Göstrings härad.
Socknar: Allhelgona, Appuna, Bjälbo, Blåvik, Ekeby, Hov, Hogstad, Högby (med forna Västra
Skrukeby sn), Järstad1, Malexander2, Rinna3, Väderstad (med forna Harstad sn), Åsbo.
Brate förtecknar från häradet 41 runinskrifter varav 12 voro försvunna. Av dessa senare har ingen
sedermera kommit till rätta, medan däremot tre nya inskrifter tillkommit (268 Appuna kyrka, 266
Bjälbo kyrka, 267 St. Valby Väderstads sn),4 varför antalet kända5 inskrifter från häradet nu utgör 44 6.
Häradet är landskapets runstensrikaste, och det framstod såsom sådant redan för stormaktstidens
forskning:7 ej mindre än 15 inskrifter avbildas härifrån i Bautil (Ög 62 Biskopsberga, 63 Vistena, 64
Bjälbo, 65 Bjälbo, 67 Ekeby, 71 Dala, 81, 84, 85 Högby, 88 Axstad, 91 Järstad, 92 Väderstad, 94 Harstad,
96 Karleby, 97 Grönlund). Till de övriga fynden har Säve bidragit med fem (Ög 66 Bjälbo, 68 Ekeby, 73,
74 Hov, 95 Harstad
Bosgård), Nordenskjöld
med 13 (Ög 66 Bjälbo, 72,
76 Hov, 77 Hovgården, 78,
79, 808, 82, 83, 86, 87
Högby9, 89 Skrukeby
Holagård10, 93 Haddestad), Ihrfors med ett (Ög
75 Hov), Brate med sex
(Ög 69 Ekeby, 240—243
Hov, 90 Skrukeby) samt
Klockhoff med ett (Ög 70
Ekeby). År 1930 gjordes
fyndet av Ög 267 St. Valby,
och år 1946 tillkom
fragmentet
Ög
266
Bjälbo11, samtidigt som
inskriften å primklockan
från
Appuna
först12
omnämndes
i
litteraturen.13

Fig. 86. Karta över runinskrifterna i Göstrings härad,
norra delen.
Notera även nr 249 från Stagelstorp, tidigare i Vallerstads sn, Bobergs härad, numera i Järstads sn.
Större delen av Malexanders socken hörde fram till år 1920 till Ydre härad.
3 I ATA finns Rinna kyrkas inventarieförteckning upprättad av A. Billow daterad den 16/ 1919. De där upptagna fyra fragmenten var okända för Nordén,
7
se Rinna 1—3 i Ljung 2016, signum Ög ATA351-2875-2013AB, Ög ATA351-2875-2013C och Ög ATA351-2875-2013D i Samnordisk runtextdatabas (2014).
4 En runsten från Appuna kyrka var okänd såväl för Brate som för Nordén. I ett brev till riksantikvarien H. Hildebrand den 27 maj 1886 (ATA) skriver J.
Fredriksson »Vid nu afslutad rifning af Appuna kyrka har man påträffat en runsten, med skriftsidan inåt och yttersidan synlig utåt, inmurad i en af sakristians
väggar.» Runstenen har signum Ög Fv1983;240 i Samnordisk runtextdatabas (2014) och kom till Runverkets kännedom först 1948.
5 Nordén skriver ’bevarade’, av Wessén ändrat till ’kända’.
6 Sedan Nordén skrev denna inledning till häradets runinskrifter tillkom nio fragment från Hovs kyrka, beskrivna under de sex numren 295—300.
7 Hadorph beskriver ett runristat järnbeslag på kyrkdörren till Väderstads kyrka i sina reseanteckningar 1671 (hs S 30, UUB), se s. 4 verso, vilket saknas
hos Brate och Nordén. Det försvunna beslaget har signum Ög HADS30;4V i Samnordisk runtextdatabas (2014).
8 Brates Ög 79 och Ög 80 beskrivs av Wiede under ett nummer (W 147). Samma ristning finns även beskriven av Nordenskjöld i Östergötlands fornminnesförenings tidskrift (1875), s. 101. Nordenskjöld skriver att stenen hade sönderslagits »så att den ej mera kunna hopsättas». I ett brev till riksantikvarien B. E. Hildebrand 24/3 1871 (ATA) skriver emellertid Nordenskjöld »att döma af de på kyrkogården befintliga bitarne fruktar jag att förstörelsen har
drabbat 2 stenar». Det kan därför vara rätt att som Brate uppföra fragmenten under två nummer. Senare skriver Wiede, den 11 mars 1873, i brev till H.
Hildebrand (ATA) att Nordenskjöld »enligt sednare granskningar kommit till visshet att alla 3 bitarna (:2 med runor, 1 med blott slingor) tillhöra samma
runstod, ristad å båda sidorna. Huruvida hans förmodan är grundad, vet jag ej; den må stå för hans räkning. Jag tror det knapt. Visshet kan ej vinnas, sedan
alla 3 bitarna blifvit till kalk förbrända!» Med signum Ög ÖFT1875;101 i Samnordisk runtextdatabas (2014) avses samma ristningar som Ög 79 och Ög 80.
9 Nordén skriver ’Ekeby’, ska vara ’Högby’.
10 Wessén skriver i marginalen: Bör nog stavas: Hålagård
11 Nordén har inte noterat ytterligare ett fragment från Bjälbo kyrka vilket ska ha hittats omkring år 1935. Se vidare fotnot under nr 266.
12 Den runristade primklockan från Appuna nämns dock redan 1914 av Ridderstad i Östergötlands historia I, s. 99, men också av M. Åmark vid mitten av
1930-talet, se nedan under nr 268.
13 Fragmenten från Hovs kyrka, beskrivna under nr 295—300, hittades 1947.
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Ög 62. Biskopsberga, Allhelgona sn.14
Litteratur: G. Nilsson. 1703 karta Lantmäteristyrelsens arkiv, Biskopsberga (»Een uprest hall med Runska uthuggna»), sign.
D1-2:1.

Fig. 87. Ög 62. Biskopsberga, Allhelgona sn.
Detalj ur Nilssons karta över Biskopsberga
upprättad 1703, i Lantmäteristyrelsens arkiv.

Ög 63. Vistena, Allhelgona sn.
Pl. 39, 40.
Litteratur: J. Bureus, Monumenta sveo-gothica hactenus exsculpta, 1624, (uppl. 1 och 2 nr 6, uppl. 3 nr 47), hdskr i KB Fa
5, Fa 10:1, Fa 10:2; B. Cnattingius, Rapport till Riksantikvarien 27/6 1938, dnr 2605/38 (ATA).
Äldre avbildningar: Bureus (a.a.); E. Brenner, Teckning i Runstenar i Östergötland och Småland och Westergötland,
aftecknade 1670, KB Fl 4c; E. Brate, Foto (ATA); Th. Lindell, Foton i Cnattingius rapport, dnr 2605/38 (ATA).

Stenen står uppenbarligen kvar på den plats, där den en gång rests, vid
dikeskanten på nordsidan av vägen genom Vistena by, när man kommer
från stora Skenningevägen, c:a 100 m. söder om Vistena Brunnsgård.
Runstenen som hade fallit framåt (den var redan på Brates tid »mycket
nedsjunken i marken»), restes år 1938 av S:ta Ingrids gille i Skenninge med
hjälp av nuv. rektor Thord Lindell och lantbrukaren Bengtsson i Vistena 15.
Inskriftssidans nuv. höjd är 1,05 m. (till toppen ytterligare 0,15 m.), dess
bredd 0,75 m. Grytet i stenen är en i flera färger skiftande, övervägande
gråblå granit. Flertalet runor äro djupt huggna och därför oomtvistliga,
ehuru inskriften icke ger någon begriplig mening. En släppa i högra kanten
har nu tagit bort text, som var läslig på 1600-talet.
Inskrift med inom [] efter äldre läsningar:16
saþu (eller saþr) + þati + t" iþ!liu + su[it] x [afh]l x Rtst x fasi
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Till läsningen: Man torde ej böra räkna så strängt med bistavarna
upptill i gruppen 9–13, Brate läser i anslutning till Bautil tiþtku, numera
torde man knappast kunna se mera än "tiþ!liu.
Någon tillfredsställande tolkning av denna lönnskrift har ännu icke
givits.
Fig. 88. Ög 63. Allhelgona sn, Vistena. Efter teckning av E.
Brenner 1670, Runstenar i Östergötland och Småland och
Westergötland, KB Fl 4c. Foto Riksantikvarieämbetet (ATA).

Angående Ög 62, notera nr 283 i Skänninge.
I marginalen står »Obs!». I sitt PM från 1947 skriver Jansson: »Skulle vi i runverket uttrycka oss så skulle vi behöva offra många sidor. Det är f. ö.
genomgående. Det är ingen lokalhistoria.» Cnattingius skriver »[…] under hela förrättningen biträdde kyrkovärden Bengt Bengtzon, Korsbacka, Skänninge.»
16 I sitt PM från 1947 skriver Jansson: Inskriften kan utgå.
14
15

62. BISKOPSBERGA, ALLHELGONA SN — 63. VISTENA, ALLHELGONA SN.

Plansch 39a. Ög 63. Vistena, Allhelgona sn. Foto Nordén 1946.
[Jansson skriver 1947: Översiktsbild duger.]

Plansch 40a. Ög 63. Vistena, Allhelgona sn. Foto
Nordén 1946. [Jansson skriver 1947: Obetydligt
retusch. För liten.]

Appuna kyrka.
Se nedan sid. 155 efter Ög 98.
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Ög 64. Bjälbo kyrka.
Pl. 39, 40, 41.
Litteratur: Johan Hadorph, rannsakning från Skänninge, (1678), i KB (F h 7)17; Olof Celsius i handskriften R 556 (UUB), s.
418; Erik Brate, Fyrunga-stenen, i ANF 14 (1898), s. 341; O. von Friesen, Historiska runinskrifter: IV Bjälbostenen i Östergötland
(i: Fornvännen 1911), s. 113 f., dens., Runorna (Nordisk kultur VI) (1933), s. 187; Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914),
s. 96; Elias Wessén, Brev till A. Schück 27/8 1928, dnr 3636/28 (ATA); dens., Skänningebygdens runinskrifter (i: Skänninge stads
historia 1929), s. 18 f.; dens., i Upplands runinskrifter II:2, s. 140 f.; B. Cnattingius, Rapport till Riksantikvarieämbetet 25/7 1935,
dnr 2959/35 (ATA); G. Olson, Rapport till Riksantikvarieämbetet 15/12 1935, dnr 4710/35 (ATA); Karl Martin Nielsen, Var
Thegnerne og Drengene kongelige Hirdmænd? (i: Aarbøger 1945), s. 118.
Äldre avbildningar: E. Brenner, Teckning 1669—1670 i Neschers »Ritade kyrkor i Wadstena län», s. 22a. KB Fm 30; A.
Ridderstad, Foto i Östergötlands beskrivning II:2 (1918), s. 473; Utom fotografi av E. Brate finnes i ATA en av Märtha Lind,
Skenninge, tagen bild av den år 1935 resta men ej imålade stenen jämte en av samma fotograf tagen helhetsbild över de bägge
stenarna framför kyrkoingången; foto av E. Wessén 1909, publicerat av O. von Friesen i Fornvännen 1911, s. 114, och i Skänninge
stads historia, s. 18; G. Olson, Foton a.a. 1935 (ATA).

Ståtlig sten av ljusröd granit, nu rest som motstycke till Ög 66 på
grusplanen mellan kyrkans torn och kyrkogårdsgrinden i väster, på
nordsidan av gången fram till kyrkoporten. Så långt man kan följa stenens
öden — den avtecknades redan under 1600-talet — har den legat inmurad i
norra sakristiväggens stenfot, ur vilken den år 1935 uttogs. Den var då
kluven tvärs över men sammansattes av konservator Gillis Olson och restes
på sin nuvarande plats. Dess höjd över marken är nu 3,20 m., största bredd
närmare 0,70 m. i toppen tydligt huggen och välbevarad och ger på intet
ställe anledning till avvikelse från den av von Friesen och Brate i anslutning
till Wessén meddelade läsningen (vid r. 60 gå dock läsningarna isär). Den
iögonenfallande förlängningen av inskriftens slutrad får av Brate den
förklaringen, att ristaren först efter inskriftens avslutande uppmärksammat,
att han glömt ange Greps fulla namn, ’Juddes son’, samt att han
kompletterat ristningen med denna uppgift, varigenom den oformlighet
uppstått, som nu besvärar inskriften, i det att ackusativen iuta sunu — såsom
Brate läser — uppenbarligen anslutande sig till ingresspartiets aft krib kilta
sin, kastas in efter det att en ny mening införts med lufi rist runaR þisR.
Här föreligger verkligen en vansklighet vid läsningen och tolkningen av
inskriften. Rent reellt sett vore det ju rimligare, att den mans
släktförhållanden angåves, över vilken stenen rests, än att den skäligen
oviktige runristaren fått sitt fadersnamn angivet. Såsom Wessén uppfattar18
inskriften (Lofi rest runaR þæssi, Luta sunr), uppstår det
anmärkningsvärda förhållandet, att en — synbarligen mycket märklig —
man Grep, får en sten rest åt sitt minne i en bygd, till vilken inga
släktskapsband anges ha knutit honom.19
Tolkningen20 drængiaR resþu sten þænnsi aft Grep, gilda sinn, Iuta
sunu, stöddes däremot rent grafiskt av den omständigheten, att slutrunan i
sista ordet alldeles icke är ett r utan snarare överensstämmer med flera av
ristningens u-runor, hos vilka bågen börjar ett stycke nedanför hsts topp.
Den enda avvikelsen är, att bågen i r. 60 i en något trubbigare vinkel löper
in mot hst, ett drag som påminner om bågens ductus i 25 r. Det synes mig
knappast tillåtligt att vid transkriberingen uppföra runan annat än som ett
u.

Fig. 89. Ög 64. Bjälbo kyrka. Efter teckning av E. Brenner 1669—1670 i Neschers »Ritade kyrkor i

Wadstena län», s. 22a. KB Fm 30. Foto H. Andersson, 1928, Riksantikvarieämbetet (ATA).
17 Hadorph skriver om Ög 64 och Ög 65: »2:ne Runestenar finnas dher, på kyrkiegården. En Norr i Sacerstijeuäggen, en suderest på kyrkiegården mäst
förnött, icke långt från Torn dören».
18 Nordén skriver ’läser’, av Wessén ändrat till ’uppfattar’. I marginalen skriver Wessén: Man bör skilja mellan läsa (d.v.s. iakttaga vad som verkligen
står) och tolka, uppfatta
19 Wessén antecknar ett frågetecken i marginalen.
20 Nordén skriver ’Läsningen’ av Wessén ändrat till ’Tolkningen’.
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Däremot må det lämnas oavgjort, om ristaren menat, att ordet skulle förstås som ett sunr21 eller som
sunu. Mot den senare tolkningen talar, att ordformen blir påfallande ålderdomlig i en inskrift från
1000-talets förra del, för densamma åter, att en sådan arkaism kanske var nödvändig för att få den i
efterhand tillagda fadersbeteckningen att klart ansluta sig till namnet krib och icke till det närmast
stående lufi.22 För läsningen sunr talar, att en sådan beteckning av r-ljudet med runan u icke är helt utan
motstycke, låt vara att den främst är känd från den ett par århundraden äldre Sparlösastenen. Bland
östgötaristningarna kan man kanske icke peka på någon helt entydig motsvarighet: Ög 151 har ufti£u, men den sista runan är icke
här icke färdigristad och därför osäker, Ög 99 skriver kiRmutu auk anutr, varav framgår, att ristaren kanske tänkt sig det första
namnets slutruna som r, fastän han ristat u.23

Inskrift:
trikiaR + risþu + stin + þisi + aft + krib kilta + sin + lufi + rist + runaR + þisR + iuta + sunu …
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»Käckemän reste denna sten efter Grep, Juddes son, sin gillesbroder. Love ristade dessa runor.»
(Brate) eller »Unga män reste denna sten efter Grep, sin gillesbroder. Love, Lutes son, ristade dessa
runor.» (Wessén).

