtminstone 

för dessa stenar både korsmarkering och den övriga ornamentiken var viktiga. Trots att 

sändaren ville visa en utpräglad ornamentik skulle också korset vara väl synligt, och tvärtom.  

 

Om ornamentiken inte har tagit korsets plats, vilken annan funktion kan den då ha haft? En 

möjlighet är att ornamentiken återspeglar sändarens alliering med en viss familj. Detta 

föreslår Gräslund (2004) för Ingvarstenarna. Som jag skriver i inledningen använder jag 

Eriksgatan i min uppsats inte som statsrättsligt begrepp, förknippat med kungen, utan 

endast som vägsträcka. I det här fallet är det dock intressant att djurfigurerna förekommer 

så ofta längs precis denna väg, vilken har förknippats med den kungliga makten. Dessutom 

finns en stor andel av dessa i Husby-Sjutolft socken. I Sveriges ortnamnslexikon anges att 

ordet husaby i fornsvenska är ”känt som beteckning på en kungsgård, där en representant 

för kungen bodde” (2003 s. 136). Om dessa stenar med djurornamentik (eller mansfiguren 

på Sö 175) nu kan förknippas med kungamakten eller inte, så är det i alla fall tydligt att 

sändaren väljer mycket påfallande ornamentik för runstenarna längs vägen. Läsaren behöver 

alltså inte vara runkunnig för att förstå åtminstone en del av runstenens innebörd. Att 

ornamentiken längs vägen tar en så central plats bekräftar snarast Bianchis (2010 s.34–8) 

kritik mot påståendet att resandet av runstenar längs vägar skulle vara ett indicium på en 

omfattande runkunnighet hos befolkningen. 

6.1.3 Eriksgatan i Östergötland 
I Östergötland finns det ungefär lika många korsmarkerade runstenar längs vägen som i 

referensmaterialet. Böneformler är i hela regionen väldigt ovanliga och förekommer lika 

sällan längs vägen som i referensmaterialet. I Östergötland finns det alltså ingen skillnad i 

hur kristligt stenarna är utformade.  

                                                      
69 Generellt är ornamentiken på vägstenarna mycket påfallande. I SRI (band 8 s. 544) skriver Wessén: ”Man har 

intryck av att det har ställts stora anspråk på kvaliteten hos de runstenar som skulle stå vid kungsvägen.” 
70

 Gräslund (1991 s.43, 1996 s.32 f.) påpekar att extra kors kan ha varit inhugna t.ex. som någon form av 
benediktionskors.  
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6.1.4 Sammanfattning 
Undersökningen av kristligheten har inte visat någon sammanhållen bild över runstenarna 

som restes längs vägar. För två av de tre analyserade vägar kan ingen tydlig skillnad kopplas 

till vägen. För en av dessa, Attundalandsvägen, finns det en tämligen liten men statistiskt 

signifikant skillnad. Längs Eriksgatan i Uppland finns det en mindre andel kors, men i flera fall 

har sändaren valt att kombinera kors med annan påfallande ornamentik. Att korset i dessa 

fall inte har valts bort antyder kanske att det ändå har haft en viktig funktion. Larsson (1990 

s.32) har påpekat att alla runstenar kan vara kristna, även om detta inte uttrycks med hjälp 

av böneformler eller kors. För Attundalandsvägen kan vägens kristliga funktion betonas, men 

detta gäller inte för båda delarna av Eriksgatan. Detta kan bero på att vägarnas funktion inte 

enbart var kristen. Som Lydia Klos (2009 s.67) påpekade hade vägarna en tredelad funktion: 

sprida kristendomen, men även att främja handel och att förstärka en central makt. Inom 

runologin har den sista funktionen generellt fått mest uppmärksamhet, men även de andra 

två funktionerna får inte glömmas. Det är påfallande att det är just Eriksgatan, vilken knytas 

till den kungliga makten som visar minst kristliga kännetecken. 

6.2 Skriftlighet 

Den andra frågan som ställdes var: finns det skillnader i hur pass skriftliga inskrifterna är? 

Undersökningen av denna fråga baserades för det första på andelen information som 

läsaren får om den avlidna. Generellt förekommer extra information i form av en nekrolog. 

För det andra undersöktes behov av dubbelläsning, för det tredje användningen av 

skiljetecken, och för det fjärde förekomsten av muntliga och kommunikationsförsvårande 

element. Sist undersöktes även inskrifternas längd. 

6.2.1 Attundalandsvägen 
Det första elementet som undersöktes, nekrologerna, visar inga tydliga skillnader mellan 

Attundalandsvägen och referensmaterialet. Det finns lite fler nekrologer som inte är 

appositioner längs vägen, men denna skillnad är inte statistiskt signifikant. Detta innebär att 

vägstenens läsare inte får mer information om de avlidna än den får i referensmaterialet. 

Det är med andra ord lika svårt att kontextualisera budskapet som finns på stenen. I detta 

avseende är inskrifterna längs vägen alltså inte mer distansspråkliga än de i 

referensmaterialet. Läsaren förväntas med andra ord i lika hög grad själv kunna 

kontextualisera budskapet som finns på stenen. 

 

Det andra element som undersöktes var behov av dubbelläsning, vilket inte heller har visat 

på signifikanta skillnader.  Inte heller det tredje element som undersöktes har visat någon 

betydande skillnad. Skiljetecken användes ungefär lika frekvent längs vägen som i referens-

materialet. I undersökningen har jag dock endast tagit hänsyn till hur frekvent skiljetecken 

har använts. Det fjärde element som undersöktes har inte heller visat på någon statistiskt 

signifikant skillnad: förekomsten (eller avsaknaden) av kommunikationsförsvårande och 

muntliga element kan alltså inte kopplas till runstenens position längs vägen. Längs 
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Attundalandsvägen var en lite mindre andel ord och namn felstavade än i referensmaterialet 

(5 % mot 7 %). Det är dock möjligt att denna skillnad är slumpmässig. Dessa tre undersökta 

element har visat att inskrifterna på runstenarna längs vägen inte är mer skriftligt 

avancerade än dessa i referensmaterialet. Läsaren ställs inför samma tolkningsproblematik 

som vid läsningen av stenar med en annan lokalitet. Alltså har inte heller sändaren varit 

mera noggran med runinskriftens text än den har varit på andra ställen. 

 

Det sista som undersöktes angående inskrifternas skriftlighet var deras längd. Skillnaden i 

längd mellan alla stenar längs vägen och i referensmaterialet var inte statistiskt signifikant. 

Det är däremot skillnaden mellan de oskadade stenarna. Längs Attundalandsvägen 

innehåller en icke skadat inskrift i genomsnitt 19 ord, medan de i referensmaterialet 

innehåller i snitt 15 ord. Det är alltså sannolikt att det i genomsnitt har funnits någon skillnad 

för alla stenar då dessa restes. I och med att de andra elementen som undersöktes angående 

inskrifternas skriftlighet inte har visat på större skillnader mellan vägen och 

referensmaterialet är det svårt att koppla inskrifternas längd till deras skriftlighet. Som jag 

angav i kapitel 4 kopplas inskriftens längd även till runstenarnas ”sociala dimension” 

(Williams 2013, s. 66). Det är alltså möjligt att inskriftens längd i Attundalandsvägens fall 

snarare kan kopplas till detta än till själva skriftligheten. 