Plansch 41a. Ög 64. Bjälbo kyrka.
Foto Nordén 1946. [Jansson
skriver 1947: Retuscherad]

Till läsningen:24 Det är vanskligt att avgöra, vilket ljudvärde
som bör tilldelas r. 53. En spricka i ytan berör högra sidan av
runan, och det blir svårt att avgöra, om den skåra, som utgår från
runans topp och löper nedåt t.h. är naturlig eller avsiktligt
tillkommen. Brate har observerat den och räknar med möjligheten av en l- eller þ-runa men stannar till sist för läsningen i,
Wessén läser 1929 runan som l. Själv har jag vid min ifyllning av
ristningen nöjt mig med att uppmåla hst, den från toppen
utgående fåran framträder å foto. — Om r. 60, som otvivelaktigt
närmast överensstämmer med ristningens u-runor, har ovan
talats.
Främst intresserar stenen genom sin uppgift om ett gille i
Bjälbo socken redan under 1000-talets förra del — stenen torde
vara rest omkring 1025 eller åren närmast därefter. Den på
stenen nyttjade beteckningen för ’gillesbroder’, fsv. gildi, är känd
från två — något yngre — runstenar i Sigtuna samt från senare
medeltida gillesstadgar i Norge, medan den däremot i Sverige
tidigt synes ha ersatts av ordet gildbrodher eller gildisbrodher.
På Bjälbostenen framstå dessa ’gildar’ snarast såsom
medlemmar av ett ’ynglingalag’ eftersom de uttryckligt
betecknas som drængiar, d.v.s. ogifta unga män. Snorre har i sin
Edda följande (Edda Snorra Sturlusonar, udg. ved Finnur
Jónsson, 1931, s. 186): »D rän ga r kallas unga män utan eget
hushåll, medan de förvärva sig egendom och ära; f ar drä ng ar
de som fara från land till land; ko nu n gsd rä ng ar de som tjäna
hövdingar; men även de äro drängar, som tjäna mäktiga män
eller bönder; drän g ar kallas raska och mognande män». Med
denna karaktäristik i minnet ville man helst uppfatta
ynglingagillet i Bjälbo såsom en sammanslutning av ’fardrängar’,
företagsamma félagar, som genom handelsfärder till
främmande länder sökt skaffa sig utkomst och grunda sin
framtida samhällsställning. Bjälbogårdens rangställning såsom
den östgötska Folkunga-grenens stamsäte går väl samman med
detta antagande om en i bygden verksam organisation av
dådkraftig ungdom; här har tydligen funnits den initiativkraft
och den därav skapade rikedom och kultur, ur vilken anspråk på

Wessén har här strukit Nordéns tillägg: ’, ett sunR’.
Wessén skriver i marginalen: Hur skall man kunna tänka sig en sådan arkaism? Ristaren hade väl ingen insikt i ett äldre språks grammatik, och ej
heller hans läsare?
23 Om den sista meningen, här återgiven i mindre stilsort, skriver Wessén: Detta alltför osäkert och osannolikt. Bör utgå.
24 I marginalen skriver Wessén: Hur är det med 23 t?
21

22

112

ÖSTERGÖTLAND. GÖSTRINGS HÄRAD.

ledande uppgifter framväxa. Däremot synes det långsökt25 att — såsom von Friesen gör — antaga ett
närmare samband mellan det på Bjälbostenen omtalade gillet och Skenninge stad. Denna ligger på en
god halvmils avstånd från Bjälbo och har uppenbarligen varit en stad redan vid tiden för Bjälbostenens
tillkomst — se dess rika gravminnesmärken! — men för dess handel med omgivande landsbygd och med
utlandet torde väl dess egna invånare ha svarat.
Emellertid är ju denna tolkning av stenens gildir — påverkad som den dessutom är av de bägge
Sigtunastenarnas uttryck frisa gildar, ’medlemmar av frisernas gille’ — icke den enda tänkbara. Vi ha
tillräckligt många vittnesbörd om troslivets former under hedendomens slutskede i vårt land för att veta,
att de religiösa gillen, som längre fram under medeltiden funnos överallt såväl i städer som i lantsocknar,
motsvaras av de ’offergillen’26, som i hednisk tid funnos i bygderna, jag hänvisar till bl.a. min
framställning i Östergötlands järnålder II, s. 148. Tänkbart är, att gillet i Bjälbo enbart var ett sådant
religiöst gille och att det endast är en tillfällighet 27, att det var de ogifta unga männen i detta gille, som
till sin unge kamrats minne reste den ståtliga minnesstenen.

Plansch 40b. Ög 64. Bjälbo kyrka. Foto Nordén
1946. [Jansson skriver 1947: Översiktsb duger.]

Ög 65. Bjälbo kyrka.
Litteratur: Johan Hadorph, rannsakning från Skänninge, (1678), i KB (F h 7), se fotnot under Ög 64; Anton Ridderstad,
Östergötlands historia I (1914), s. 89.

Wessén skriver i marginalen: Detta är icke att ge v. Fr full rättvisa.
Wessén har i marginalen antecknat ett frågetecken
27 Wessén har i marginalen antecknat ett frågetecken och lagt till: Det är nog ingen tillfällighet att det är en kollektiv grupp (drængiar), som ha rest
stenen. Enastående?
25

26
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Plansch 39b. Ög 64, Ög 66. Bjälbo kyrka. Foto Nordén 1946. [Jansson skriver 1947: Om retuschen
borttas Översiktsbild]

Ög 66. Bjälbo kyrka.
Pl. 39, 41.
Litteratur: Axel Kock, Till tydningen av svenska runinskrifter, i: ANF 35 (1923), s. 144 f.28; B. Cnattingius, Rapport till
Riksantikvarieämbetet 25/7 1935, dnr 2959/35 (ATA); G. Olson, Rapport till Riksantikvarieämbetet 15/12 1935, dnr 4710/35 (ATA).
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA); G. Olson, Foto a.a. 1935 (ATA).

Den nu 4,10 m. höga, långsmala stenen av gråvit granit med svarta kristaller utgör tillsammans med
den knappa 10 m. därifrån placerade Ög 64 en monumental flankering av ’Ingrid Ylvas torn’,
Bjälbokyrkans sägenomspunna äldsta del. Runstenen har icke varit så länge bekant som sin granne. Den
omnämnes första gången av Säve och uppges av honom ha anträffats i grunden till gamla sockenstugan,
då denna år 1850 revs för att lämna plats åt det då uppförda skolhuset. Den framförflyttades och lades
utmed tornets södra sida, men var vid Säves besök 1861 så översmord av tjära och beck, att inskriften
var »alldeles oläslig». Ännu vid Brates besök 1894 låg den kvar i detta läge, men år 1905 restes stenen
av några bygdebor framför tornet, på sydsidan om kyrkogången. Vid kyrkans restaurering 1935—36
företogs det nuvarande arrangemanget med de bägge stenarna Ög 64 och Ög 66, varvid stenen Ög 66
något höjdes, så att av dess hela längd (= 4,90 m.) omkr. 4,10 m. blevo synliga mot förut 3,75 m.
Inskrift:29
: ikiualtr : ristþi : stin : þisi : eftiR : stufialt : bruþur : sin : suain : halkuþan : sun sbialbuþa : it : inik :
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»Ingevald reste denna sten efter Styvjald, sin broder, en utmärkt yngling, Spjallbudes30 son. (Slutet
otolkbart)31.»
Nordén har inte noterat Kocks tolkning »Men Ante högg (runorna el. stenen)».
Jansson skriver i sitt PM 1947: »Inskriften bör utgå. Obs! dock att den icke som förf. säger överensstämmer med Brate.» Angående det senare gäller att
Brate har : i efter runföljden sbialbuþa, medan Nordén enbart har :.
30 Nordén skriver »Spjalbodes», i utgåvan ändrat till hur namnet annars brukar återges i Sveriges runinskrifter.
31 Nordén skriver i marginalen: Tacksam för uppslag!
28
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Till läsningen: Inskriften bjuder egentligen ej på några vanskligheter vid själva läsningen, trots att
ytan till följd av grytets grovkorniga beskaffenhet är ganska sönderfallen. Trots all använd möda kan jag
ej komma till annan läsning än Brates av det i tolkningshänseende dunkla stället it : inik : anti. Att de
linjer, som bilda runorna, äro huggna, står utom tvivel.

Plansch 41b. Ög 66. Bjälbo kyrka. Foto
Nordén 1946. [Jansson skriver 1947:
Retuscherad]

66, 266. BJÄLBO KYRKA.
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266. Bjälbo kyrka.32
Pl. 42.

Då man vid ett tillfälle under 1930-talet grävde en grop för ett fruktträd strax innanför häcken till
Bjälbo trädgård ett 40-tal m. VSV från kyrkans torndörr, hittade man strax under markytan ett brottstycke av en häll till en gravvård av tidigt kristen typ, 0,29 × 0,31 m., tj. 0,10 m. Materialet är kalksten.
Hällen pryds av en synnerligen fint uppdragen slingornamentik; endast linjedekor förekommer, inga
försänkta ytor. Bården längs kanten är smal, endast 0,06 m., och har ingen runtext (ett par skåror, som
tillsammans bilda en figur lik runan l, torde vara tillkomna genom skada). Stenen anträffades av Nordén
1946 i en berså i parken och inflyttades i kyrkans sakristia. 33

Plansch 42a. 266. Bjälbo kyrka. Foto
Nordén 1946. [Vid planschen står

»Ev. göras 42a + b något kortare,
t.ex. 8 cm, och 42 c förhöjs med 2
cm. Det blir ju vackrare med mera
höjd över landskapsbilden!»
Jansson skriver 1947: för liten.]

32 Ristningen utgör det ena fragmentet av den i Samnordisk runtextdatabas (2014) betecknade Ög ATA3020/48. Det andra fragmentet, med inskriften
...iRi x r..., ska ha hittats vid gravgrävning på kyrkogården omkring år 1935, men inte noterats vare sig av Nordén och inte heller av Runverket förrän 1948. Se
ATA dnr 5060/54 och ATA dnr 3020/48.
33 Wessén har lagt till: Ett fragment förbisett, se SBF Janssons rapport 1948.
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Ög 67. Ekeby kyrka.
Pl. 42, 43.
Litteratur: J. T. Julin, Brev till E. Brate 20/9 1894 (ATA); Skrivelser mellan Ekeby hembygds- och fornminnesförening och
Riksantikvarieämbetet 1933—1936, dnr 3874/33, 4466/35 och 4695/36; G. Olson, Rapporter till Riksantikvarien 17/12 1935, dnr
4711/35 och 2/4 1937, dnr 1328/37 (ATA).
Äldre avbildningar: Fotografier av E. Brate (äldre) och Gillis Olson (193634, endast uppställningen), (a.a., även 1935, a.a.)
(ATA); Foto A. Friberg (ATA); Foto av de fyra stenarna (ouppmålade) av Mårten Sjöbeck, publicerat i dennes resehandbok över
Östergötland 1929, s. 39, i SJ:s serie; fotot i stark uppförstoring använt i SJ:s resereklam, t.ex. i Stockholms Centrals hall.

Stenens äldsta plats var i vapenhusets mur (Hadorph, Broocman), men då den vid en kyrkoreparation år 1894 återupptäcktes, låg den inmurad i kyrkans södra vägg, väster om nuv. södra kyrkodörren. Den uttogs då och restes »på kyrkogården». Det nuvarande arrangemanget med de fyra stenarna
från kyrkan i rad vidtogs på hembygdsföreningens föranstaltande35 och under ledning av konservator
Gillis Olson, år 193634. De stå resta på en markförhöjning i gamla kyrkogårdens nordöstra del.
Runstenen är en av landskapets mest omsorgsfullt utarbetade. Redan stenmaterialet är utsökt
vackert, en egendomligt rödtonad, finkornig granit, med fullkomligt slät yta, i vilken runorna stå klara
och skarp, i flera av dem står t.o.m. stålmejselns vassa bett bevarade i bottenskåran 36. Inskriftssidans h.
1,21, br. 1,05 m.
Inskrift:37
sirkir x resþi x stin x þana x eftR x karna
5

10

15

20

25

»Särker reste denna sten efter Karne.»
Till läsningen: 2 i har översta toppen borta genom en urflagring i ytan, men t.h. om runan kan man
här uppe skönja en skåra av en eller annan cm:s längd, som skulle kunna vara högra bst till ett ett t, men
då en läsning strkir38
Punkten i 8 e är oomtvistlig, medan 14 i saknar punkt, i 20 e är den vag men nog ändå säker. Intet sk
vare sig i början eller slutet.

Plansch 43a. Ög 67. Ekeby kyrka. Foto Nordén
1946.

Nordén anger 1937, men arbetet utfördes i början av september 1936, se Olsons rapport, dnr 1328/37 (ATA).
I marginalen har Jansson skrivit: genom Riksantikvarieämbetets försorg
36 I marginalen har Jansson noterat ett frågetecken. I sitt PM från 1947 skriver Jansson »stålmejseln?»
37 I sitt PM från 1947 skriver Jansson »Runtext och övers. kan utgå.», likaså i marginalen i manuset står »Utgår!».
38 Här har Nordén lämnat tomt och i marginalen skrivit: »Kompletteras senare!»
34
35

67. EKEBY KYRKA.

Fig. 90. Ög 70, Ög 68, Ög 67, Ög 69. Ekeby kyrka. Foto M. Sjöbeck, ur
Östergötland 1929, s. 39.

Plansch 42c. Ög 70, Ög 68, Ög 67, Ög 69. Ekeby kyrka. Foto A. Nordén 1946.
[Vid planschen står »Avgjort att föredraga!» Jämför kommentaren till

figur 91 före Ög 70.]
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Ög 68. Ekeby kyrka.
Pl. 42, 43.
Litteratur: Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914), s. 94; Skrivelser mellan Ekeby hembygds- och fornminnesförening och Riksantikvarieämbetet 1933—1936, dnr 3874/33, 4466/35 och 4695/36; G. Olson, Rapporter till Riksantikvarien
17/12 1935, dnr 4711/35 och 2/4 1937, dnr 1328/37 (ATA); H. Danielsson, Östgötarna under forntiden (1937), s. 160; B. Cnattingius,
Drag ur vägarnas historia i Östergötland, i: Östergötlands vägbok (1944), s. 15.
Avbildningar: Foto E. Brate (ATA); Foto M. Sjöbeck (se Ög 67); Foto G. Olson (a.a.) (ATA).

Runstenen har först på 1800-talet uppmärksammats (av Säve) och låg intill år 1860 på kant med
runsidan utåt i högkyrkans stordörr på södra sidan men uttogs då och restes på sin nuv. plats, där den
försågs med bättre grund år 1936.39
Grytet är en rödaktig, grusig, lätt vittrande granit, och inskriften har icke farit väl av, att det myckna
»granithårda murbruk», som täckte stenen vid uttagandet ur kyrkväggen, måst avlägsnas. Nuv. h. 1,64,
br. 0,54 m.
Inskrift:40
suina x karþi x bru x þesi x eftiR x ouint x bruþur x sin x han x uas x uesteR tauþeR x i x uereks x kaiþ
5

10

15

20

25

30

35

40
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50

55

60

65

»Svena gjorde denna bro efter Övind, sin broder. Han dog västerut på Värings skepp.»
Till läsningen: Någon vansklighet vid läsningen erbjuder först sista ordet, av Brate läst som kaiþ, med
reservation vid þ. Av 65 är bevarad hst samt nedre och mellersta delen av bågen, medan övre delen
saknas. De bevarade delarna äro ej skarpt begränsade utan bilda en av grova kristallväggar omgiven
skåra. En annan läsning än þ synes knappast möjlig.41

Plansch 43b. Ög 68. Ekeby kyrka. Foto Nordén
1946. [Vid planschen har Wessén antecknat:
»Fotot icke tillfredställande. På kopian kan
genom retusch skuggan lättas något och imålningen förstärkas. Bör göras av Faith-Ell eller
Ivar Anderson i närvaro av Nordén och S B F
Jansson.» och »Hålles något ljusare vid tagningen!» Jansson skriver 1947: Retusch!]

39
40
41

Nordén anger 1937, men arbetet utfördes i början av september 1936, se Olsons rapport, dnr 1328/37 (ATA).
Jansson skriver i sitt PM från 1947: »Runtext och övers. utgå.»
I en äldre version av manuset har Nordén läst en avslutande i-runa och kommenterat den »66 har Brate ej iakttagit».
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Ög 69. Ekeby kyrka.
Pl. 42.
2/4

Litteratur: Skrivelse från A. Friberg till Riksantikvarien 13/10 1894, dnr 294/94 (ATA); G. Olson, Rapport till Riksantikvarien
1937, dnr 1328/37 (ATA).
Avbildningar: Foto E. Brate (ATA); Foto A. Friberg 1894 (ATA); Foto M. Sjöbeck (se Ög 67); Foto G. Olson (a.a.) (ATA).

Fragmentet antecknades av Brate 1894 såsom funnet vid kyrkans reparation detta år. Det uttogs ur
kyrkoväggen på östra sidan om södra ingången. År 193642 restes det på en sockel i rad med de tre andra
Ekebystenarna.
Ljust rödkristallisk granit. H. nu 0,70, br. 0,46 m. Inskrift och ornament välgjorda och bevarade.
Inskriften upptager blott brottstycken av ord: till vänster * ki... till höger ...þur.

Plansch 42b. Ög 69. Ekeby kyrka. Foto
Nordén 1946.

Fig. 91. Ög 70, Ög 68, Ög 67,
Ög 69. Ekeby kyrka. Foto A.
Nordén 1946. Nordén hade
fotot som ett alternativ till
Plansch 42c och skriver

»Denna eller också ovanstående om den förra anses
fotografiskt lika värdig eller
bättre» Se vidare Plansch
42c vid Ög 67.

42

Nordén anger 1937, men arbetet utfördes i början av september 1936, se Olsons rapport, dnr 1328/37 (ATA).
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Ög 70. Ekeby kyrka.
Pl. 42, 44.
Litteratur: Nyfunnen runsten. I: Östgöta Correspondenten 13/6 1903; Dagens Nyheter 15/6 1903; Skrivelser mellan Ekeby
hembygds- och fornminnesförening och Riksantikvarieämbetet 1933—1936, dnr 3874/33, 4466/35 och 4695/36; G. Olson,
Rapporter till Riksantikvarien 17/12 1935, dnr 4711/35 och 2/4 1937, 1328/37 (ATA).
Avbildningar: Foto E. Brate (ATA); Foto M. Sjöbeck (se Ög 67); Foto G. Olson (a.a.) (ATA).

Runstenen anträffades vid en ombyggnad av kyrkogårdsmuren år 1903 liggande med ristningssidan
nedåt, och först sedan den söndersprängts, upptäcktes ristningarna. Det murbruk, som täckte runsidan,
visade dock, att stenen tidigare legat inmurad i en vägg, sannolikt kyrkans, varur den uttagits. År 1904
hopsattes stenen och restes bredvid de övriga, varefter den nuv. uppställningen tillkom, år 1936.43
Granit. Ytan är oroligt färgad, med gråvita och röda kristaller i tät lagring. Nuv. h. 1,58, största bredd
0,90 m.
Inskriftens början läses av Brate — under betonande av vanskligheterna så: A) buþi * B) urþ – tusti *
auk * tuki etc., »N. N. och44 Toste och Toke» etc. Mot det sannolika i en sådan läsning måste redan från
början den invändningen göras, att medan den bättre bevarade delen av inskriften, från tusti, visar sig
ha runorna placerade på normalt avstånd från varandra, skulle den nu svårt utplånade början ha måst
ha runorna starkt sammanträngda. Emellertid väntar man sig ju snarare, att runorna i början äro
placerade på normalt runavstånd. (Då vidare faderns (?, broderns?) namn är Torgöt och de bägge andra
mer eller mindre tydligt läsbara namnen äro Toste resp. Toke, ville man väl snarare vänta sig en dental
i den först nämnde sonens (broderns?) namn än ett b.)45 Då jag har svårt att bli övertygad om, att det
utnötta partiet i början kunnat rymma två namn, föredrar jag att räkna med att här förekommit ett enda
namn, exempelvis þurkil, ett antagande för vilket
de bevarade spåren av runor ställa sig icke helt
ogynnsamma46. Då stenytan här emellertid är
starkt avnött, har jag avstått från att ifylla andra
linjer än sådana, som med någon grad av säkerhet
kunna antagas ha tillhört runor. Som sk använder
ristaren kors, ehuru Brate ej synes ha iakttagit
dem (Brate har punkter).
Inskrift:
+47 -£ur-... + t--ti + auk x tuki + þiR x … iftR x
5

10
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þurku… þu"s!i-48
25

30

»... Toste(?) och Toke, de ... efter Torgöt ...»49

Plansch 44a. Ög 70. Ekeby kyrka. Foto Nordén
1946. [Jansson skriver 1947: Obetyd. retusch.]
Nordén anger 1937, men arbetet utfördes i början av september 1936, se Olsons rapport, dnr 1328/37 (ATA).
Nordén anger »Bode, Tord, Toste och Toke», men så skriver inte Brate. Såväl läsning som tolkning är här rättad i enlighet med vad Brate skriver i
Östergötlands runinskrifter.
43

44

45

Wessén har satt meningen inom parentes, markerat den och i marginalen antecknat: Mycket djärvt! ?

46

Wessén/Jansson har strukit under de fyra sista orden.
Wessén skriver i marginalen: ej på fotot.

47
48

Nordén angav läsningen þu"s!i., Wessén skriver i marginalen: »? Vad betyder punkten?» Utifrån plansch 44a har punkten ändrats till -.

49

Ursprungligen står i manuset: »..., Toste, Toke, de ... efter Torgöt, (fa-?, bro-?)der sin». Sannolikt rättat av Wessén/Jansson.
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Ög 71. Dala ägor, Ekeby sn.
Litteratur: A. Nordén, Bidrag till svensk runforskning, Antikvariska studier I (= Vitterhets, Historie och Antikvitetsakademiens Handlingar 55, 1943), s. 222.

Ög 72. Hovs kyrka.
Litteratur: Per Magnell, En bok om Hov i Östergötland, 1943, s. 350.

Brates sätt att omnämna de tre av Nordenskjöld funna runstensfragmenten av kalksten i vapenhusets
golv tyder på, att han själv icke sett stenarna. Numera äro de avlägsnade, sedan nytt stengolv inlagts i
vapenhuset år 1914. Tydligen visste ingen vid detta tillfälle om, att runristningar iakttagits på några
andra hällar i vapenhusets golv än Ög 73 och 74, ty dessa senare hällar ha upptagits och bevarats i
vapenhuset, där jag undersökte dem år 1946. Var de tre runstensfragmenten under Ög 72 nu finnas, är
obekant.50

Ög 73. Hovs kyrka.
Pl. 45.
Litteratur: J. Lind, Brev till dr. Janse 1/5 1914 (ATA); Per Magnell, En bok om Hov i Östergötland, 1943, s. 349.
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto 1894 (ATA).

Såväl Ög 73 som Ög 74 lågo vid Brates besök såsom golvstenar i vapenhuset, men som nämnts ha de
vid inläggningen av nytt golv år 1914 upptagits och inmurats i vapenhusets vägg mot kyrkan.
Inskrift:
...ml : 2þe"ta : ef-"R : … * "s£uein … £n...!f...
5

10

15

»... detta minnesmärke efter (Sven ?)51 ...»
Till läsningen: 52Det synes sannolikt, att runorna icke följt ramlinjen längs stenens kortända. Under
sådana omständigheter blir man benägen att godtaga Brates tolkning av runorna 11—15 såsom
innehållande den dödes namn, Sven. Brates läsning av runorna
efter 15 är löst grundad, men stenen är här så hårt vittrad, att varje
ifyllning blir subjektiv. Beträffande r. 5 anger Brate, som uppfattar
runan som ett s, att nedre stapeln fattas och att mellanstrecket är
mycket svagt. För min del ser jag ej heller mellanstrecket men
däremot ett snedstreck upptill t.h., som förvandlar runan till ett t.
I 7 e har Brate ej sett punkten.

Plansch 45a. Ög 73. Hovs kyrka. Foto Nordén 1946. [Vid
planschen står »Frigöres!». Jansson skriver 1947: Hela
ornamentiken är ifylld på kopian. Obs! av allt att döma äro
delar av ornamentiken bortglömd. Fel att frigöra bilden,
inmurad. Bilden oduglig. Foto 1946]
50 Nordén har inte kontrollerat Nordenskjölds uppgifter, se Östergötlands Fornminnesförenings Tidskrift (1875), s. 74 f. Det framgår då att det endast är
det större fragmentet i vapenhuset som av Brate betecknas Ög 72, de båda andra fragmenten är Ög 73 och Ög 74.
51 I manuset har »(Sven ?)» lagts till med blyerts under översättningen.
52 I manuset har följande text med blyerts ändrats till den ovan inlagda: »Det synes sannolikt, att runorna följt ramlinjen längs stenens kortända, varför
man väntar sig, att den dödes namn ristats omedelbart efter ordet af-R. Under sådana omständigheter tvekar man att godtaga Brates tolkning av runorna 11—
15 såsom innehållande den dödes namn, Sven.» Sannolikt har ändringarna beskrivna i denna och föregående fotnot gjorts av Nordén.

122

ÖSTERGÖTLAND. GÖSTRINGS HÄRAD.

Ög 74. Hovs kyrka.
Pl. 45.
Litteratur: J. Lind, Brev till dr. Janse 1/5 1914 (ATA); Per Magnell, En bok om Hov i Östergötland, 1943, s. 349 f.
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto 1894 (ATA).

Överänden av en på vanligt sätt avsmalnande lockhäll tillhörande en kista av Eskilstunatyp eller
avsedd att läggas direkt på jorden — Brates uppgift, att kalkstenshällen »är jämnbred, icke
avsmalnande», är icke riktig, vilket redan en blick på avbildningen klargör: begränsningslinjerna för
runbården konvergera ju inåt. Hällen förvaras nu i vapenhuset, fastsatt i väggen in mot kyrkan, t.h. om
ingångsdörren.
Inskrift:
£ku£nsein i-le£n... ...þ : halbi : siaol : heniR :
5

10

15

20

25

»Gunsten (?) ... Gud hjälpe hennes själ!»
Till läsningen: Ehuru stenytan är starkt vittrad, är inskriften dock knappast fullt så utplånad, som
Brates teckning kan föranleda att tro — det framgår ju också av Brates text, att han sett mera på stenen
än teckningen ger vid handen. Kolonen framför runorna 1 och 8 är jag dock ej i stånd att se — Brate
utritar dem ju ej heller. R. 9 uppfattar Brate tveksamt som k eller mindre sannolikt f, själv finner jag det
senare alternativet lika antagbart. Brate har rätt i att r. 27 nu saknar bistav och bör upptagas som i, men
ytan i mittpartiet är något ojämn, och en stav kan här ha bortvittrat, varför den väntade läsningen henaR
ej kan uteslutas som den ursprungliga.53

Plansch 45b. Ög 74. Hovs kyrka. Foto
Nordén 1946. [Vid planschen står
»Frigöres!». Jansson skriver 1947:
Retusch; ej frigöras. Bilden oduglig.
Ornamentiken ej uppmålad.]

53

Wessén skriver i marginalen: Övriga runor i ordet?
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Ög 75. Hovs kyrka.
Pl. 45.
Litteratur: J. Lind, Brev till dr. Janse 1/5 1914 (ATA); Per Magnell, En bok om Hov i Östergötland, 1943, s. 349 f.
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto 1894 (ATA).

Denna sten, som nu sitter inmurad i vapenhusets vägg mot kyrkan t.v. om ingångsdörren, härrör i
olikhet mot de andra icke från vapenhusets golv utan upptogs år 1889 ur en grav ute på kyrkogården. I
likhet med andra på detta sätt funna kalkstenshällar, t.ex. Väversundahällen Ög 251, utgör denna häll
ett stöd för tanken, att gravar av den från S:t Martins kyrkogård i Skenninge bekanta typen, med blott
en lös häll placerad i gräsytan, varit vanliga på landskapets kyrkogårdar under den äldsta kristna tiden.
Inskrift:
... £kumbl : þata : £uf"tR : sigrun : moþu... -in- ku2þ : £hia!l...
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»... detta minnesmärke efter Sigrun, sin moder. Gud hjälpe …»
Till läsningen: Brate läser r. 10 som y, men runans hela övre del är borta i en urflagring, och den
»säkert huggna fåra», som enligt Brate korsar kännestrecket i runan, kan jag ej upptäcka. Stungna runor
av en sådan typ äro också okända i Östergötland. Framför 20 m finnes en punkt, som ser ut att kunna
vara huggen. Av r. 24, som bör ha varit s, synes blott högra skänkeln, av r. 27, som varit ett a, nederdelen
av hst.54 Medan stenens runor äro ganska förvittrade, är ornamentiken rätt välbevarad.

Plansch 45c. Ög 75. Hovs kyrka. Foto
Nordén 1946. [Vid planschen står
»Frigöres!» Jansson skriver 1947: Obs!

Enligt Iv. And. och Lagergren, skall
denna retusch ge sken av att
ornamentiken ej är imålad.]

54 Nordén markerar med en punkt i manuset den runa som gått förlorad efter runföljden moþu. Den är också numrerad i manuset. Likaså anger han en
punkt i manuset för runa 27 (Nordéns nr 28), men då delar av runan är bevarad har den i utgåvan markerats med -.
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Ög 240. Hovs kyrka.
Pl. 46.
Litteratur: A. Nordén, Skrivelse till Riksantikvarien 3/3 1947, dnr 1352/47 (ATA); G. Olson, Rapport till Riksantikvarien 16/12
1947, dnr 5599/47 (ATA).
Avbildning: G. Olson, Foto a.a. (ATA).