6.2.2 Eriksgatan i Uppland 
För det första finns det även längs Eriksgatan i Uppland ingen statistiskt signifikant skillnad i 

förekomsten av nekrologer mellan stenarna som restes längs vägen, och de i 

referensmaterialet. Det finns lite fler runstenar som innehåller nekrologer längs vägen, men 

detta kan vara slumpmässigt. För Eriksgatan gäller alltså detsamma som för Attundalands-

vägen, nämligen att budskapet som finns i runinskriften är i lika hög grad kontextbundet 

längs vägen som det är i referensmaterialet. Inskrifterna är alltså inte mer distansspråkliga. 

 

För det andra undersöktes behov av dubbelläsning. Längs Eriksgatan förekommer detta med 

högre frekvens (22 % mot 2 %) än i referensmaterialet. Skillnaden är statistiskt signifikant. 

Detta kan vara ett tecken på att dessa stenar är skriftligt mer avancerade. Det är påfallande 

att det är just stenarna med den mest iögonfallande ornamentiken som innehåller detta sätt 

att förkorta budskapet. Dessutom ingår fyra av dessa i ett parmonument: U 904 med U 901 

och U 859 med U 860. I samtliga fall finns det lite mellanrum mellan runorna och i tre av fyra 

stenar har ristaren inte ristat utanför slingan. Undantaget är U 901 där ont hos står utanför 

slingan. På dessa stenar har ristarna alltså velat kombinera mycket framträdande och 

platskrävande ornamentik med ett längre budskap, helst utan att texten skulle förstöra 

ornamentiken. Förekomsten av dubbelläsning kan dock även bero på själva ristaren. Enligt 

Thompson (1975 s.100) är det ett typiskt drag hos Åsmund Kåreson att en runa kan stå för 

slutljudet i ett ord och för första ljudet i det nästa. Av de fem inskrifter som innehåller 

dubbelläsning är tre tämligen säkert attribuerade till Åsmund (Thompson 1975 s.149), och 

ytterligare en är signerad av Åsmund. Den femte förekomsten av dubbelläsning finns på U 

744, vilken signerades av Balle. Det är generellt inte särskilt vanligt för Balle att förkorta 

inskrifter på detta sätt. Dubbelläsningen förekommer i ordföljden auk byki| |i  haruistam. 
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”Byggi i” förekommer även i tre andra inskrifter ristade av Balle, och i samtliga fall har 

ordföljden ristats på detta förkortade sätt. Detta tyder alltså på att förkortningen också i 

detta fall verkar vara ett särskilt drag hos ristaren. De två ovanstående förklaringar utesluter 

inte varandra. Det är sannolikt att ristare som var mer benägna att använda förkortnings-

sättet använder precis detta när runinskriftens utomordentliga utformning kräver detta som 

mest.  

 

För det tredje undersöktes förekomsten av skiljetecken. Resultaten i denna undersökning 

tyder, som för Attundalandsvägen, inte på någon signifikant skillnad mellan vägen och 

referensmaterialet. Skiljetecken har alltså inte i högre grad använts längs vägen. 

 

För det fjärde finns det generellt inte heller någon skillnad i förekomsten av 

kommunikationsförsvårande eller muntliga element. Det är dock intressant att endast två 

namn (2 %) längs Eriksgatan innehåller stavningsfel, medan det finns 18 (7 %) sådana i 

referensmaterialet. Detta skulle kunna tyda på att ristarna har varit mer noggranna med att 

återge denna information som möjligen var den viktigaste i inskriften.71 Resultatet är dock 

inte signifikant. Det är även anmärkningsvärt att initialt st aldrig skrivs ist i inskrifterna, 

medan detta förekommer två gånger i referensmaterialet. Williams (2013 s.69) har påpekat 

att detta muntliga språkdrag verkar ha en koppling till ett lågstatusperspektiv. Förekomsten 

av denna talspråksnära ristningsform är dock mycket liten i runstensmaterialet generellt. I 

hela Uppland förekommer formen istin eller istain för sten endast 12 gånger. Det är alltså 

fullt möjligt att resultatet är slumpmässigt. Dessutom är mitt referensmaterial nästan fyra 

gånger större än vägmaterialet. 

 

Det femte och sista element som undersöktes i anknytning till stenens skriftlighet är 

inskrifternas längd. Undersökningen har visat att inskrifterna längs Eriksgatan är betydligt 

längre än dessa i referensmaterialet. De oskadade inskrifterna längs vägen innehåller i 

genomsnitt 18 ord, i referensmaterialet är det 13 ord. Detta kan bero på att det på stenarna 

längs vägen oftare finns böneformler, ristarsignaturer och nekrologer. Skillnaden mellan 

vägen och referensmaterialet är ännu större för Eriksgatan än för Attundalandsvägen.  

 

För Eriksgatans del är det svårare att avgöra om stenarna längs vägen är mer skriftliga än i 

referensmaterialet. Å ena sidan är de innehållsmässigt inte (signifikant) mer distansspråkliga, 

men å andra sidan verkar namnen vara mer noggrant återgivna, vilket innebär att läsaren 

enklare kan tolka dessa även utan att känna till personerna. På detta sätt blir inskriften ändå 

(lite) mindre kontextbunden. Skillnaden i hur dubbelläsning eller snarare enkelristning 

används är tydlig, men detta kan snarare kopplas till ristarna, eller till runristningens 

helhetsbild. Denna elaborerade helhetsbild tyder snarare på runstenarnas status än på deras 

skriftlighet. Detsamma gäller även för förekomsten av den muntliga is stavningen. Slutligen 

är inskrifterna längre, men som sagt kan även detta även kopplas till inskrifternas status. Jag 

                                                      
71

 Evert Salberger (2001 s.84 ff.) påpekar att namn kan ha ristats tydligare än de vanliga formelorden, 
detsamma påpekar Williams (2010). Williams bygger vidare på argumentet och anger att alla ord utöver de 
vanliga formelorden kan ha skrivits mer noggrant, för att förenkla tolkningen av inskriften.   
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drar alltså slutsatsen att det finns en liten skillnad mellan inskrifter på vägstenar och övriga 

runinskrifter, men att denna skillnad i hög grad sammanfaller med stenens status. 

Runstenarnas sociala status diskuteras mera ingående i kapitel 6.3 nedan. 

6.2.3 Eriksgatan i Östergötland 
Generellt visar undersökningen av Eriksgatan i Östergötland inga betydande skillnader 

mellan vägen och referensmaterialet. Detta stämmer överens med undersökningen av 

kristligheten i samma region. För det första är nekrologer tämligen sällsynta i hela 

materialet. Det finns lite fler av dessa i referensmaterialet, vilket dock inte är statistiskt 

signifikant. Inskrifterna längs vägen är alltså inte mer distansspråkliga.  

 

För det andra förekommer även behov av dubbelläsning i väldigt få inskrifter i Östergötland. 