Stenen uttogs våren 1947 ur sitt läge på insidan av kyrkans västra gavelvägg närmast ovanför
stenfoten på sydsidan om stora gången, där även de samtidigt uttagna stenarna Ög 241, 295—6 och
298—300 samt det alltjämt kvarsittande fragmentet Ög 297 sutto inmurade. Stenen är en kalkstenshäll
av måtten l. 0,89 m., br. i bägge ändarna 0,76 m., tj. 0,14 m. Runornas h. 0,14 m. Ornamentiken är
utförd med omsorgsfull huggning i högrelief, den ursprungliga ytan är välbevarad, runorna djupt
huggna och likaledes välbevarade. — Förvaras i vapenhuset.
Inskrift:
...gþi : hualf : 2þ... "si£n : kuþ : hia!l...
5

10

15

»... lade denna kisthäll. Gud hjälpe …»55
Till läsningen: R. 1 g, punkten tydlig, medan däremot r. 13 k saknar punkt. R. 10 förefaller ej kunna
ha varit annat än ett s, snedstrecket och högra staven äro helt bevarade, och av vänstra staven finns
nedtill c:a 1 cm. bevarad. R. 11 är ett klart i, r. 12 ett nu förstört n, varav toppartiet och någon halv cm.
av nederänden kvarstå.

Plansch 46a. Ög 240. Hovs kyrka. Foto Nordén 1947.
[Vid planschen står: Frigöres!]

55

I tolkningen har Nordén missat att återge ’sin ...’ före ’Gud’.
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Ög 241.56 Hovs kyrka.57
Pl. 46.
Litteratur: Per Magnell, En bok om Hov i Östergötland, 1943, s. 350; A. Nordén, Skrivelse till Riksantikvarien 3/3 1947, dnr
1352/47 (ATA); G. Olson, Rapport till Riksantikvarien 16/12 1947, dnr 5599/47 (ATA).
Avbildning: G. Olson, Foto a.a. (ATA).

Kalkstenshällen, som varit lockhäll till en Eskilstunakista, såvida den icke varit avsedd att läggas
direkt på marken, uttogs våren 1947 från samma plats i muren på sydsidan av stora gången inne i kyrkan
som Ög 240. L. 0,60 m., br. i bägge ändarna 0,68 m., tj. 0,15 m. Runorna, som nästan alla äro
välbevarade, ha en höjd av 0,10 m. Vacker i hög relief utarbetad ornamentik. Förvaras i vapenhuset.
Inskrift:
x keitil : l£a...- : -£una : salu x
5

10

15

»Kettil lade … Tunnes(?) själ.»
Till läsningen: Stenens s-runa har samma form som grannstenens, Ög 240:s. De bägge fragmenten
kunna dock ej ha tillhört samma monument, även om grytet är likartat, eftersom runorna ha olika höjd
och ornamentiken ej heller överensstämmer. — Av r. 8 är en obetydlig del av bst bevarad, runan har
varit a. Läsningen58 ’Tunne’ stödes av det förhållandet, att kvinnonamnet Tunna förekommer på en
annan sten från Hov, Ög 77. — Har Tunne tillhört hennes familj?

Plansch 46b. Ög 241.
Hovs kyrka. Foto Nordén
1947. [Vid planschen står:
»Frigöres!» Jansson
skriver 1947: Möjlig men
för liten.]

Stenen passar samman med Ög 240, se Samnordisk runtextdatabas (2014).
I manuset är Ög 241 inlagd efter Ög 242—243, med anmärkningen att de ska införas i nummerordning.
58 Bör stå Tolkningen, utgivarens anmärkning.
56
57
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Ög 242 och 243. Hovs kyrka.
59

Litteratur: A. Nordén, Skrivelse till Riksantikvarien 3/3 1947, dnr 1352/47 (ATA); G. Olson, Rapport till Riksantikvarien 16/12
1947, dnr 5599/47 (ATA).

Dessa hällar, som icke utan stora kostnader kunna uttagas ur kyrkans västra gavelvägg på insidan
närmast stenfoten, norr om stora gången, kvarligga i golvnivån synliga under den bortersta bänken. 60
De ha bägge utgjort sidohällar i Eskilstunakistor, men den mindre hällens (Ög 243) yta är svårt
sönderfrätt och dess ornamentik därför nu svår att fastställa. Hällarna höra icke ursprungligen tillsammans. Ingendera hällen torde någonsin ha burit någon inskrift, varför Brates uttryck »runsten» är
oegentligt.

295. Hovs kyrka.61
Pl. 46.
Litteratur: G. Olson, Rapport till Riksantikvarien 16/12 1947, dnr 5599/47 (ATA).
Avbildning: G. Olson, Foto a.a. (ATA).

Stenen, som förut var okänd, framtogs våren 1947 från samma plats i väggmuren på sydsidan om
kyrkans huvudgång, där Ög 240 och Ög 241, 29662—300 lågo. Det nu bevarade fragmentet63 har
sammansatts av flera bitar. Dekoren är löst huggen med rätt grunda linjer och står utan reliefverkan,
några ytor äro obetydligt försänkta. Dess ena ände har varit rundad, och hällen erinrar därigenom om
den för placering i markytan avsedda Skenningehällen Ög 239. Måtten äro: st. l. 0,84 m., br. 0,67 m., tj.
0,12 m., runornas h. 0,11—0,12 m. Förvaras i vapenhuset.
Inskrift:
...-in : þ-na64 : ...fiR : ...
5

»... denna

10

sten65

... över …»

Plansch 46e. 295. Hovs kyrka.
Foto Nordén 1947. [Jansson
skriver 1947: Oduglig.
Ornamentiken måste målas i på
stenen. 1947. Oduglig (I.A. Nils
Lager.)]

Fig. 92. 295. Hovs kyrka. Stenen
före ihopsättning. Foto G. Olson
1947 (ATA).

Hällarna var ursprungligen tänkta att avbildas på plansch 46, men där placerades istället de under 1947 nyupptäckta fragmenten 295—299.
I marginalen står Kontroll!
61 Inskriften har signum Ög Hov4;18 i Samnordisk runtextdatabas (2014).
62 Nordén skriver 295, här korrigerat till 296.
63 Wessén skriver i marginalen: Kalksten?
64 Nordén skriver »þ.na», men en enstaka helt saknad runa återges normalt med »-», men kan också återges med »...» i Sveriges runinskrifter.
65 Nordén skriver »(st)en», vilket i utgåvan redigerat till »sten».
59

60

242 — 243, 295 — 297. HOVS KYRKA.
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296. Hovs kyrka.66
Pl. 46.
Litteratur: G. Olson, Rapport till Riksantikvarien 16/12 1947, dnr 5599/47 (ATA).
Avbildning: G. Olson, Foto a.a. (ATA).

Fragment, nyfunnet 1947 som föregående. Kalksten, l. 0,31, br. 0,13, tj. 0,07 m. Innehåller blott de
tydligt huggna runorna ati :, förmodligen en rest av ordet »satte», vilket synes ange, att denna kalkstenshäll varit rest; runornas höjd 0,11 m. Förvaras i vapenhuset.

Plansch 46d. 296, 300. Hovs
kyrka. Foto Nordén 1947.
[Jansson skriver 1947:
Oduglig 1947.]

297. Hovs kyrka.67
Litteratur: G. Olson, Rapport till Riksantikvarien 16/12 1947, dnr 5599/47 (ATA).

Som stöd under trappan kvarligger å samma plats, där närmast föregående stenar samt nedanstående fragment anträffades, en kalkstenshäll med runinskrift, vilken torde komma att ännu länge
förbli orubbad. Fragmentet har tillhört en lockhäll av vanlig typ. Synliga äro sedan våren 1947 runorna
...gþi :, »lade». Runorna äro 10 à 11 cm höga. Av fragmentet är synligt 0,60 m. i längd och 0,20 m. i
bredd. — Ett försök att uttaga hällen år 1947 måste avbrytas på grund av risk för ras.

66
67

Inskriften har signum Ög Hov42;30 i Samnordisk runtextdatabas (2014).
Inskriften har signum Ög Hov12;21 i Samnordisk runtextdatabas (2014).
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298—300. Hovs kyrka.68
Pl. 46.
Litteratur: G. Olson, Rapport till Riksantikvarien 16/12 1947, dnr 5599/47 (ATA).
Avbildning: G. Olson, Foto a.a. (ATA).

Fragment av gravvårdar från runstenstiden, anträffade våren 1947 på samma plats som närmast
föregående. Förvaras nu i vapenhuset.
298. En i ena kanten skadad häll av kalksten, som torde ha stått rest vid änden av en liggande häll.
Vackert dekorerad med slingor i hög relief. L. 0,55, br. 0,70, tj. 0,07 m.
299. Ändsten till grav, rest utan inskrift men med ett kors. H. 0,50 m., br. 0,40 m., tj. 0,07 m.
300 a—d. Bland mängden av sönderslagna kalkstenshällar, som våren 1947 anträffades på samma
ställe i och under golvet vid läktartrappans bas på sydsidan om stora gången, där de föregående stenarna
uttogos, voro även fyra smärre flisor med ornamentik, som tillhört gavelhällar eller resta ändstenar till
gravar från runstenstiden.69

Plansch 46f. 298. Hovs
kyrka. Foto Nordén
1947. [Om fotografierna
(se till vänster resp. till
höger) på planschen
står: »Bästa förlagan
tages!», »Frigöres!»
och om fotografiet till
höger: »Helst denna?».
Jansson skriver 1947:
Foto 1947 oduglig.]

Fig. 93. 300d. Hovs
kyrka. Foto A.
Nordén 1947
(ATA).

Fig. 95. 300a. Hovs
kyrka. Foto A. Nordén
1947 (ATA).
68
69

Fig. 94. 300c. Hovs
kyrka. Foto A.
Nordén 1947 (ATA).

Plansch 46c. 299. Hovs kyrka.
Foto Nordén 1947. [Jansson
skriver 1947: Oduglig.]

Ristningarna har signum Ög Hov18;24, Ög Hov16;23 och Ög Hov45-69;31 i Samnordisk runtextdatabas (2014).
I marginalen anges »Teckningar!», då fotografierna har dålig kvalité kan detta vara en notering om att teckningar vore att föredra.
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Ög 77. Hovgården, Hovs sn.
Pl. 44.
Litteratur: Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914), s. 94; Per Magnell, En bok om Hov i Östergötland, 1943, s.
347 ff.; A. Nordén, Rapport till Riksantikvarien sept. 1946, dnr 4022/46 (ATA); G. Olson, Rapport till Riksantikvarieämbetet 18/12
1946, dnr 5593/46 (ATA).
Avbildningar: E. Brate, Foton 1894 och 1907 (ATA); G. Olson, Foto 1946 (a.a.) (ATA).

I sitt arbete om Hovs socken berättar bankdirektör Per Magnell om fyndet av runstenen: »Vid min
undersökning av hithörande förhållanden har utrönts, att fyndet vid det av Nordenskjöld nämnda
tillfället, troligen år 1867, gjorts av ett par skolbarn Emil Johansson-Fritsell, Hov, och Beda Kullman, då
vid Hovgården, vilka läst om runor och efter sin upptäckt till gårdens ägare rapporterat sitt fynd.»
Runstenen var, då den anträffades vid en reparation av en källare i Kungslyckan på Hovgården,
sönderslagen i tre delar. Dessa fördes in i herrgårdsparken, varefter den bevarade större delen av blocket
restes på stenens nuvarande plats i herrgårdsparkens fond och ena fotstycket med ristningar på lades
på marken invid det resta blocket. Det ristningslösa fotstycket däremot synes tidigt ha förkommit, ty det
avbildas icke av Brate och omnämns överhuvudtaget icke i litteraturen. Redan vid Brates besök låg vid
den resta stenens fot ett upplag av vattenfrätta seitar70, och detta hade vid mitt besök 1946 betydligt
utökats och omformats till ett stenparti med blommor, som dolde en betydande del av runstenen och
bl.a. även den ristningsförsedda lösa biten av runstenen. Detta stenparti avlägsnades på framsidan av
runstenen, vilken upplyftes och sammansattes, varvid det alltjämt saknade, ristningslösa fotstycket t.v.
ersattes med en gjuten del.
Det ovanligt jämna, vackert formade blocket av röd granit har nu en höjd av omkr. 2,25 m. och en
bredd av över 1,7 m. Ristningen är tydligt huggen och välbevarad, ingenstädes uppstår tvekan om
läsningen.
Inskrift:71
: tuna : sati : stin : þ-...-tR : sin : uar : þurfast : uas han : man : mist : uniþik *
5

10

15

20

25

30

35

40

45

»Tunna satte denna sten efter sin make Torfast. Han var den oförvitligaste man.»

Plansch 44b. Ög 77. Hovgården, Hovs sn. Foto
Nordén 1946. [Vid planschen står »Hålles
ljusare vid tagningen!»]
70
71

I marginalen har Wessén noterat ett frågetecken.
Jansson skriver i PM från 1947: Runorna och övers. utgår.
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Ög 81. Högby gamla kyrka.
Pl. 47, 48, 49.
Litteratur: C. F. Nordenskjöld, Reseberättelse 1872 (Östergötlands museum), Brev till Riksantikvarien 16/6 1872 (ATA); L. C.
Wiede, Brev till H. Hildebrand 11/3 1873 (ATA); L. Fr. Läffler, Till tolkningen af den östgötska Högby-stenens runinskrift (1895),
(manus i ATA); Adolf Noreen, Altschwedische Grammatik (1904), s. 105, 487 (med läsning efter Brate–Bugge, Runverser,
reviderad efter O. von Friesen); O. Montelius, Svenska runstenar om färder österut (i: Fornvännen 1914), s. 117 f.; Anton
Ridderstad, Östergötlands historia I (1914), s. 86; E. Brate i Sverges runinskrifter (1922), s. 47 f.; Artikel i Stockholms-Tidningen
20/6 1926; H. Westman, Brev till Riksantikvarien i juli 1926 (ATA); Elias Wessén, Skänningebygdens runinskrifter, i Skänninge
stads historia (1929), s. 15—16; Otto von Friesen, Runorna (Nordisk kultur, VI) (1933), s. 184; Henrik Schück, Kgl. Vitterhetshistorie- och antikvitetsakademien 2 (1933), s. 371; K. Harding, Brev till Riksantikvarieämbetet om resningen av runstenen 1926
14/6 1939, dnr 4362/39 (ATA) och 17/11 1939, dnr 4417/39 (ATA); I. Andersson i Sveriges historia (2 uppl. 1944), s. 41; Ivar Modéer
i Namn och bygd (1944) (inskriftens o * furi behandlat i uppsatsen om Föret); Sven B. F. Jansson i Upplands runinskrifter I (1943),
s. 327 (inskriftens o hulmi).
Äldre avbildningar: Teckningar av Nordenskjöld (a.a.); B. Cnattingius, Foto 1926 (Östergötlands museum); Förutom
Brates fotografier finnas två sådana av E. Wessén (ett i Skänninge stads historia, s. 16, med stenen liggande, och ett i ATA, taget
sedan stenen rests på nuv. plats) samt ett av O. von Friesen, återgivet i Runorna (1933), s. 184.