I hela landskapet finns endast sex stenar på vilka dubbelläsning återfinns, bland dessa har 

Rökstenen (Ög 136) allra flest förekomster. I denna inskrift måste 12 runor dubbelläsas.72 I 

mitt material finns det dock inga inskrifter i vilka runor måste läsas dubbelt, vilket innebär 

att det inte finns någon skillnad. För det tredje finns det inte heller i Östergötland någon 

skillnad i hur frekvent skiljetecken förekommer i referensmaterialet och längs vägen. Det är 

dock slående att skiljetecken i hela Östergötlands material förekommer i högre frekvens än 

på de uppländska stenarna. Där S/O varierade från 0,72 till 0,76 i Uppland, verkar 

fördelningen i Östergötland nästan vara 1/1.73 För det fjärde har även undersökningen av 

antalet ristningsfel inte pekat på skillnader mellan vägen och referensmaterialet. Till slut har 

även det femte och sista elementet som undersöktes, inskrifternas längd, inte heller visat på 

speciella kännetecken för stenarna längs vägen. Stenarna är i genomsnitt lika långa.  

 

Sammanfattningsvis uppvisat Eriksgatan i Östergötland alltså inga skillnader mot 

referensmaterialet vad gäller runinskrifternas skriftlighetsnivå.  

6.2.4 Sammanfattning 
Runinskrifterna längs vägen är inte påtagligt mer distansspråkliga, även om många av dem är 

mycket omsorgsfullt utformade. Längs Eriksgatan i Uppland är skillnaden mellan vägen och 

referensmaterialet lite större, men ändå påfallande liten. Resultaten pekar snarast på att 

även ornamentiken var ett mycket viktigt element av ristningen, och att den inte kan 

underskattas. Istället för att öka runstenens läsbarhet och tillgängliggöra inskriften för så 

många förbipasserande som möjligt, har sändaren snarare lagt ner extra arbete på 

                                                      
72

 Det är påfallande att ristaren i denna äldre, men mycket statusfyllda inskrift har använt sig av denna 
förkortningsmöjlighet i en sådan hög grad. Detta bekräfter snarast att ”enkelristning” är ett tecken på 
avancerat skriftlighet och nogrann planering från ristarens sida. Rökinskriften ställer med sina poetiska delar 
och stycken i schiffer generellt ett högt krav på läsaren. Detta går hand i hand med den ökade användningen av 
”enkelristning” i och med att detta tyder på ristarens skicklighet, samt ett högt kunskapsförväntan hos läsaren.  
73

 Inskrifterna i Uppland är tydligen längre än dessa i Östergötland, men användningen av skiljetecken har inte 
ökad i samma takt. Det är påfallande att de generellt yngre stenarna i Uppland i lägre grad delar upp orden i 
inskriften. En stickprovundersökning har dessutom visat att ornamentiken endast mycket begränsat används 
för att segmentera orden.   
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runstenarnas ornamentik. Detta tyder på att runstenarna inte enbart skulle läsas, men att de 

också skulle vara vackra, och påfallande även för dem som inte kunde eller ville läsa texten. 

Resultaten understryker Bianchis (2010 s.34 ff.) påpekande att det finns mer i en runsten än 

bara text, och att det kan vara anakronistiskt att räkna runstenarnas placering längs vägen 

som ett tecken på utbredd runkunskap. 

 

Svaret på frågan om runstenarnas sändare hade läsaren i åtanke när de reste stenar längs 

vägen är, med en liten modifiering, positivt. I stället för en läsare har sändaren snarare haft 

en åskådare i åtanke. Detta styrker Brinks (2005) tes att det vikingatida samhället befinner 

sig i en övergångsperiod från en muntlig till en skriftlig kultur. Runstenarna som placerades 

längs vägen, kanske den bästa placeringen att nå en utbredd (främmande) publik, har inte i 

högre grad ristats för att vara begripliga för personer som inte är bekanta med kontexten. 

Man kan undra om detta beror på att sändaren inte ville, eller inte kunde skriva mer 

distansspråkligt. Tyckte sändaren att det inte var nödvändigt med ett mer skriftligt språkbruk 

på dessa stenar, eller hade den helt enkelt inte insett att texter som ska läsas av en större 

och främmande grupp helst skall vara mer distansspråkliga?     

6.3 Social ställning 

Den tredje frågan som ställdes var: finns det skillnader i runstenarnas kännetecken på social 

status? Undersökningen av denna fråga baserades för det första på förekomsten av två 

formler: nekrologer och ristarsignaturer. För det andra användes även utomspråkliga 

faktorer, nämligen förekomsten av flerstensmonument och flersidiga inskrifter. Till slut är 

också vissa skriftliga faktorer relevanta för undersökningen. Dessa är inskriftens längd och 

förekomsten av ristningsfel. 

6.3.1 Attundalandsvägen 
Det första element som anknyts till runstenarnas sociala status har redan diskuterats ovan 

under 6.2. Om en inskrift innehåller en nekrolog blir den mindre kontextbunden, i och med 

att det blir enklare för läsarna att skapa en bild över de personer som nämns i texten. 

Förekomsten av formeln kan även vara ett tecken på ökad status i och med att själva 

nekrologen ofta berättar om vad den avlidna har åstadkommit i livet. Det förklaras till 

exempel om personen har rest utomlands, och eventuellt dött där, om den avlidna ägde en 

gård eller liknande. Undersökningen har som ovan redan diskuterades dock visat att det 

endast finns en liten skillnad i andelen nekrologer som förekommer längs vägen eller i en 

annan miljö. Denna skillnad är dessutom inte statistiskt signifikant, och kan vara 

slumpmässig. De avlidna har alltså inte presenterats på ett avsevärd mer berömmande sätt.  

 

För det andra kan även förekomsten av ristarsignaturer vara statushöjande. Undersökningen 

har visat att det finns en lite mindre andel av signerade stenar längs Attundalandsvägen än i 

referensmaterialet. Detta resultat är dock inte statistiskt signifikant och skillnaden kan vara 

slumpmässig. Också här gäller alltså att vägstenarnas status inte har upphöjts på detta sätt. 
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För det tredje undersöktes om runstenarna kan ha ingått i ett flerstensmonument. Som 

Williams (2013 s.66) påpekade kan detta vara ett tecken på ökad status. Undersökningens 

resultat antyder att det finns flera sådana längs Attundalandsvägen än i referensmaterialet. 

Skillnaden för alla flerstensmonument var inte signifikant, men skillnaden i förekomsten av 

det plurala objektet var det. Detta kan eventuellt tyda på att särskilt resandet av 

ackompanjerande bautastenar var särskilt vanligt längs vägen. Att flerstensmonument 

förekommer mer frekvent längs vägen kan kopplas till vägens karaktär. Både vägens form 

och bruk lämpar sig nämligen mycket väl för resandet av par och flerstensmonument. För 

det första kan ett parmonument tänkas kanta vägen från två sidor, vilket i mycket hög grad 

måste ha uppmärksammats av resenärer. Ett exempel på detta är U 164 och U 165 som på 

norra sidan har kantat vägbron som Jarlabanke lät bygga, eller U 135 och U 136 som också 

har förknippats med Jarlabankesläkten (Gustavson & Selinge 1988 S.21 ff.). För det andra går 

”publiken” längs en väg generellt i en viss riktning, människorna följer vägens lopp, vilket 

innebär att det är möjligt att placera stenarna successivt så att dessa kan åskådas den en 

efter den andra. Ett bra exempel på detta är att Jarlabankes bro även vid södra sidan har 

kantats av runstenar. Dessutom har bautastenar stått mellan dessa och kantat hela bron. 

(SRI bd. 6 s.244–51) Ett annat mycket fint exempel på att vägen kan ha kantats av 

bautastenar är Vs 13 som nämndes i inledningen. Den måste ha stått mitt i en rad bauta-

stenar vilka kantade Eriksgatan nära Anunds hög. De nämns i inskriften: staina þasi ala eller 

’alla dessa stenar’. Vägen har alltså varit en mycket lämplig plats för flerstensmonument. 

Dessutom har en stor andel av flerstensmonumenten varit rest i samband med byggandet av 

broar, vilka ju alltid utgör en del av vägen. 

 

För det fjärde undersöktes även antalet sidor som ristades på stenarna. I referensmaterialet 

finns det fyra inskrifter som är ristade på flera sidor, men det finns inga längs vägen. 

Resultatet är dock inte statistiskt signifikant. Att det inte finns flersidiga inskrifter längs 

vägen kan tyda på att ristarna har tagit hänsyn till vägens karaktär. Resenärer som trafikerar 

på vägen har rimligast endast betraktat runstenen från en sida. Där ett flerstensmonument 

särskilt passar längs vägen, kan lokalen vara mindre passande för en flersidig inskrift.74 Det är 

på detta sätt alltså inte överraskande att det inte finns någon flersidig inskrift längs vägen. 

 

För det femte är även inskriftens längd relevant, vilket Williams (2013 s.66) har kopplat till 

högre status. Som diskuterades ovan i kapitel 6.2.1 är (de oskadade) inskrifterna längs 

Attundalandsvägen i genomsnitt längre än de i referensmaterialet, vilket även tyder på ökad 

status. Undersökningen har dock inte kunnat utröna precis vilken del som är längre i 

inskrifterna. Det finns nämligen inga signifikanta skillnader i förekomsten av de olika 

formlerna.75 Detta spelade kanske ingen roll. En runsten med längre inskrift måste ha varit 

                                                      
74

 Ett exempel på en flersidig vägsten (vilken dock ligger utanför mitt undersökningsområde) är Sm 144 
Gursten. Den är ristad på 3 sidor, men anses ha varit rest vid en vägkorsning, nära ett gravfält (Åkerström 2012, 
s. 5). I och med att den inte bara kantar vägen, utan står vid en korsning är det tänkbart att alla de ristade sidor 
ändå var synliga från vägarna. 
75

 Det finns dock lite fler nekrologer längs Attundalandsvägen. Även om denna skillnad inte är signifikant, kan 
den ha påverkat den genomsnittliga längden. 
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dyrare, har tagit längre tid att läsas, och var troligtvis mer imponerande (likaså för dem som 

inte kunde läsa själva texten) oberoende av om det nu var nekrologen, ristarformel 

böneformeln, eller något annat element som var längre.  

 

För det sjätte kan förekomsten av både muntliga element och ristningsfel vara status-

minskande. Som ovan diskuterades har undersökningen visat att det inte finns någon 

statistiskt signifikant skillnad mellan väg- och referensmaterialet vad gäller detta. Läsarens 

bedömning av stenarnas status tycks alltså inte ha påverkats av denna faktor. 

 

För det sjunde räknas förekomsten av poetiska drag i inskriften som statushöjande. Sådana 

är i hela undersökningen dock mycket ofrekventa. Längs Attundalandsvägen innehåller 19 % 

av inskrifterna element som enligt Hübler (1996) kan vara poetiska, i referensmaterialet är 

detta 9 %. Denna skillnad är mycket liten. Dessutom ingår merparten av de poetiska 

elementen längs Attundalandsvägen i kategori A, vilket innebär att dessa kan ha uppstått 

tillfälligt. Det finns alltså ingen påtaglig skillnad mellan vägen och referensmaterialet. 

 

Sammanlagt finns det längs Attundalandsvägen alltså en lite större andel högstatus-

monument än i referensmaterialet, framförallt den högre förekomsten av flerstens-

monument är påfallande. Dessutom innehåller inskrifterna generellt lite fler ord76, vilket 

innebär att de kan vara mer påkostade. Mer skriftliga element såsom stavningen, 

användningen av förkortningar eller förekomsten av poetiska element skiljer sig dock inte 

från referensmaterialet. 

6.3.2 Eriksgatan i Uppland 
För det första finns det som ovan diskuterades i kapitel 6.2.2 ingen statistiskt signifikant 

skillnad i förekomsten av nekrologer. Också längs Eriksgatan har de avlidna alltså inte 

presenterats betydligt utförligare. För det andra finns det en större andel signerade stenar 

längs Eriksgatan än i referensmaterialet, men denna skillnad är inte heller signifikant utan 

kan vara slumpmässig. Vad gäller undersökningen av formler är Attundalandsvägen och 

Eriksgatan alltså lika varandra. 

 

För det tredje visar undersökningen av antalet flerstensmonument att dessa även här 

förekommer mer frekvent längs vägen. Också detta håller alltså för både Attundalandsvägen 

och Eriksgatan i Uppland. Också här finns runstenspar som har kantat vägen på två sidor, och 

som har varit resta i rad. U 904 och U 901 har nämligen antagits vara resta på vardera sidan 

av vägbanken vid läbyvad (SRI bd 8 s.619)77. U 859 och U 860 skulle däremot ha rests i rad, 

så att först den ena och sedan den andra stenen skulle läsas av resenärerna (SRI bd 8 s.514–

520). Stenarna som ingår i flerstensmonumenten har dessutom den finaste ornamentiken 

som återfinns i materialet. På U 904 och U 860 finns både ett stort kors och djurornamentik, 

                                                      
76

 Detta fastän ristarna i högre grad har valt att rista flera stenar framför att rista en sten på flera sidor. 
77

 I Bilaga 3 finns en bild över den ännu idag synliga vägbanken vid Läbyvad och U 904 vilken är den enda av 
paret som står kvar på sin ursprungliga placering. 
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på U 901 finns det även ett stort kors och en scen som tidigare har tolkats som en pågående 

strid (SRI bd 8 s.617-21) men idag anses vara en kristen gravläggning (Hult 1992). På Sö 175 

finns det en stor mansfigur. Av de flerstensmonumenten har endast Sö 328 mer vanlig 

ornamentik.  

 

Det fjärde element som undersöktes, antalet ristade sidor, visar ett likadant resultat som för 

Attundalandsvägen. Längs Eriksgatan återfinns inga flersidiga inskrifter, medan dessa 

förekommer i referensmaterialet. Skillnaden är dock inte heller signifikant. Att detta är fallet 

för både Attundalandsvägen och Eriksgatan styrker dock hypotesen att detta kan vara 

avsiktligt. Också här verkar det som att resarna har varit noga med att ha hela den ristade 

ytan synlig från en sida. 

 

För det femte undersöktes även inskrifternas längd. Som redovisades ovan är inskrifterna 

längs Eriksgatan i genomsnitt betydligt längre än dessa i referensmaterialet. Också detta 

antyder att inskrifterna generellt har högre status. Det är påfallande att det hölls en högre 

standard för stenarna längs Eriksgatan än för dessa i referensmaterialet. Det finns t.ex. inga 

textbärande runstenar som har färre än 10 ord. Inte heller längs Eriksgatan finns det några 

signifikanta skillnader för förekomsten av varje enskilda formel. Skillnaden i förekomsten av 

alla undersökta ”icke primära formler” sammanlagt var dock signifikant.78 Detta tyder på att 

inskrifternas ökade längd för Eriksgatans del beror på att sändaren har valt att utöka 

budskapet med icke primär information. Den ökade längden beror troligtvis alltså inte på att 

stenen restes av eller för flera personer (vilket också skulle göra inskriften längre). Resultatet 

styrker alltså slutsatsen att sändarna medvetet har valt att rista en längre inskrift, och med 

andra ord kan ha haft avsikten att presentera en mer statusfylld runsten. 