Vid Brates besök låg stenen på Högby ödekyrkogård, sedan den vid kyrkans rivning år 1874 uttagits
ur sakristieväggen, där den redan på Hadorphs tid satt inmurad med den korstecknade, smalare
inskriftssidan utåt. Den bredare sidan med den långt märkligare, numera ej minst tack vare skolornas
läroböcker allmänt bekanta inskriften om den gode bonden Gulle och hans fem söner, har alltså ej varit
bekant före år 1874.72
Det monumentalt verkningsfulla blocket står nu rest på krönet av den kulle, som upptages av Högby
forna kyrkogård, omedelbart intill den plats, där kyrkan en gång stått. Stenens höjd är nu c:a 3,20 m.
över markytan, den bredare av de ristade sidorna mäter 1,08, den smalare 0,75 m.
Runorna äro överallt djupt huggna och stå i grytets egen ljusare ton så tydligt avtecknade mot
granitens svagt ljusröda barkyta, att de utan imålning kunna läsas, när stenen rengöres. Även dekorens
slingor och övriga detaljer äro mycket omsorgsfullt huggna och välbevarade.
Inskrift:
Sidan A:* þ£u£ki! !r * resþi * stin * þansi * eftiR * asur * sin * muþur * bruþur * sin * iaR * eataþis * austr * i *
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

krikum *
65

Sidan B:* kuþr * karl * kuli * kat * fim * suni * feal * o73 * furi * frukn * treks * asmutr * aitaþis * asur *
80

75

70

85

90

95

100

105

110

115

120

125

austr * i krikum * uarþ * o hulmi * halftan * tribin * kari * uarþ * atuti * auk * tauþr * bui * þurkil * rist *
130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

runaR *
195

»Torgärd(?)74 reste denna sten efter Assur, sin morbroder, som dog österut i Grekland.
Gode bonden Gulle
gavs fem söner.
Föll på Fyris
djärve75 unge Åsmund.
Assur ändades
österut i Grekland
Halvdan blev
på Bornholm(?) dräpt,
Kåre atuti76,
och död är Boe.
Torkel ristade runorna.77»
72 Även Brate anger att stenen togs ut ur muren 1874, men av Nordenskjölds reseberättelse 1872 framgår att inskriften på stenens bredsida upptäckts
redan i maj 1872. Jämför figur 96.
73 De båda åsrunorna har Wessén ändrat till o. I marginalen anges: För enhetlighetens skull bör i runverket yngre runradens runa Ê alltid återges på
samma sätt. (Därmed är ju intet sagt om uttalet.)
74 Nordén skrev »Torger (eller Torgärd?)». Detta har Wessén ändrat till »Torgärd(?)». I marginalen anges: Vi ska icke gå baklänges! Sätt möjligen ett ?
efter namnet.
75 Nordén hade skrivit »Föll på Fyris, / frejdad, unge Åsmund.» I marginalen skriver Wessén: »djärv, tapper (icke frejdad!)». Vidare skriver Wessén:
Viktigare i denna publikation, att ge en exakt tolkning än en metrisk! frøkn står rent attributivt. Att sätta »frejdad» inom komma, är en förvanskning.
76 Nordén skriver: »Kåre vid Dundee(?),». I marginalen skriver Wessén: »Bättre och riktigare: atuti».
77 I marginalen har Wessén skrivit ett utropstecken.
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Plansch 48. Ög 81. Högby gamla kyrka. Foto Nordén 1946. [Vid
planschen anges »Alternativ till föreg.!» och »Förefaller vara bäst».
Jansson skriver 1947: Delvis retusch. Möjlig]

Till läsningen: von Friesen och Brate läsa r. 20 oreserverat som e, oaktat den ojämnhet, som berör
mittre delen av runans hst, är föga olik den naturliga gropighet, som finnes t.h. om hst i r. 30, vilken
runa de bägge läsa som i (även om Brate påpekar ovissheten). Den är sålunda icke lika tydligt stungen
som 7, 49 e. Motsatsen mellan 20—24 eftiR och 155—160 tribin (157 i är icke stunget)78 har spelat en roll
i diskussionen av det samnordiska e-ets utveckling (A. Noreen, Altschwedische Grammatik, 1904, §
113). Noreen anför Högbystenens tribin : eftiR som exempel på79 att »Die allerältesten runeninschr.
unterscheiden noch altes a und durch i-umlaut aus a entstandenes æ». För slutsatser av denna
vittgående art utgör runan 20 icke en bärkraftig grund; ristarens punkter äro i övrigt omsorgsfullt
utarbetade, men den ojämnhet, som berör r. 20, har åtskillig likhet med en naturlig bildning. I ännu
högre grad än vid r. 20 är det vid r. 87 anledning varna för80 långtgående slutsatser på grundval av dessa

78

Nordén skriver: »Denna läsning av runan 20 som e», texten har ändrats enligt Wesséns kommentar på baksidan av manusbladet.

79

Nordén skriver: Högbystenens såsom säkert betraktade eftiR ställdes då i motsats mot inskriftens tribin, och Noreens slutsats blir,

80 Nordén skriver: »[…] varna för affirmativa påståenden och långtgående slutsatser […]». De i utgåvan utelämnade orden har Wessén strukit/satt inom
parentes.
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ibland81 vanskliga avgöranden, huruvida en runa är stungen eller ej. R. 87 har av Brate utan varje
kommentar, alltså obetingat, lästs som u.82 O. von Friesen återger emellertid runan hos Noreen 1904
som y och i hans eget arbete Runorna (1933) som ü. På von Friesen bygger sedan Ivar Modéer, då han
talar om y’et i syni såsom ristningens enda säkra y-runa, en slutsats som av honom utnyttjats vid
behandlingen av inskriftens ortnamn furi. Emellertid visar en undersökning av ytan mellan hst och bst
i r. 87, att här knappast torde vara83 fråga om en huggen punkt, men några (ytterligt) fina små
gropigheter finnas, som uppenbarligen tillhöra ytans struktur. R. 46 läser Brate helst som i, ehuru han
påpekar pricken t.v. om hst84, von Friesen läser 46 som i, och enligt min mening äro 30 och 46 utan
skymt av tvivel i-runor. R. 84 läser von Friesen som e, Brate som i. Den mjukt konturerade fåra, som
löper fram mellan r. 84 och 85, framträder ju emellertid för ögat omedelbart såsom naturlig, och von
Friesens läsning saknar varje berättigande.85

Plansch 49. Ög 81. Högby gamla kyrka. Foto Nordén
1946. [Jansson skriver 1947 om den högra bilden: Stor
retusch Foto 1946.]

Namnet på den, som rest stenen, þukir, tolkades av Stephens och i anslutning till honom av Bugge
samt i början även Brate såsom »genom dissimilation uppkommet av ÞorgæiRR, i senare svenska
Tyrger.»86 Emellertid frångick Brate sedermera denna uppfattning, i det han fäste avseende vid, att þukir
ändas på r, icke på R. Då Wimmer påvisat, att redan i 900-talets inskrifter framför dentaler R övergår till
r (jfr inskriftens egna förekomster: kuþr, asmutr, tauþr), finner Brate det lättare att förklara ett þukir
såsom uppkommet ur ett Þorgærðr87, och denna mening har sedan allmänt godtagits; redan Noreen har

Nordén skriver »alltid», vilket Wessén ändrat till »ibland» och i marginalen skrivit »Ingalunda!».
Jansson kommenterar denna mening i sitt PM från 1947: Egenartat i sanning att se Nordén som praktiskt taget aldrig kommenterar sina ofta högst
osäkra läsningar uttrycka sig på sådant sätt om gamle Brate. Han har gjort det ofta, inte bara när det gäller Brate: i många fall har jag ändrat hans olämpliga
uttryckssätt.
83 Nordén skriver: »under inga omständigheter kan vara». Wessén skriver i marginalen: Alltför starkt! Jag har varit tveksam.
84 Här har Nordén skrivit »(detta är ju ett sk!)» vilket Wessén/Jansson strukit och i marginalen skrivit »Brate har självfallet ej åsyftat sk!».
85 Wessén skriver i marginalen: Det är inte alls fråga om den! Förf. rör ihop två olika saker. 84 e är sannolikt stunget, ehuru det medges att punkten mitt
på hst är tämligen grund, och att ett fullt säkert avgörande knappast kan ske. Jag läser liksom v. Fr. e. Och att detta »saknar varje berättigande» beror blott på
otillräcklig iakttagelse.
86 Nordén hade här skrivit »jfr Tyger, belagt från norska Nordlandet», vilket i manuset är struket av Wessén.
87 I marginalen skriver Wessén: Bortfall av ð mellan två r ej ð
81

82
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översättningen Torgärd. Själv har jag emellertid svårt att frångå den tanken, att den tafatta88 skrivningen
þukir ligger närmre ett namn motsvarande fvn. Þorgeirr, fsv. ÞorgæiRR än Þorgærðr. På ristarens bruk
av r resp. R synes mig just intet vara att bygga; i en uppsats Bidrag till svensk runforskning, i Vitterhets
Akademiens Handlingar del 55 (Antikvariska studier I), 1943, s. 226, har jag exemplifierat, hur i
inskrifter från tiden omkr. 800 och därefter de bägge r-ljudens skrivning vacklar på ett överraskande
sätt.89 Dels har ristarnas förmåga av ljudanalys varit outvecklad (jfr hur Högbystenens egen mästare
Torkel skriver treks för ordet drængR), dels har man saknat stödet av en fast rättskrivningsrutin. — Vid
en tolkning þukir:ÞorgæiRR behöver man — bortsett från slutljudet — räkna med strängt taget blott en
onöjaktighet vid skrivningen, medan man vid en tolkning Þorgærðr måste förutsätta flera sådana
onöjaktigheter90. Jfr hurusom Sö 36 skriver þurkiR för vad som uppenbarligen är ÞorgæiRR.
Vid tolkningen av strofens91 enskilda verser är följande att anmärka:
Ristaren varierar på ett osökt sätt och dock så, att man lägger märke till saken, beteckningarna för
de olika brödernas dödssätt: Assur ændaðis (två förekomster), Åsmund fell, Halvdan varð drepinn, Kåre
varð drepinn eller dauðr), Boe (är eller blev) dauðr. Och dock är det väl icke i första hand detta, att de
unga männen dött så eller så, som diktaren är angelägen att bära fram. Lyssnar man inåt mot själva
grundtonen i dikten, tycker man sig starkast förnimma stoltheten över sönernas vittfarenhet, deras död
på fjärran vatten eller på fjärran stränder: Åsmund föll vid Föret (eller på Fyrisån)92, Assur fick sin ände
i Grekland. När det om Halvdan säges, att han vart dräpt o hulmi, vill man därför i detta uttryck helst se
en ortsbeteckning, »å holm», då ju en sådan bättre samstämmer med en symmetrisk uppbyggnad av
dikten och med den nyss antydda avsikten hos diktaren: Fyris — Grekland — Holm, det är en logisk
tankeföljd, Fyris — Grekland — holmgång (som ju o hulmi också kan betyda) är en inkonsekvens. Av
samma skäl synes det mig mest rimligt, om versen om Kåres död kari uarþ atuti (tribin, lånat från det
föregående, eller tauþr, supplerat ur det efterföljande) läses så, att därvid ett ortnamn framkommer,
vare sig nu detta blir at Dundee, såsom Stephens föreslagit, eller at Uddi, såsom Brate alternativt tänker
sig.93
Tolkningssvårigheterna från och med partiet om Halvdans död äro emellertid så stora, att en något
större utförlighet här är påkallad.
o hulmi kan som nämnt i och för sig betyda »i holmgång». Ej mindre än tre isländska skalder ha
uttrycket á hólmi i betydelsen ’tvekamp, holmgång’ (Egilsson, Lexicon poëticum, 2 uppl. utg. av Finnur
Jónsson 1931), en innebörd hos ordet hólmr, som är belagd även i Eddan (Fm 14). Skora e-n á hólm är
ett välbestyrkt uttryck i fvn. språk. Tolkningen »Halvdan vart dräpt i holmgång» är alltså formellt
oantastlig.94
Om man emellertid av ovan anförda skäl anser sig böra föredraga en tolkning »å Holm», återstår
uppgiften att fastställa innebörden hos denna ortsuppgift. I äldre fornnordisk litteratur finnes blott ett
belägg för betydelsen Bornholm hos detta Hólmr och det är i kap. 22 av Snorres Olov Tryggvessonshistoria (i Heimskringla), där Snorre först omtalar Olovs vistelse på Borgundarholm och hans seglats
därifrån och till Vendland samt därpå citerar Hallfred Vandræðaskálds strof:
Hilmir lét at Holmi95
hjalmskóð roðin blóði
hvat of dylði þess hǫlðar
hǫrð ok austr í Gǫrðum.96
Hallfred, som var född omkr. 967 och dog omkr. 1007, är helt samtida med Högbystenen, vilken
såsom nedan skall påvisas torde ha tillkommit omkr. 1000 eller under årtiondet därefter. Omkring ett97
88 Wessén skriver: Det riktiga är att inskriften har en mycket redig ortografi, framför allt i fråga om r och R som f.ö. konsekvent åtskiljas. Bör man då
antaga ett fel i þukir? Jfr U 14, 326, 518. Det ligger, förefaller det mig, närmare att tro att þukir återger ett Þorgærr (< Þorgærðr) än ett ÞorgēRR (<
ÞorgæiRR). Det är icke så säkert att skrivningen är »tafatt».
89 Wessén skriver i marginalen: Ex. ge intet stöd för en sådan slutsats. Delvis osäkra, delvis endast tolkningsförslag, som själva behöva allt stöd.
90 Wessén skriver i marginalen: Nej, snarare tvärtom.
91 Nordén skriver »Gulle-strofens», men »Gulle-» har av Wessén satts inom parentes.
92 [Nordéns fotnot] För diskussionen av den rätta innebörden hos Högbystenens ortnamn o furi hänvisar jag till Ivar Modéers uppsats om Föret och
Fyrisvallarna i Namn och bygd 1944.
93 Wessén skriver i marginalen ett frågetecken och därunder: varð (drepinn l. dauðr) talar icke för att Kåre har fallit i strid.
94 Wessén skriver i marginalen: Talar inte predikatet varð drepinn för att detta sannolikt är den rätta tolkningen?
95 Nordén skrev Hólmi. Nedan har i utgåvan Nordéns ’i Gǫrdum’ ändrats till ’í Gǫrðum’.
96 [Nordéns fotnot] »Den hjälmklädde fursten modigt / - de bragderna må ej förtigas - / blodade vapnens eggar / på Borgundarholm och i Gårdar» (Emil
Olsons översättning).
97 Nordén skriver »Något», Wessén skriver istället i marginalen »Omkring ett».
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halvt århundrade senare är Adam av Bremen, som i sin Hamburgiska kyrkohistoria ävenledes begagnar
uttrycket ’Holm’ såsom beteckning för Bornholm. Betydelsefullast synes mig det ställe vara, där Adam
talar om illos presertim barbaros qui Pleicani dicuntur, et qui in Hulmo insula degunt, affines Gothi
(Berhard Schmeidler, Adam von Bremen, Hamburgische Kirchengeschichte, 3. Aufl., 1917, s. 236). Här
anges ju uttryckligen öborna på Holm såsom grannar till blekingborna och götarna, och till yttermera
visso ha flera handskrifter (B5, B3b och Soröhandskriften) partiet in Hulmo insula överskrivet med
beteckningar för Bornholm (in ultima Burgundeholma insula, Burgundeholm). Jag har därför svårt att
följa Sven B. F. Jansson, då han i Upplands runinskrifter I, s. 327 (under U 214) betecknar exemplen
hos Adam såsom icke bevisande.
Emellertid har, enligt min mening, på senare år ännu ett bidrag98 till kännedomen om önamnet Holm
framkommit. Den år 1937 i Vallentuna kyrka i Uppland anträffade runstenen U 214 innehåller den
versifierade uppgiften om en man, gift med Ingeborg:
Hann drunknaði a Holms hafi, (a * holms * hafi *),
Skræið knarr hans i kaf,
þriR æiniR k[v]amo af.
(»Han drunknade på Holms hav.
Hans knarr gick i kvav;
blott tre kommo av.»)
Sven B. F. Jansson, som tidigast publicerat denna
inskrift och som sedan tillsammans med E. Wessén
utgivit den i Upplands runinskrifter, I, s. 325 f., anser
det vara oförsiktigt att med utgångspunkt från
Hallfred och Adam av Bremen draga slutsatsen, att
Holms haf på Vallentunastenen betyder »Bornholms
hav.» Jansson finner det »minst lika troligt, att vi i U
214 möta ett gammalt namn på Finska viken, vilken,
såvitt jag vet, ingenstädes namnges i gamla källor.
Namnet Holms haf skulle kunna tänkas ha uppstått
genom en förkortning av ett äldre namn
Holm(garðs) haf.» Emellertid måste mot detta
tydningsförslag invändas, att Holmgård var det
nordiska namnet på Novgorod vid sjön Ilmen,
beläget ett 20-tal mil från Finska viken, och man
inser ej, varför detta namn på en rysk inlandsstad
skulle uppträda som namngivare åt den för svensk
seglation tämligen närliggande Finska viken. Lika
litet övertygar Janssons framkastade tanke, att
Holms haf möjligen kunde ha åsyftat skärgårdshavet
öster om Stockholm: här förefaller ordet holmR
alldeles för allmängiltigt och vagt för att ha tjänat
som
namngivningsgrund.
Ett
vidsträckt
skärgårdshav med ett otal öar och holmar skulle väl
knappast kallas ’Holmens hav’ — ty efter den dåtida
Fig. 96. Ög 81. Högby gamla kyrka. Teckning
motsvarigheten till nuv. Stockholm kan väl
C. F. Nordenskjöld 1872 (ATA).
skärgårdshavet knappast ha uppkallats (om nu detta
är Janssons mening).
Så som jag ser saken, blir det rimligast att såväl i det östgötska som det uppländska fallet ge det
geografiska begreppet HolmR den innebörd, som namnet obestridligen har hos Adam av Bremen och
synbarligen även hos Hallfred Vandræðaskáld, d.v.s. låta det åsyfta ön Bornholm.99
Satssammanhanget i Högbyristningens slutparti är ovanligt, ja dunkelt:
Wessén skriver om ordet »bidrag» i marginalen: Ej fullt korrekt uttryckssätt.
Wessén skriver i marginalen: Intetdera ex. (Adam, Hallfred) visar att Bornholm på 1000-t. har kallats Holm. Vill man hävda den tolkningen av versen,
bör man snarast förutsätta att den östgötska diktaren av strofen tillåtit sig samma frihet som Hallfred.
98
99
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uarþ * o hulmi * halftan * tribin *
kari * uarþ * atuti *
auk * tauþr * bui *
Varmed skall varð i versen om Kåre suppleras? med det föregående drepinn eller det efterföljande
dauðr? Om man får räkna med att ristaren fullt medvetet format ordföljden på stenen och alltså ej i
distraktion100 kastat om orden från ett avsett auk Boi dauðr (såsom doc. Ivar Lundahl för mig
framkastat), blir det väl rimligast att supplera det sista auk dauðr Boi med ett es, ’är’, eller varð, ’blev’.
Uttalandet om Boe får då karaktären av något fristående och avslutande: »och död är Boe».
Detta förefaller mig vara den sannolikaste tankeföljden hos ristaren: »Halvdan blev dräpt på
Bornholm, Kåre atuti. Och Boe är död.» Men läser man med Bugge (alternativt), von Friesen och
Noreen, Wessén: Kari varð-at uti auk dauðr Boi, »Kåre blev ej borta död, ej heller Boe», åsterstår det
att förklara, hur meningen syntaktiskt är uppbyggd. Den nuvarande formuleringen ger intryck av stor
otymplighet. Något bättre hade varit: Kari varð-at uti auk Boi dauðr, men även detta verkar
otillfredsställande: de singulära formerna för verb och pr.-fylln. kännas stötande, ordföljden är krystad,
rimflätningen är underhaltig. Den svårighet, som vid tiden för Brates utgåva låg i den omständigheten,
att nekande -at på fornsvenskt område då var känt blott från en enda inskrift och denna därtill i
fornvästnordiskt språk (den öländska Karlevi-stenen) är emellertid numera avlägsnad101, sedan en
runinskrift från omkr. 800, det lilla miniatyrblecket från Ulvsunda — såsom jag läser dess svårt skadade
inskrift — visar sig innehålla ett dylikt -at102.
Till svårigheterna av syntaktisk art fogar sig också den metriska ofullkomligheten hos ett verspar
sådant som det nyssnämnda. Vokalrimmet i uti kräver, att det obetonade103 auk måste förutsättas bära
stavrimmet i nästa helming104, och även om Bugge har anfört exempel på, att ok kan utgöra alliteration,
förefaller dock denna möjlighet här på Högbystenen mycket obetydlig. 105
Helt annorlunda tillfredsställande vore rimflätningen i ett verspar av den förutsatta innebörden
Kari varð at *Dundee (drepinn),
auk dauðr (is) Boi.
Det är denna sista tolkning av Högby-strofens slutparti, som jag själv vill föredraga.106, 107
Då Högbybonden Gulle fött fem söner till världen och åtminstone en dotter, och då den först nämnde
(och därför kanske äldste) av sönerna stupat i Fyrisslaget omkr. 985, varvid han väl får antagas ha varit
minst 20—25 år,108 får tidpunkten för Gulles giftermål kanske sättas till årtiondet efter 950. Om Gulles
dotter (= Torgärds109 mor) fötts under äktenskapets första decennium och dottern sedan gift sig i 20årsåldern, bör Torgärd ha kunnat komma till världen vid tiden för Fyrisslaget och ha nått mogen ålder
några år inpå 1000-talet, så att hon då kunnat taga initiativet till resandet av detta ståtliga minnesmärke
över hennes morbroder Assur och dennes fyra bröder. Sannolikt var vid denna tidpunkt även hennes
moder, Gulles dotter, död, ty eljest skulle väl även hon ha omnämnts såsom delaktig i minnesmärkets
resande. I stort sett kan alltså Högby-stenen Ög 81 beräknas tillhöra det första årtiondet efter år 1000,
en datering av intresse för bedömandet av den i inskriften nyttjade, upptill rundade m-runans
åldersställning.