 

För det sjätte har undersökningen av ristningsfel visat att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan stenarna längs vägen och dessa i referensmaterialet. Också längs Eriksgatan 

har ristarna alltså inte varit mer noggranna i sin stavning. Som ovan angavs har namn 

generellt dock stavats lite tydligare, vilket ändå kan tyda på att sändaren ville säkerställa att 

dessa skulle vara begripliga för alla läskunniga. 

 

För det sjunde har undersökningen av poetiska element visat att det även för Eriskgatan i 

Uppland endast finns en mycket begränsad skillnad. Längs vägen innehåller 1 inskrift eller 5 

% poetiska element, medan detta är 2 inskrifter eller 2 % för referensmaterialet.  Inte heller 

här har sändaren i betydligt högre grad vald att framställa budskapet poetiskt. 

6.3.3 Eriksgatan i Östergötland 
För det första har både undersökningen av nekrologer och av ristarsignaturer inte visat på 

skillnader mellan vägen och referensmaterialet. Det finns ungefär lika många stenar som 

innehåller nekrologer. Ristarsignaturer är generellt väldigt ovanliga i hela Östergötlands 

material, vilket gör att det inte heller här finns någon påtaglig skillnad. 
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 Skillnaden mellan förekomsten av böneformel + nekrolog + ristarsignatur hade ett p-värde 0.004806. 
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För det andra har undersökningen av antalet flerstensmonument visat att det också längs 

Eriksgatan i Östergötland finns en större andel av flerstensmonument än i referens-

materialet. För detta vägparti är resultatet dock inte signifikant. Det är högst påfallande att 

det längs samtliga undersökta vägar verkar finnas fler flerstensmonument än i deras 

respektive referensmaterial. Detta styrker en möjlig slutsats att flerstensmonument är 

särskilt vanliga längs vägar generellt, och att detta inte endast är ett kännetecken av de 

enskilda vägar som undersöktes. 

 

För det tredje undersöktes även förekomsten av flersidiga inskrifter. Detta resultat är som 

för de andra undersökta vägarna inte statistiskt signifikant. Att det inte förekommer 

flersidiga inskrifter längs någon av vägarna som undersöktes kan dock peka på att det finns 

en verklig skillnad, och att det har funnits en åtskillig praxis för resandet av runstenar längs 

vägen.79  

 

För det fjärde undersöktes även inskrifternas längd. Här finns det dock ingen skillnad mellan 

vägen och referensmaterialet. Inte heller undersökningen av antalet ristningsfel, muntliga 

element eller poetiska framställningar har visat på någon betydlig skillnad. Generellt finns 

det alltså inga element som med säkerhet antyder att runinskrifterna som restes längs 

Eriksgatan i Östergötland har kännetecken på högre status än de andra stenar som restes i 

området. 

6.3.4 Sammanfattning 
Framförallt Attundalandsvägen och Eriksgatan i Uppland har varit ställen där mer 

statusfyllda stenar har varit resta. Särskilt för Eriksgatans del är runstenarnas höga standard 

påfallande. Vägarna har varit utmärkta ställen att resa flerstensmonument. Även längs 

Eriksgatan i Östergötland, vilken generellt har visat väldigt få skillnader mot sitt 

referensmaterial, finns det en större andel flerstensmonument. Detta resultat kan som sagt 

dock vara slumpmässigt.  Däremot verkar det vara mindre vanligt med flersidiga ristningar 

längs vägen. Detta (inte heller signifikanta) resultat gäller, i större eller mindre grad, för alla 

vägar. 

 

Specifikt för Attundalandsvägen och Eriksgatan i Uppland gäller även att inskrifterna har 

varit längre, för Eriksgatans del kan det dessutom med viss säkerhet kopplas till den högre 

förekomsten av icke primära formler. Sammanlagt är det påfallande hur Eriksgatan skiljer sig 

mest från sitt referensmaterial, och till synes har varit ett ställe där resarna har varit noga 

med att visa upp sig på ett utomordentligt sätt. 

                                                      
79

 Denna hypotes bör kontrolleras med ett större material. En sådan undersökning kan i dagens forskningsläge 
dock vara svårt att utföra i och med att det generellt finns stor osäkerhet om var vägarna precis har funnits. (se 
t.ex. de skillda uppfatningar Klos (2009), Källström (2010) och Larsson (2010) har angående antalet runstenar 
som restes längs vägar). Det är möjligt att det för vissa enskilda stenar enklare kan avgöras om de restes längs 
en väg. En undersökning av dessa skulle närmare kunna bestämma sanningshalten i hypotesen. Se kapitel 6.3.1 
för min argumentation angående Sm 144 Gursten. 
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6.4 Övriga resultat 

I detta kapitel diskuteras de resultaten som inte direkt har kopplats till någon enskild fråga, 

men som belyser den övergripande frågan om runstenarna längs vägar skiljer sig 

ornamentalt från stenar med en annan placering. Det handlar sig om undersökningen av 

ristningarnas ornamentik och slinguppläggning. 

6.4.1 Attundalandsvägen 
Undersökningen av slingupplägget och ornamentikens stil har visat att det inte finns någon 

påtaglig skillnad mellan vägen och referensmaterialet. Detta innebär att de befintliga 

skillnaderna som ovan har påpekats angående kristlighet och status inte beror på att 

stenarna restes vid åtskilliga tidspunkter. I samband med Gräslunds dateringsmetod tyder 

den likadana ornamentikstilen nämligen på att stenarna har rests i samma takt, och under 

samma perioder. Runstenarna längs vägen är alltså varken yngre eller äldre än dessa i 

referensmaterialet. 

6.4.2 Eriksgatan i Uppland 
Längs Eriksgatan i Uppland finns det en påfallande skillnad i ristningarnas ornamentik, och i 

viss mån även i slingupplägget. För det första når runstensresandet längs Eriksgatan en topp 

vid Pr3. I referensmaterialet restes de flesta stenar i stilen Pr4. Pr3 har Gräslund (2002, 2006) 

daterat till ca 1045 – 1075, Pr4 daterar hon ca 1070 – 1100. Runstenarna längs vägen har 

alltså generellt ristats med en äldre stil än dessa i referensmaterialet. Som antyddes i kapitel 

4 har Källström (2007 s.64–75) påpekat svårigheter i Gräslunds dateringsmetod. I det här 

fallet är (den relativa) dateringen dock säkrare. Källström anger själv att de arkeologiska fynd 

med vilka Pr 3, 4 och 5 kan dateras är säkrare. (s.68) Dessutom kommer alla dessa ristningar 

från samma område, vilket också försäkrar att det inte finns någon regional skillnad. Den 

påtagliga skillnaden i stenarnas ornamentikstil kan betyda två saker: å ena sidan kan 

stenarna som återfinns längs Eriksgatan vara mer ålderdomliga eller konservativa än dessa i 

referensmaterialet, å andra sidan kan de verkligen vara äldre. Den första möjligheten kan 

inte motbevisas, men jag anser den vara mindre sannolik. Det är nämligen svårt att förklara 

varför runstenarnas resare skulle ha valt att använda en ornamentikstil som inte längre är 

gängse i området. Den sista möjligheten kan däremot förklaras. En numera vedertagen 

uppfattning är att det stora runstensmodet spreds från Danmark i söder norrut tills det 

kulminerade i Uppland. (se t.ex. Roesdahl 1980 s.23 ff. eller Snædal & Wachtmeister 1984 

s.14) Det är tänkbart att denna spridning inte gick som en våg över hela landskapet 

samtidigt, utan att den på samma sätt som resande människor har följt de olika 

kommunikationslederna som finns i landet. På detta sätt kan befolkningen som levde nära 

vägen eller som av ett annat skäl kom i kontakt med denna först ha mött det nya modet. 