Wessén skriver i marginalen ett frågetecken för ordet »distraktion».
Wessén skriver i marginalen ett frågetecken.
102 [Nordéns fotnot] A. Nordén: Bidrag till svensk runforskning, i Vitterhets Akademiens Handlingar del 55 (= Antikvariska studier, I), s. 146 f.
103 Wessén skriver i marginalen: Är det säkert att det är obetonat?
104 Wessén har strukit ordet »helming» och lagt in ett utropstecken i marginalen.
105 Wessén skriver i marginalen: Är det egentligen mer naturligt att betona dauðr? Ett betonat auk = också, likaledes.
106 Wessén skriver i marginalen: Var Dundee så känt? När stod slaget där?
107 Wessén skriver i marginalen: Mitt förslag i Sv. Språkhistoria 2, s. 63n, borde nämnas. (Jag är annars inte så övertygad om det.) Jfr isl. verða uti
’omkomma (genom storm eller skeppsbrott)’
108 Wessén skriver i marginalen: Han kallas drængR, d.v.s. ung, ogift.
109 Nordén skriver här och i det följande »Torger» och »han/hans», det har Wessén markerat och i utgåvan är texten justerad i enlighet med den ändrade
översättningen.
100
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Plansch 47a. Ög 81. Högby gamla kyrka. Foto Nordén 1946. [Jansson skriver 1947 om
bilderna till pl. 47: Översiktsbilder möjliga]

Plansch 48. Ög 81. Högby gamla kyrka.
Foto Nordén 1946. [Beskuren. Vid
planschen anges »Alternativ bild, se
nästa!» och »Hålles något ljusare vid
tagningen!».]
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Plansch 47b. Ög 82, 83, 87. Högby forna kyrka, nu prästgårdsparken. Foto
Nordén 1946. [Jansson skriver 1947 om bilderna till pl. 47: Översiktsbilder
möjliga]

Ög 82. Högby forna kyrka, nu prästgårdsparken.
Pl. 47, 50.
Äldre avbildningar: L. C. Wiede, Avritning av C. F. Nordenskjölds teckning i manus till Östergötlands Runurkunder (tryckt
1875) (ATA).

Ö om110 Högby prästgård höjer sig i prästgårdsparken en egenartad, smal åsrygg med ett kamliknande krön, längs vilket en trädgårdsgång löper fram till flaggstången. Närmast denna och intill stigen
äro sedan 1874 uppställda de tre stenarna Ög 82, 83 och 87. Vardera stenen är placerad under en
»trolltall», underligt förvridna och vid mitt besök sommaren 1946 till knotiga skelett förtorkade träd
som uppges vara fridlysta. Mina sagesmän påstodo, att träden stått lika skelettartade under de sista 25
åren; det återstår endast att hoppas, att de icke skada stenarna, när de engång falla.
Stenen Ög 82, som flyttats hit från Högby gamla kyrka, där den vid kyrkans rivning 1870 anträffades
i norra väggen, har ett vackert rödaktigt gryt (granit med fältspatsinslag), i vilket ristningen står djupt
huggen.
Inskrift:
: þu!r£k!il! !r!is" "t -"t-- --"s- !iftiR * uint * tusta * sun * iaR * ati * hugbu *
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»Torkel ristade111 denna sten efter Övind, Tostes son, som ägde Högby.»
Till läsningen: Med ledning av bevarade fragment av runor kan man fastställa, att det skadade partiet
efter r. 10 med all säkerhet innehållit orden stin þasi el. þisi.
Torkel nämner sig som ristare även på den större Högbystenen Ög 81 och på den ståtliga stenen i
Skenninge Ög 165, som är rest över Toste. Det likartade utförandet av rundjuret å Ög 81 och Ög 83 visar,
att också denna senare sten, ävenledes rest vid Högby, utförts av Torkel. Likaledes anges den nu
försvunna Högbystenen Ög 84 vara rest av Torkel.

Nordén hade skrivit »På sydsidan av», vilket Wessén har ändrat.
Wessén skriver ett frågetecken i marginalen och skriver vidare om ordet »ristade»: Är det så alldeles säkert? Finns det paralleller? Och är icke i varje
fall »reste» bra mycket sannolikare?
110
111

138

ÖSTERGÖTLAND. GÖSTRINGS HÄRAD.

Plansch 50a. Ög 82. Högby forna kyrka, nu
prästgårdsparken. Foto Nordén 1946.

Fig. 97. Ög 82. Högby forna kyrka, nu prästgårdsparken. Runstenens läge i kyrkan,
nära nordvästra hörnet, innan den togs ut. Teckning Nordenskjöld, reseberättelse
1870 (ATA).
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Ög 83. Högby forna kyrka, nu i prästgårdsparken.
Pl. 47, 50.
Litteratur: C. F. Nordenskjöld, Brev till B. E. Hildebrand 19/5 1871 (ATA); E. Wessén, Skänningebygdens runinskrifter, i
Skänninge stads historia (1929), s. 22; O. von Friesen, Runorna i Nordisk kultur VI (1933), s. 185.
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto 1893 (ATA); E. Wessén, Foto (a.a.).112

Präktigt huggen sten av ljus, svartgnistrig granit, nu 1,47 m. hög. I den gamla kyrkan låg den vid
rivningen 1870 i södra väggen men är nu rest intill Ög 82. Brate läser ristningen överallt riktigt, men
sista ordet är helt visst ualu. Brates med någon tvekan framställda mening, att det kunde vara fråga om
en binderuna, så att ordet vore att läsa som ual(tu, kan jag icke biträda. I det sista u-et har hst en högst
obetydlig skåra t.v. upptill och alls ingen t.v., medan ristarens t-runor eljest ha de bägge bistavarna
omsorgsfullt huggna. Den lilla skåran t.h. är uppenbarligen en av stenytans vanliga ojämnheter. Då
Brate talar om ett kännestreck nedåt åt vänster från hst i 40 u, som »är alls icke obetydligt», rubbar han
tilltron till denna sin iakttagelse genom uttalandet i fortsättningen, att »till följd av detta» (!)
kännestrecket till det föregående l’et står 1,5 cm. nedom toppen. Betecknande är även, att Brate icke
upptagit detta kännestreck till en bunden t-runa på sin avbildning av stenen.
Inskrift:
* þura * sati * stin * þasi * aftiR * suin * sun * sin * Rs * uRstr * o * ualu *
5

10

15

20

25

30

35

40

»Tora satte denna sten efter Sven, sin son, som (dog) västerut å ualu.»
Brate, vilken som nämnt läser o * ual(tu, ser i detta ual en förkortning för dat. Vallandi, Frankrike;
enligt min mening vore detta en alldeles för våldsam sammandragning för att den skulle verka sannolik.
Brate räknar dock även med ett ortnamn ualu men finner då bristen på verb betänklig. Svårigheten med
ortnamnets förklaring undviker von Friesen – som bygger på Brates läsning med en binderuna — genom
att läsa113 »er vestr á val dó, som dog på slagfältet i västerväg». Tolkningen står och faller med
antagandet om binderunan, och som nämnt är detta antagande helt visst ohållbart.
Såsom nämndes under Ög 82, är stenen tydligen ristad av Torkel.

Plansch 50b. Ög 83. Högby forna kyrka, nu
prästgårdsparken. Foto Nordén 1946. [Jansson
skriver 1947: Retusch!]
112
113

Nordén skriver »Foto av E. Wessén, återgivet ibidem.», förenklat i utgåvan.
Borde stå »tolka», utgivarens anmärkning.
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Ög 87. Högby forna kyrka, nu i prästgårdsparken.
Pl. 47, 51.
Litteratur: L. C. Wiede, Brev till H. Hildebrand 11/3 1873 (ATA).
Äldre avbildningar: C. F. Nordenskjöld, Teckning i Wiede (a.a.) och (avritning) i Wiedes manus till Östergötlands
Runurkunder (tryckt 1875) (ATA); E. Brate, Foton 1893 och 1895 (ATA).

Kalkstenshäll, vars ena sida avsprängts 114 och förlorats, med likartad dekor 115 på bägge sidorna,
anträffade i kyrkans grund vid rivningen 1870 och år 1874 uppställd i prästgårdsparken. Hällen har
samma form som gavelhällarna i östgötska former av Eskilstuna-kistorna, och i likhet med dessa saknar
den inskrift. Den bör alltså ha tillhört en sådan kista, rest på Högby kyrkogård före den äldsta
stenkyrkans tillkomst.116

Plansch 51. Ög 87. Högby forna kyrka, nu prästgårdsparken. Foto Nordén 1946.

Fig. 98. Ög 87. Högby forna kyrka. L. C.
Wiede, Avritning av C. F. Nordenskjölds
teckning i manus till Östergötlands
Runurkunder (tryckt 1875) (ATA).

Plansch 52a. Ög 88. Axstad, Högby sn. Foto Nordén
1946. [Jansson skriver 1947: Bra]

Wessén skriver i marginalen ett frågetecken och ovanför det: Har den inte snarare redan i gammal tid blivit tillformad för att passa in i grunden?
Wessén skriver i marginalen: Ett stiliserat kors
116 Wessén skriver i marginalen: Är icke stenens form (på den bevarade sidan) egendomlig? Kan det ha varit en kista? Snarare en rest sten?
114
115
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Ög 88. Axstad, Högby sn.
Pl. 52, 54.
Äldre avbildning: E. Brate, Foto 1895 (ATA).

Runstenen står alltjämt kvar på sin ursprungliga plats i kanten av landsvägen knappa 200 m. öster
om Axstad mellangård. Till Brates läsning är intet att tillägga.
Inskrift:117
* austin * risþi * stin * ayftiR * kata * frita * sin *
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»Östen reste stenen efter Kate (Kåte), sin frände.»

Plansch 54a. Ög 88. Axstad, Högby sn. Foto
Nordén 1946. [Jansson skriver 1947: Bra]

117

Jansson skriver i PM från 1947: R[uninskr]. och ö[vers]. utgår.
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Ög 89. Skrukeby Hålagård118, nu på hembygdsgården119, Högby
sn.
Pl. 51.
Litteratur: C. F. Nordenskjöld, Brev till B. E. Hildebrand 22/3 1870 (ATA); Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914),
s. 95; A. Nordén, Skrivelse till Riksantikvarien 3/3 1947, dnr 1352/47 (ATA); G. Olson, Rapport till Riksantikvarieämbetet 15/12
1947, dnr 5608/47 (ATA).
Äldre avbildningar: E. Brate, Foton (ATA); G. Olson, Foton a.a. (ATA).

Runstenen befann sig vid mitt besök 1946 såsom på Brates tid på kyrkoherde A. M. Ahlqvists grav, i
SV-hörnet av denna. I den lösa jorden hade stenen sjunkit ned, så att c:a 40 cm. av inskriften var dold
under markytan. Den upptogs därför år 1947 och flyttades 800 m. 120 österut till hembygdsgården, där
den restes invid landsvägen, 3 m. från landsvägskanten och 30 m. SV från grinden till hembygdsgården.121
Inskrift:
urma"R : !rsti kuml iftR £eskil * bruþur * sin122
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»Ormar reste minnesvården efter Eskil, sin broder.»
Till läsningen: Inskriften är numera så skadad av vittring, att flertalet runor endast svagt urskiljas.
Sk äro tydliga blott på tre ställen: ett kolon efter 5, punkter efter resp. 22 och 28. Brate anger i sin text
kolon efter kuml och iftR men upptar dem icke på sin bild; efter iftR kan man lägga in ett kolon i två svaga
ojämnheter i ytan, efter kuml kan man kanske räkna med en punkt, men jag har avstått från att ange
dessa möjligheter å min bild. Jag kan icke återfinna Brates punkt efter 31 n. En svag ojämnhet i ytan
mittöver 18 må kunna tagas för en avsiktligt tillkommen punkt, som förvandlar runan till e. men säkert
är det kanske inte. — Slutrunan i det inledande namnet har lästs olika, av Nordenskjöld som s, av Ihrfors
som vänstra halvan av R, av Brate som r. Det synes mig ofrånkomligt,123 att det är Ihrfors, som har rätt.
Hst är t.o.m. djupt huggen, t.v. spårar man tydliga rester av en bst till ett R, och vid stark snedbelysning
kan man även urskilja svaga spår efter en bst t.h. Då Brate talar om någorlunda tydliga övre kännestreck
till ett r, är härtill att anmärka, att den skåra, han syftar på, kommer för långt bort från hst och för nära
inpå kolonet för att verka att vara ristad. Och av nedre kännestreck finnes ju även enligt Brate intet spår.
Jag föredrar därför att läsa namnet urmaR. Det därpå följande ordet läser Brate som risti men bilden
upptar blott såsom säkert rsti. Helt visst är den senare läsningen den riktiga.

Plansch 51c. Ög 89. Skrukeby Hålagård, nu på
hembygdsgården, Högby sn. Foto Nordén 1947.
[Jansson skriver 1947: För liten.]
Wessén har markerat o:et i Nordéns »Holagård». Ändrat till Hålagård i enlighet med Wesséns kommentar till beskrivningen för häradet.
Både Wessén (i marginalen) och Jansson (i PM från 1947) noterar att stenen är flyttad, rubrikens »på kyrkogården» är därför ändrad till »på
hembygdsgården».
120 Wessén/Jansson skriver i marginalen: »genom Ra:s försorg?». I sin skrivelse 3/ 1947 (ATA) skriver Nordén att »Stenen bör framflyttas till en öppen
3
plats på kyrkans sydsida.» I marginalen är antecknat »göres». Flytten gjordes av Raä i juni 1947, se G. Olsons rapport om flytten 15/12 1947 (ATA).
121 G. Olson anger (se rapporten i ATA) att stenen restes 4 m. Ö om vägen och 20 m S. om hembygdsföreningens stuga. Stenens mått efter resningen (se
G. Olsons rapport): höjd 1,50 m, bredd 0,80 m, tjocklek 0,40 m.
118
119

122

Wessén markerar n-runan och skriver i marginalen n
£ ?

123

Wessén skriver i marginalen: För starkt uttryck?
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Ög 90. Skrukeby ödekyrkogård, Högby sn.
Pl. 51.
Litteratur: Brev från E. Brate till H. Odhner 27/12 1895 (ATA); A. Nordén, Skrivelse till Riksantikvarien 3/3 1947, dnr 1352/47
(ATA).
Äldre avbildning: E. Brate, Foto 1907 (ATA); Foto 1941 (Östergötlands museum).

Brate förbiser, att de byggnader »vid Bondegården i Skrukeby», vid vars rivning år 1894124 runstenen
anträffades, utgjordes av ett gammalt skolhus och ett intill detta beläget hus, uppförda i östra kanten av
Skrukeby forna kyrkogård, vilken ännu i dag bevaras med sina gravstenar, träd och hägnadsmurar. En
ny skolbyggnad är nu belägen strax NV om det äldre rivna skolhuset. Stenen har alltså en gång stått rest
på den äldsta kyrkogården, och år 1947 inflyttades den därför från sin tillfälliga och olämpliga
uppställning mot en bergkant utanför kyrkogården, och placerades invid den stengrund, i vilken den
anträffats.125 Då den åren 1897126—1947 stod mot bergkanten, bildade den vinkel mot denna, och folket
i den närbelägna stugan hade använt denna plats till att uppgöra eld vid bykning. Elden har svärtat och
skörbränt stenens högra nederdel. Beklagligtvis hade platsen även använts som ställets avskrädeshög
och delvis igenvuxit, varför stenen farit rätt illa.
Materialet är en hård, finkornig granit, i vilken de djupt huggna runorna och ornamenten stå vita och
tydliga, när stenen rengöres.
Inskrift:
+ ketil + ...-s + frita sin (+)127
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»Kettil ... -s (son), sin frände.»
Till läsningen: Jag är tveksam, huruvida man med Brate reservationsfritt bör läsa inskriftens näst
sista ord som frita, den väntade ack.-formen av
’frände’. Det sista tecknet har ingen förbindelse
med övre resp. nedre slinglinjen som de övriga
runorna, tvärstrecket är väl långt för att vara
bst till en a-runa. Tecknet skulle m.a.o. kunna
vara det väntade sk här i radslutet. Har det fått
sin form för att tjäna det dubbla syftet att vara
både a-runa och sk?

Plansch 51d. Ög 90. Skrukeby ödekyrkogård,
Högby sn. Foto Nordén 1946. [Jansson skriver
1947: Duger]
Såväl Brate i Östergötlands runinskrifter som Nordén skriver »1904», men stenen hittades 1894, se handlingar i ATA.
Runstenen blev inte flyttad som planerat, utan står kvar vid bergkanten.
126 Nordén anger 1904, men stenen fanns på platsen från år 1897, se Brates manus till artikeln om Ög 90 (ATA).
127 Skiljetecknet (av Nordén satt inom parentes) är samma skiljetecken som står före runföljden ketil, se plansch 51.
124
125
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Ög 91. Järstads kyrkogård.
Pl. 52, 54.
Avbildningar: Foton E. Brate 1894 och 1895 (ATA).

Stenen, som är en tung pjäs av starkt svartgnistrig granit, är nu 1,78 m. hög och har en bredd på
1,22—1,30 m. Den befann sig redan på 1600-talet på kyrkogården och står nu — såsom på Säves tid —
rätt olyckligt placerad i vinkeln mellan vapenhuset och långhuset. Från de bägge taken droppar tjära
ned över stenen, och vid mitt besök 1946 var stora delar av inskriftssidan så vanställda, att det beredde
stora svårigheter att få stenen rengjord för uppmålning av inskriften. Såsom bilden visar, är mittpartiet
alltjämt belagt av ett mörkt tjäröverdrag, som icke synes gå att avlägsna.
Inskrift:
uuia * rit * stin * þa-- * yti * aamu * su"st!r
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»... reste(?)128 denna sten efter systern aamu129.»
Till läsningen: Att döma därav, att slingan ansätter vid 1 u, skulle inskriften börja där, och så ha också
alla tidigare avbildare uppfattat saken. Egennamnet skulle alltså inskränka sig till den otolkbara
runföljden uuia. Emellertid framträda svaga spår av att slinglinjerna löpa runt stenens nedre del, och
under sådana förhållanden är det ej otänkbart, att före 1 u gått några runor, som utgjort namnets första
del. Då emellertid ytan här icke bär minsta spår av runor, blir detta antagande alltför hypotetiskt för att
kunna tjäna som vägledning vid ett försök att rekonstruera namnet. Tidigare avbildare räkna med att r.
1 är ett stunget u, och Brate låter detta föregås av en punkt. Den senare synes mig osannolik, här finnas
flera naturliga gropigheter, jag ifyller ingendera. Vad u-runan beträffar finnas i den två obetydliga
gropigheter, ifyller man den ena, synes man mig också böra ifylla den andra. Då runan alltså icke är
säker som y-runa, uppför jag den som ostungen130. Till sin ductus är runan näranog helt sammanfallande
med 2, som väl knappast kan uppfattas som annat
än u. Vid 6 är läsningen ånyo vansklig: hst kan
följas uppifrån till ned på mitten, där linjen
utplånas och en valk vidtager. Ytan är sedan så
ojämn t.h. om runan, att det är förklarligt, att
tecknaren i Bautil velat få fram ett s. Läsningen är
omöjlig, eftersom runan i så fall komme för nära
7 t, och någon tydligt nedre bst kan man ej se,
trots att ytan här delvis är upphöjd. Jag ifyller
blott vad som ses bevarat och räknar liksom Brate
med att runan varit i. 16 y har välbevarad punkt.
Jfr de obetydliga och tillfälliga gropigheterna i 1!
17 t har för blotta ögat bst bevarad blott t.v., men
vid stark snedbelysning framträder å ett foto 131
även märken efter en bst t.h. Av 18 i har en skålla
tagit bort högra sidan av hst, skårans vänstra kant
kvarstår. 19 och 20 äro bägge a-runor, jfr 1 och 2!
21 är ett m med söndervittrat topparti, 22 ett u,
likaledes skadat upptill. 27 är ett endast i bst
trasigt r, en läsning som jag i likhet med Brate
föredrager framför andras i eller u. — Om partiet
12–15 skall läsas þasi eller þana får ställas där-

Plansch 54b. Ög 91. Järstads kyrkogård. Foto
Nordén 1946. [Jansson skriver 1947: Retusch
Duger ej.]
128

Nordén skriver »reste (?, ristade?)», av Wessén ändrat till »reste (?)».

129

Wessén har strukit Nordéns »Amma» och skriver i marginalen: Bättre: aamu På grund av en så dåligt ristad inskrift vågar man ej konstruera ett

namn!
130
131

Nordén skrev »under dess ostungna värde»
Wessén stryker under »å ett foto» och skriver ett frågetecken i marginalen.
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hän. Brate väljer att läsa þa[si], själv finner jag runornas placering snarare tala för läsningen þana.
Brate motiverar ej, varför han upptager blott en så obetydlig del av den av äldre avbildare, främst
Bautils tecknare, så fylligt återgivna ornamentiken. Vid god belysning framträder denna dock på stenen
i ungefär den omfattning, som jag å mitt foto avgivit.

Plansch 52b. Ög 91. Järstads kyrkogård. Foto Nordén 1946.
[Jansson skriver 1947: Duger]

Fig. 99. Ög 91. Järstads kyrkogård. Foto
Nordén 1946. Om fotot anges i ATA
»Korset ifyllt.» Jämför med Plansch 54b
där korset är ditretuscherat.
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Ög 92. Väderstads ödekyrkogård.
Litteratur: Skrivelse till Riksantikvarien från dåv. amanuens132 Bengt Cnattingius 1930 med anmälan, att det 86 cm höga
toppstycket av stenen anträffats i uppkörsvägen till St. Valby 15/9 1930, dnr 3540/30 (ATA); Östgöta-Correspondenten 12/9 1930.

Då under sommaren 1930133 ett fragment av en runsten, 86 cm. långt, anträffades i uppkörsvägen till
logen vid Stora Valby i Väderstads sn, identifierades detta av dåv. amanuens Bengt Cnattingius såsom
toppstycket av den förlorade runstenen Ög 92 och fördes på hans förslag till den forna kyrkogården, där
det försågs med sockelparti och restes, år 1930 134.
Emellertid visar en granskning, att brottstycket icke härrör från Ög 92 utan är en bit av en förut
okänd runsten, tillhörig St. Valby gård, belägen någon halv mil från ödekyrkogården. Dess naturliga
plats hade varit vid gården. Se vidare under Ög 267 här nedan!135

Fig. 100. 267. Stora Valby, Väderstads
sn. Stenen vid uppkörsvägen till logen.
Foto. B. Cnattingius 1930, dnr 3540/30
(ATA).

Fig. 101. Ög 92. Väderstads ödekyrkogård. Efter B 890.

132 Nordén skriver »landsantikvarien», men Cnattingius blev inte det förrän 1934. I utgåvan ändrat till »dåv. amanuens» i enlighet med informationen i
Vem är det (1969).
133 Stenen hittades 1927, se C. J. Starks rapport till Riksantikvarien den 17 januari 1930, dnr 200/30 (ATA).
134 Runstensfragmentet fördes till Väderstads kyrkogård i oktober 1932, se O. Frödins brev till Riksantikvarien den 9 februari 1933, dnr 421/33 (ATA).
135 Ög 267 följer i manuset direkt efter Ög 92, men har i utgåvan lagts in i sin alfabetiska ordning efter Ög 96.
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Ög 93. Haddestad, Väderstads sn.
Pl. 53, 55.
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA).

Vid mitt besök sommaren 1946 sammanträffade jag med lantbrukaren Martin Nilsson, som var med,
då stenen år 1895 uppforslades och restes på sin nuv. plats. Han utpekade det fyndställe, han hört
uppgivas i sin barndom, c:a 37 m. NNV om nuv. uppställningsplatsen. Blott få meter från denna plats
ligger stenfoten efter den nu nedrivna Fogdegården — Brate uppger ju, att runstenen år 1865 hade
upptäckts »på Haddestad Ryttaregård (f.d. Fogdegård)». I den omgivande ängsmarken ligga flera
stengrunder efter hus. Sannolikt har en gång runstenen rests av den dödes hustru invid bygatan genom
bebyggelsen nära den gård, hon själv bebodde. Enligt meddelande av hr Nilsson, barnfödd på Haddestad
Ryttaregård, låg byn ända till på 1870-talet på det berg, vid vars nordände stenen nu står rest, och
närmast nedanför detta, så att Ryttaregården låg strax norr om stenen, Fogdegården, där stenen
anträffades, och den övriga byn omedelbart söder om stenens nuv. plats.
Inskrift:136
: þiuþreiþr : reisþi : stein : þesa : eftiR : biurn : buta : sin : aR : uarþ * hauin *
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»Tjudred reste denna sten efter Björn, sin man, som blev ihjälstucken 137.»
Till läsningen: Brate läser 22 som i, men en punkt låter iakttaga sig i mitten, varför även denna runa
bör läsas som e.