Eriksgatan i Uppland var regionens viktigaste kommunikationsled, som förbindelse mellan 

Uppsala och regionerna söderut. 80  Nathan Lindqvist (1950 s.41 ff.) har påpekat att 

”samfärdseln [har] spelat en stor roll för språk- och kulturföreteelsernas utbredning.” Han 

                                                      
80

 Sahlgren (1909 s.114) kallar detta för ”vår äldsta kommunikationsled till lands” 
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påpekar att flera dialektdrag har spridits längs vattenvägar och stigar, särskilt längs 

Eriksgatan som nord-sydlig förbindelseled. Det är alltså mycket väl tänkbart att detsamma 

har skett med runstensmodet. Både i väg- och referensmaterialet för Attundaland restes de 

flesta runstenar i den yngre stilen Pr 4, vilket kan vara en bekräftelse på att Eriksgatan i 

Uppland nåddes först av runstensvågen.81 Dessutom är det möjligt att Eriksgatan från början 

har varit ett mycket populärt ställe att resa runstenar, särskilt om man tar hänsyn till 

hypotesen att runstenarna skulle läsas (eller snarare ses) av så många som möjligt. Det är 

tämligen oklart om Eriksgatan som statsrättslig begrepp (kungens resa genom Sverige vilken 

skulle bekräfta hans kungablivande) fanns redan då.82 Men om kungen och hans följe redan 

då reste längs denna väg kan även detta ha varit ett bra skäl att placera påfallande 

runmonument vid vägkanten. 

 

Resultatet vad gäller slingupplägget är inte lika slående som detta för Eriksgatan, men är värt 

att nämnas. Det finns inga stora skillnader mellan Eriksgatan och referensmaterialet, i båda 

grupper förekommer slingupplägget A på ungefär hälften av alla stenar. Skillnaden som finns 

är att B-upplägget förekommer mer frekvent längs Eriksgatan än i referensmaterialet. Detta 

kan kopplas till att inskriften på dessa stenar generellt är lite längre, i B slingan finns det 

nämligen mer plats för runtexten. 

6.4.2 Eriksgatan i Östergötland 
I Östergötlands material förekommer de icke zoomorfa slinguppläggen D och E mest 

frekvent, vilket kan kopplas till den mest frekventa ornamentikstilen, RAK. Det finns dock 

ingen påtaglig skillnad mellan vägen och referensmaterialet. Också i undersökningen av 

ornamentikstilen har både väg- och referensmaterialet en topp vid stilen RAK. Det är dock 

märkbart att stilen Pr2–3 förekommer mer längs vägen medan Fp verkar föredras i 

referensmaterialet. I och med att antalet är litet kan detta dock bero på slump. Tidsmässigt 

överlappar stilarna Pr2–3 och fp delvis, fp har Gräslund (2002,2006) daterats till 1010–1050 

och Pr2–3 till 1020–1075. Dessutom är som Källström har påpekat den arkeologiska 

dateringen för dessa stilperioder mindre säker (2007 s.68). Resultatet är alltså mycket 

osäkert, men ifall detta resultat inte är slumpmässigt har stenarna med ett zoomorft 

slingupplägg längs vägen möjligen rests i en yngre anda än dessa i referensmaterialet. 

6.4.4 Sammanfattning 
Mellan Attundalandsvägen och sitt referensmaterial finns det ingen påtaglig skillnad, men 

för båda delar av Eriksgatan finns det intressanta skillnader. Ovan har jag diskuterat att 

runstensmodet kan ha spridits via vägarna, precis som andra språkliga och kulturella 

företeelser. Detta på grund av att runstenarna längs Eriksgatan i Uppland bär en äldre 

ornamentik än dessa i referensmaterialet. För Eriksgatan i Östergötland var resultatet 

                                                      
81

 I så fall kan modet kanske snarare jämföras med en ström än med en våg. 
82

 Den tidigaste, någorlunda säkra information som finns om denna statsrättsliga företeelse finns i Väsgöta-
lagen. (Kjellén 1889 s.9), Det är dock möjligt att praktiken att kungen red en ”Eriksgata” (möjligen under ett 
annat namn) fanns redan tidigare.  



57 
 

däremot tvärtom, där en mindre andel stenar längs vägen visar en möjligen yngre 

ornamentik än den som återfinns i referensmaterialet. Resultatet för Upplands del är dock 

mycket säkrare både på statistiska och arkeologiska grunder, och på grund av detta anser jag 

att Östergötlands resultat inte motsäger resonemanget som fördes angående 

runstensmodens spridning. Ifall Östergötlands osäkra resultat ändå pekar på verkliga 

skillnader i resningsperioden antyder detta kanske att resonemanget inte gäller för vägar 

generellt.83 Det är möjligt att just Eriksgatan i Uppland med sitt särskilda läge har varit mer 

lämplig för att tidigare nås av runstensmodet än dess omgivning, men att detta inte är fallet 

för alla vägar.  

7. Slutord  

Syftet med uppsatsen var att undersöka om runstenar som står längs vägar skiljer sig 

språkligt och ornamentalt från sådana som placerades på andra ställen i landskapet. Utöver 

detta undersöktes även om det finns skillnader vägar emellan. Undersökningen grundades i 

hypotesen att det kan finnas ett samband mellan runstenarnas utformning och deras 

placering. Slutsatsen är att det finns vissa skillnader mellan runstenar som restes längs vägen 

och sådana som placerades på andra ställen, men att dessa skillnader återfinns i olika grad 

hos de enskilda vägarna. Nedan sammanfattas först resultaten för de olika frågorna, sedan 

jämförs de olika vägarna. Kapitlet avslutas med materialkritik. 

 

För det första har undersökningen visat att det för samtliga vägar finns få skillnader vad 

gäller runinskrifternas explicita koppling till kristendomen. Inskrifterna längs vägen 

innehåller inte signifikant fler böneformler. Korsmarkering förekommer lite oftare längs 

Attundalandsvägen än i referensmaterialet, men för de andra vägarna finns även där inga 

signifikanta skillnader. Detta resultat antyder att det åtminstone längs Eriksgatan inte har 

varit praxis att i högre grad presentera kristliga element. För Attundalandsvägen är detta 

dock en möjlighet. Resultatet, särskilt vad gäller Eriksgatan, går i viss mån emot upp-

fattningen att vägbyggandet var en kristen gärning. Detta understryker snarast att vägarna 

även har en världslig karaktär och funktion. Som Williams (1996a s.61) påpekade är det 

sannolikt att vägröjning eller brobyggande också kan ha en mer ”monumental karaktär”. 

Vägarnas funktion och därmed deras anknytning till kristendom kan bero på sträckningen. Så 

är Eriksgatan en interregional led som kan ha använts vid längre resor, medan 

Attundalandsvägens läge är mer lämpat för regional trafik, t.ex. till och från kyrkan. Dessa 

vägar kan alltså ha byggts och använts av olika personer för olika ändamål. 

 

För det andra har undersökningen av inskrifternas skriftlighet visat att det inte finns stora 

skillnader mellan vägarna och deras referensmaterial. Detta är ett tecken på att ristarna 

generellt inte har försökt att skriva mer distansspråkligt längs vägen. Detta kan uttryckas 
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 Lindqvist (1950 s.40 ff.) har dock hittat flera dialektdrag som skulle ha spridits även längs Eriksgatan i 
Östergötland. 
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tydligare med Koch och Oesterreichers (1985, 1993) begreppspar. Å ena sidan har in-

skrifterna i båda grupperna samma mediala skriftlighet, alla texter är skrivna, eller snarare 

ristade. Å andra sidan befinner de sig även på samma nivå i den konceptuella skriftligheten. 

Inskrifterna är lika distansspråkliga, eller närspråkliga. Nedan ger jag några spekulativa 

förklaringar för detta resultat. För det första är det möjligt att ristarna inte ansåg det som 

nödvändig att skriva texten längs vägen på ett mer distansspråkligt sätt. Eller uttryckt på ett 

annat sätt: ristarna hade möjligheten att skriva mer distansspråkligt, men har valt att inte 

göra det. En första möjlighet är att detta beror på att avsikten med att resa runstenar längs 

vägen inte var att nå en stor publik från flera regioner, utan att dessa runmonument liksom 

andra, icke placerade längs vägen, endast var avsedda att läsas av den lokala befolkningen. 

Detta är mindre sannolikt i och med vägstenarna ändå verkar ha högre status. En annan 

möjlighet är att detta beror på att ristningarna inte skulle läsas (av alla). Zilmer (2009 s.1075) 

har t.ex. påpekat att runstenar innehåller kommunikationssätt som även kan tilltala en icke 

runkunnig publik. Också Bianchi (2010) pekar på att runstenarna kan ha förmedlat betydelse 

utöver den som finns i skriften. Detta bekräftas av hans analys av icke lexikala inskrifter 

(2010 s.219-22). Det är alltså möjligt att runstenarna skulle betraktas av en stor publik, men 

att det språkliga innehållet inte var den enda poängen. En tredje möjlighet är att vägarna 

helt enkelt inte trafikerades särskilt mycket. Vi vet väldigt lite om vägarnas exakta läge under 

vikingatiden, och vi vet ännu mindre om hur ofta de har använts och vilka personer som 

skulle ha rest längs dessa. Om trafiken var mycket låg, skulle runstenarna som restes längs 

vägen ändå endast bekådas av den lokala befolkningen, och vore därmed inte särskilt 

speciella. Detta, liksom möjligheten att sädaren inte brydde sig om den främmande 

publiken, motsägs dock av att det faktiskt finns skillnader mellan väg- och icke vägstenar 

som kan kopplas till status. För det andra är det möjligt att ristarna helt enkelt inte hade 

redskapen att utforma texten mer distansspråkligt. Runstensmodet förekommer i en primärt 

muntlig kultur, medan uppfattningen att skriftliga meddelanden som skall nå många läsare 

skall vara distansspråkliga härstämmar från vår mycket skriftliga kultur. Det är alltså möjligt 

att en sådan förståelse av text inte fanns i denna mer muntliga kultur.  

 

För det tredje har undersökningen av inskrifternas sociala dimension visat på två tydliga 

skillnader som är kopplade till runstenarnas placering. Dessa gäller dock endast för Attunda-

landsvägen och Eriksgatan i Uppland. Runstenarna längs Eriksgatan i Östergötland skiljer sig 

inte signifikant från referensmaterialet. För det första är inskrifterna längs vägarna i 

genomsnitt längre. De innehåller fler ord. För det andra finns det fler flerstensmonument 

längs vägen. Vägarna verkar ha varit ett särskilt lämpligt ställe att placera flerstens-

monument och en stor andel av dessa kan även kopplas till själva vägbyggandet.84 Gustavson 

och Selinge (1988 s. 45) har redan angett att vägar kan vara ett lämpligt ställe att placera två 

runstenar som ristas med en text vilken löper från den ena till den andra stenen.  Flersidiga 

inskrifter finns dock inte, vilket ovan har förklarats med att flersidiga inskrifter måste 

betraktas från flera håll, medan en runsten som restes längs vägen generellt endast är synlig 

                                                      
84

 Längs Attundalandsvägen kopplas 4 av 11 flerstensmonument till brobygge, Längs Eriksgatan i Uppland 4 av 6 
och i Östergötland 1 av 5. Av stenarna som nämner bro eller vägbygge längs Attundalandsvägen ingår 4 av 7 i 
ett flerstensmonument, detsamma gäller för 4 av 4 för Eriksgatan i Uppland och en av två i Östergötland.  
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från en sida. Henrik Williams har påpekat (2013 s.72) att det för undersökningen av 

runstenarnas sociala dimension är viktigt att det etableras objektiva kriterier. Min 

undersökning har dock visat mycket olika resultat på de kriterier som antagits vara tecken på 

högre social status. Medan inskrifterna längs Attundalandsvägen och Eriksgatan i Uppland 

tydligen är längre och oftare ingår i flerstensmonument, innehåller de inte signifikant fler 

nekrologer, eller ristarsignaturer. Dessutom har de inte färre muntliga eller 

kommunikationsförsvårande element. Det är utifrån denna undersökning alltså svårt att 

etablera konkreta, objektiva kriterier. 

 

För det fjärde har undersökningen visat att det i flera fall finns skillnader vägarna emellan. 

Eriksgatan i Östergötland är någorlunda speciell eftersom det inte har visats någon 

signifikant skillnad mellan vägen och referensmaterialet. Vägen är den sydligaste, och 

runstenarna i regionen är lite äldre än dessa i Uppland. Dessutom finns det inte lika många 

runstenar i Östergötland som i Uppland. En möjlig hypotes för denna skillnad är att 

runstensmodet kom lite tidigare till denna region, och inte var lika explosiv. Det är möjligt att 

man där inte i lika hög grad har skilt mellan olika lokaliteter. I kapitel 6 påpekade jag att 

runstensmodet kan ha spridit sig norrut längs de existerande kommunikationslederna. 

Angående detta är det dock påfallande att Eriksgatan i Östergötland inte visar samma 

mönster som Eriksgatan i Uppland. Stenarna längs denna väg har äldre ornamentik än dessa 

i referensmaterialet, fastän båda har varit lika viktiga som kommunikationsleder. För de 

äldre stilperioderna vilka det är fråga om i Östergötland är dateringen dock mindre precis 

och det finns flera överlappningar. Å ena sidan är det alltså möjligt att det finns icke 

upptäckta åldersskillnader inom den ganska blandade och svårdaterade kategorin RAK, å 

andra sidan är det möjligt att skillnaden som har hittats mellan Fp för referensmaterialet och 

Pr2–3 för vägmaterialet beror på en slump, eller inte återspeglar någon verklig tidskillnad. 

Mot Eriksgatan i Östergötland står väldigt tydligt Eriksgatan i Uppland, vilken visar de allra 

flesta skillnaderna med referensmaterialet. Denna väg verkar ha haft en särskild status. 

Detta kan bero på vägens läge, vilket är mycket lämpligt för att ha varit en betydande 

kommunikationsled. Den förbinder nämligen Upplands viktigaste stad med regionerna 

söderut. Om man ville resa i denna riktning över land i stället för över vattnet måste denna 

väg ha varit den rimligaste rutten att välja. Attundalandsvägens runstenar skiljer sig inte i lika 

hög grad från referensmaterialet som Eriksgatans stenar. Geografiskt tycks denna väg också 

ha ett mindre lämpligt läge för interregional kommunikation.  

 

I introduktionen nämnde jag att det är mycket omdebatterat inom runologin hur många 

runstenar som faktiskt stod längs vägar. Detta beror delvis på att det inte alltid är klart var 

runstenarna ursprungligen placerades, och delvis på att det forntida svenska vägnätet ännu 

idag är mycket outforskat. Vi vet endast mycket lite om hur många vägar som fanns i det 

vikingatida Sverige, hur dessa såg ut och var de precis befann sig. Likaså är det oklart hur 

mycket dessa trafikerades. Jag har byggt min undersökning på tidigare vägforskning för att 

vara mer säker på att de undersökta vägarna faktiskt fanns och trafikerades redan under 

vikingatiden. Ändå finns det även i denna forskning mer oklara ställen. Dessutom 

härstämmar den från mitten av 1900-talet, och finns det mer avancerade forskningsmetoder 
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idag. För förståelsen av undersökningens resultat är det alltså viktigt att vara medveten om 

att vissa av skillnaderna som antyddes, eller brist på dessa, kan bero på oklarheter i 

materialet. Ändå var detta materialurval det bästa möjliga med hänsyn till de ovan nämnda 

faktorerna, och den kunskap som är tillgänglig idag. Sveriges vägnät borde vidare undersökas 

såsom mer nyligen har gjorts t.ex. för vägförbindelsen mellan Lund och Trelleborg.85 

Dessutom skulle även en genomgående granskning av de medeltida kartorna kunna vara 

upplysande. Min undersökning har dock visat att det kan vara givande att jämföra 

runstenarnas placering och deras skriftliga och ornamentala innehåll, även i dagens 

forskningsläge. En sådan jämförelse borde inte endast göras för runstenar längs landsvägar, 

utan även för de med annan placering, t.ex. vid vattenvägar, gravfält eller tingsplatser. 

Dessutom behöver den inte begränsas till de element som jag har undersökt. Med hjälp av 

sådana undersökningar kan utforskningen av runstenarnas placering återupptas med en ny 

synvinkel.  

 

 

  

                                                      
85

 Björhem 2001, Erikson 2001 
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Bilagor 

Bilaga 1: Kartor 

Eriksgatan i Uppland (svart) och Attundalandsvägen (röd) är tecknade på kartan. Kartan 

skapades med hjälp av Google Maps. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

På nedanstående kartan ritades Eriksgatan i Östergötland. I grå har vägalternativet i vägens 

nordöstra del återgivits.  
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Bilaga 2: Inkluderade runstenar 

1.1 Attundalandsvägen 
 

U 356 

U Fv1975;169 

U 345  

U 338 

U 341 

U 243  

U 165 

U 164 

U 150 

U 151 

U 135 

U 137  

U 136  

U 163 

U 143 

U 144 

U 149  

U 148  

U THS30;83  

U 147  

U 101 

U 73 

U 72 

U 89 

U 88 

U 86 

U 85 

 

 

1.2 Attundalandsvägen, referensmaterial 
 

U 343 

U 226 

U 225 

U 141 

U 146 

U 145 

U 142 

U Fv1946;258 $ 

U 100 

U 90 

U 326 

U 327 

U 162 

U 74 

U 333 

U 340 

U 373 

U 374  

U Fv1978;226  

U 329 

U 330 

U 331 

U 351 

U 350 

U 241 

U 240 

U 210 

U 239 

U RR1987;134 

U ATA4741/44 $ 

U 79 

U 91 

U 92 

U 332 

U 237 

U 160 

U 161 

U Fv1953;263 $ 

U 75 

U 69 

U 328 

U 235 

U 233 

U 251 

U 232 

U 229 

U 230 

U 270 

U 159 

U 158 

U 378 

U 377  

U 364 

U 362 

U 361 

U 313 

U 371 

U 352 

U 211 

U 238 

U 227 

U 207 

U 208 

U 209 

U 70
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2.1 Eriksgatan i Uppland

U 903  

U 901 

U 904 

U 879 

U 859  

U 860  

U 862 

U 871 

U 867  

U 873 

U 747 

U 748 

U 744 

U 745 

U 751  

U 750  

U 749 

U 775 

Sö 175 

Sö 328 

U 792  

U 793 

2.2 Eriksgatan i Uppland, referensmaterial 
 

U 1097 

U 787 

U 1069 

U 915 

U 786 

U 986  

U 1081 

U 1071 

U 829 

U 1091  

U 794 

U 913 

U 808 

U 790  

U 1089 

U 1103  

U 1102  

U 1095 

U 1096 

U 1176 

U 1177 

U 921 

U 914 

U 856 

U 857 

U 836 

U 837 

U 754 

U 755 

Vs 15 

U 789  

U 1084 

U 1070 

U 902 

U 831 

U 757 

U ATA6243/65 

U 765 

U 977  

U 976 

U 983 

U 1104 

U 763 

U Fv1973;146 

U 985 

U 1093 

U 1092 

U 1105  

U 876 

U 875 

U 866 

U 791 

U 762 

U 971 

U 1021 

U 1088  

U 1087  

U 895 

U 896 

U 874  

U 865 

U 861 

U 864  

U 772 

U 742 

U 745  

U 691 

U 692 

U 969 

U 1023  

U 1018 

U 1085 

U 1086  

U 909 

U 906 

U 910 

U 898 

U 897 

U 893 

U 842 

U 878 

U 770 

U 771 

U 740 

U 741  
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3.1 Eriksgatan i Östergötland  
 

Ög 44 

Ög 45 

Ög 46 

Ög 47 

Ög 48 

Ög 163 

Ög 219 

Ög 113 

Ög 109 

Ög 190 

Ög 238 

Ög 188 

Ög 207 

Ög 208 

Ög 209 

Ög 212 

Ög 202 

Ög 203 

Ög 63 

Ög 96 

Ög 135 

Ög 138 

 

3.2 Eriksgatan i Östergötland, referensmaterial 
 

Ög 130  

Ög 211 

Ög 210  

Ög 191  

Ög 192  

Ög 186 

Ög 187 

Ög 176 

Ög 93 

Ög 88 

Ög 133 

Ög 189 

Ög 124  

Ög 162 

Ög 89 

Ög 224 

Ög 62  

Ög 123  

Ög 104   
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Bilaga 3: Bilder 

 

U 904 med den ännu idag synliga vägbanken som passerar stenen till vänster. 