Plansch 53a. Ög 93. Haddestad, Väderstads sn.
Foto Nordén 1946. [Jansson skriver 1947:
Översiktsbild ej bra]

Plansch 55a. Ög 93. Haddestad, Väderstads sn.
Foto Nordén 1946. [Jansson skriver 1947:
Retuscherad]

136
137

Jansson skriver i PM 1947: Runinskriften och ö[vers]. skall utgå.
Wessén har markerat ordet, och skriver i marginalen »Nej!».
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Ög 94. Harstads ödekyrkogård, Väderstads sn.
Pl. 53, 55.
Litteratur: O. Montelius, Svenska runstenar om färder österut (i: Fornvännen 1914), s. 119; Anton Ridderstad, Östergötlands
historia I (1914), s. 87; B. Cnattingius, Skrivelse till Riksantikvarien 9/9 1931, dnr 3564/31 (ATA); O. Frödin Brev till
Riksantikvarien 9/2 1933, dnr 421/33 och 24/2 1934, dnr 901/34 (ATA).
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA); A. Ridderstad, Foto a.a.; O. Frödin, Foto 1934, dnr 901/34 (ATA).

Runstenen står alltjämt kvar som på Brates tid i sydvästra delen av den forna kyrkogården. Då stenen
lutade starkt, restes den på 1930-talet och sattes i en cementsockel, men tyvärr lades denna för lågt, så
att när den numera sjunkit, ett par dm. av ristningens nederdel kommit att ligga under gräsytan.
Cementkanten skär av ristningsytan alldeles intill slingans nedre linjer. Det är därför svårt att nöjaktigt
avbilda hela stenen. Stenmaterialet är en rätt grov rödaktig granit, och särskilt den vänstra kantens
runor äro mycket illa medfarna av vittring.
Inskrift:
: askata : auk : kuþmutr : þau : risþu : kuml : þ-"s£a : if"t138iR : u!lauk iaR : buki : haþistaþum : an : uaR :
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55

60

bunti : kuþr : taþr : i : ki"R139k£u$m
65

70

75

80

»Åsgöta(?)140 och Gudmund reste detta minnesmärke efter Oddlög(?) som bodde i Haddestad. Han
var en god bonde, dog i (Grekland?).»
Till läsningen: Då Brate gör 23 till en binderuna av t och þ, synes han mig överdriva betydelsen av en
ojämnhet uppe t.v. om hst. Runan är nog endast þ.141 Rungruppen 29—32 är svårt skadad av vittring. 29
þ är tydlig, av 30 är ett kort stycke av hst bevarat som en fin skåra i radens mittre höjd, runan bör ha
varit i, 31 kan vara övre delen av ett s, med mittstrecket bevarat. 32 läser Brate som i, jag tycker mig se
bst till ett a. Brate läser den dödes namn utluk. Emellertid är 39 en hst med svaga tecken till bst upptill
t.h., alltså — så även i B 886 — snarast ett l, och över
40 ser jag en rätt tydlig bst till ett a. Namnet förefaller
mig böra läsas ulauk. Det må betonas, att Brates
läsning är framställd i vag form: om 39 säger B., att
Bautil här läser l men att runan »kanske kan förmodas
vara t» samt att »den har utseende av ett högst osäkert
r». Om 40 säger B., att runan »synes egentligen som þ
men kan ju ock läsas l»142. Vanskligt att läsa är även
sista ordet. Brate räknar här med ett kirkium, Bautil
har kiRki. Vad runan 79 beträffar, har den upptill t.v.
en skåra, i vilken en bst till ett m kan ha legat, men
som runan nu står där, är den ett k. 80 är en hst utan
tecken till bst, alltså i, 81 framstår för mig — såsom för
Bautils tecknare — som ett klart R, och utanför radslingan är det överhuvudtaget ytterst svårt att
identifiera runorna, som avsluta ordet. Vad jag tycker
mig se i sned kvällsbelysning, är kum.

Plansch 55b. Ög 94. Harstads ödekyrkogård,
Väderstads sn. Foto Nordén 1946. [Vid bilden skriver
Wessén: »Fotot icke bra. Ger på viktiga punkter ingen
ledning. Borde helst göras om.»]
Wessén skriver i marginalen: Varför just denna runa underprickad? Jfr 34 f, 38 u
Wessén skriver ett frågetecken i marginalen. Därutöver skriver han: Kan icke r. 81 vara r, delvis med begagnande av ornamentslinjen? (Olämplig
retusch på fotot!)
140 Wessén skriver, utöver ett frågetecken inom parentes, i marginalen: Åskatla?
141 De båda här inledande meningarna har Nordén skrivit sist under »Till läsningen». I utgåvan har textpartiet sorterats in i sitt sammanhang.
142 Wessén skriver i marginalen: Kan r. 42 vara f?
138
139

94. HARSTADS ÖDEKYRKOGÅRD, VÄDERSTADS SN.

Plansch 53b. Ög 94. Harstads ödekyrkogård, Väderstads sn. Foto Nordén
1946. [Vid bilden skriver Nordén »Altern. bild. Tag den fotografiskt
lämpligaste!» Jansson skriver 1947: Duger ej.]

Plansch 53b. Ög 94. Harstads ödekyrkogård, Väderstads sn.
Foto Nordén 1946. [Vid bilden skriver Nordén »Alternativ bild!
Helst denna!» Jansson skriver 1947: Duger ej.]
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Ög 96. Karleby, Väderstads sn.
Pl. 56.
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA).

Runstenen, ett block på 2,40 meters höjd och över 1 meters bredd, står rest på samma plats som på
Brates tid men blev år 1938 vänd helt om, så att den nu vänder inskriftssidan mot den stora trädgårdens
välvårdade, öppna gräsplaner. Den står 13 m. från SÖ hörnet av huvudbyggningen på Karleby. På 1600och 1700-talen omnämnes den som rest på »Karleby gärde».
Inskrift:
þurstin x risþi x tia x þaasi x eftiR x ymut x bruþur x sua x sia x
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»Torsten reste denna sten efter Ömund, sin brorson.»
Till läsningen: En och annan detalj, som undgått Brate, har jag ifyllt, bl.a. har jag kompletterat
slingans hörnornament, som på Brates tid voro dolda i jorden. Då stenen länge varit använd som
tröskelsten vid gården, är mittpartiet starkt slitet, så är det t.ex. svårt att längre överallt urskilja slingans
linjer, men tillräckliga spår finnas dock för att vägleda vid uppmålningen. Den båge, Brate har t.h. om
17 a, torde icke böra upptagas som ristad. Punkten i 26 y liksom den i 21 e är nog säker, även om den
förra är liten och konturlös. – Den besynnerliga ornamentik på den fria ytan mellan slingorna, som
Bautils tecknare upptagit och som även Brate fragmentariskt antytt, torde knappast vara ristad. Jag har
förbigått den – om den framträder på min bild, beror detta endast därpå, att dekorationerna imålats av en amatör med svart
lackfärg, som icke helt velat låta sig avlägsnas.143

Plansch 56a. Ög 96. Karleby, Väderstads sn. Foto Nordén
1947. [Jansson skriver 1947: starkt retuscherad]

143

Den text som här satts i mindre stilsort, har Wessén satt inom parentes och skriver i marginalen: Syns knappt. Behöver ej omnämnas.
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267. Stora Valby, Väderstads sn.144, 145
Pl. 56.
Litteratur: C. J. Stark, Rapport till Riksantikvarien 17/1 1930, dnr 200/30 (ATA); Skrivelser mellan B. Cnattingius och Riksantikvarieämbetet 29/1 1930, 7/2 1930, dnr 449/30 och 15/9 1930, 24/9 1930, 17/3 1931, dnr 3540/30 samt 9/9 1931, dnr 3563/31 (ATA);
O. Frödin Brev till Riksantikvarien 9/2 1933, dnr 421/33 och 24/2 1934, dnr 901/34 (ATA); Östgöta-Correspondenten 12/9 1930.
Äldre avbildningar: B. Cnattingius, Foto 1930, dnr 3540/30 (ATA) (se fig. 100, under Ög 92); O. Frödin, Foto 1934, dnr
901/34 (ATA).

Övre delen av förut okänd runsten, anträffad sommaren 1930146 i uppkörsvägen till logen vid St.
Valby gård och först uppställd i trädgården till gården. Genom en felaktig tolkning av stenen — se ovan,
Ög 92 — framkallades en olycklig förflyttning av densamma till den långt avsides belägna Väderstads
ödekyrkogård, där den nu står rest.
Stenen är av röd granit, 0,86 m. lång och med en bredd upptill av 0,80 m., nedtill 0,65 m. Runornas
höjd är c:a 8 cm. Ytan är ganska lös och därför rätt vittrad, så att runor och slingor nu stå grunda. Särskilt
de första runorna nederst t.v. äro svåra att följa.
Inskrift:
...!r£ua
£ : kumlu : þisi : iftiR * …
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»... (göra)147 detta minnesmärke efter ...»
Till läsningen: 1 r har hst:s övre hälft bevarad, t.h. om denna ses upptill svaga spår av bst, och även
av r-runans nedre bst skymta i snett kvällsljus svaga rester. Avståndet till nästa runa är så stort, att här
måste ha funnits en bst av den typ som tillhör r- eller u-runorna.148 Värdet u kan emellertid icke ifrågakomma vid 1 på grund av den bevarade strukturen av ytan i radens mellanparti, som väl skulle ha låtit
en u-båge framträda. — 2 u har hst fullt urskiljbar och därtill rester upptill och nedtill
t.h. om runan, som kunna förmodas vara spår
av bst till ett u. — 3. Endast hst bevarad, men
denna är tydlig. Ytan i radens mittparti är nu
så förvittrad, att man ej kan avgöra, om här
funnits bst till ett a, men vissa fördjupningar
antyda möjligheten härav. Av det kolon, som
funnits efter denna runa, är åtm. den nedre
punkten välbevarad. — 4 är ett tydligt k, 5 ett
u med tydlig bst och övre delen av hst
bevarad. — 6 m har hst tydlig och även bst
ganska väl synliga. — 7 l är tydlig; under bst
är en djup punkt, vars placering dock är
sådan, att den icke kan vara avsiktligt
åstadkommen för att tjäna som sk. Det
följande u´et hör alltså samman med kuml,
och först därefter kommer ett sk, ett svagt
skönjbart kolon. Runorna stå här i slingans
övre del onormalt glest, men med 9 þ blir
inskriften fullt tydlig. I det sista sk kan jag
emellertid icke se någon övre punkt. Ingen
runa är stungen.

Plansch 56b. 267. Stora Valby, Väderstads sn.
Foto Nordén 1946. [Jansson skriver 1947: Bra]
Stenen har signum Ög N267 i Samnordisk runtextdatabas (version 2014).
Ög 267 följer i manuset direkt efter Ög 92, men har i utgåvan lagts in i sin alfabetiska ordning efter Ög 96.
146 Stenen hittades 1927, se C. J. Starks rapport till Riksantikvarien, dnr 200/30 (ATA).
147 Nordén skriver »”(N.N. lät gö)ra ...», texten ändrad i enlighet med vad Wessén skriver i marginalen: »Efter praxis i runverket ”... (göra)»
148 Wessén skriver i marginalen: k,f?
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Ög 97. Grönlund, Åsbo sn.
Pl. 29, 57.
Äldre avbildningar: S. Hansen, Teckning i Svenska Arbetaren 30/12 1863; E. Brate, Foto (ATA).

Runstenen står i en romantiskt vacker omgivning, sedan den år 1856 av jordägaren greve Otto
Klingspor inflyttats i Grönlunds herrgårdspark. I likhet med socknens andra runsten, Ög 98, stod den
förut ej långt från stranden av Svartån, nära vägen, i Mellängen. — Atterbom, som var född i socknen
talar om »Åsbo runstensängar.» Lövskogsvegetation med rikt färgskiftande blomstermatta ge även nu
runstenen en målerisk inramning, där den står rest något hundratal m. NO om huvudbyggningen på en
öppen hagmarkssluttning i parken ovanför den vackra dammen i dälden.149
Inskrift:
kuþmuntr x risþi x s--- x þnsa x eftiR x uistin x faþur x sin x kuþ x hialbi x hans x saul x
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»Gudmund reste denna sten efter Visten, sin fader. Gud hjälpe hans själ!»
Grönlund framstår såsom detta bygdeområdes förkristna gudstjänstlokal, se min framställning i
Östergötlands järnålder II, s. .150 Det faller därför i ögonen, att den döde fadern bär namnet Visten.
Vid behandlingen av inskriften från den hedniska offerlunden vid Oklunda i Östra Husby, nedan sid.
388, erinras därom att hedniska offerföreståndare bevisligen ha kunnat uppkallas efter sin befattning
med vi´et, så att de benämnts Vé-Geir (Island) och tydligen även Vi-Finn (Oklunda); anmärkningsvärt
är också att den ålderdomliga runstenen vid Tjusts härads äldsta tingsplats, Godhsten (’offerprästens
tingskrets’) nu Gursten, innehåller namnet Vifridr, som kan tänkas avse en offerföreståndare
(Östergötlands järnålder II, s. 156). Tänkbart är därför, att den döde fadern här vid Grönlund benämnts
Vi-Stæinn i sin egenskap av vi´ets föreståndare — 151vid kristendomens antagande tycks152 ju många av dessa
bygdernas ’godar’ med sina menigheter ha övergått till den nya
läran, liksom offerplatsen själv blev det kristna gudstjänststället.

Plansch 57b. Ög 97. Grönlund, Åsbo sn. Foto
Nordén 1946. [Jansson skriver 1947: Helt
retusch.]

Plansch 29b. Ög 97. Grönlund, Åsbo sn. Foto
Nordén 1946. [Jansson skriver 1947: Helt
retusch.]
I marginalen har, sannolikt, Nordén skrivit: Anm. (Stenen har gett sitt inslag vid den svenska nyromantikens tillblivelse!)
Någon text om Grönlund synes aldrig ha kommit med i Nordéns monografi. Det står inget i behandlingen av namn på lund (s. 147 f.), ej heller i övrigt i
Avd. VIII. Bygdeindelningen.
151 För den avslutande texten, här satt i mindre stilsort, har Wessén i marginalen noterat: Utgår.
152 Wessén har skrivit ett frågetecken i marginalen för ordet »tycks».
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Ög 98. Strålsnäs, Åsbo sn.
Pl. 58.
Litteratur: Skrivelser från Åsbo hembygdsförening 1945 f. rörande stenens restaurering (ATA); A. Nordén, Skrivelse till
Riksantikvarien 3/3 1947, dnr 1352/47 (ATA).
Äldre avbildningar: E. Brate, Foto (ATA); N. Olsson, Foton 1945, dnr 3153/45 (ATA).

De bevarade delarna utgöra överstycket av en runsten av samma typ som Uddarpstenen, Ög 200.
Stenen står rest c:a 8 m. från Svartåns vattenkant i den hagmark, som av sägnen utpekas som läget för
det medeltida Hermannekulla, och som upptages av ett forntida gravfält, till vilket runstenen uppenbarligen är knuten.153 Det är egendomligt, att denna obetydliga, av vidsträckta sankmarker och av Svartån avspärrade torrmark valts till plats för ett bygravfält, och det bör icke ha varit en lätt uppgift att forsla
en runsten hit ut, såvida detta icke skett vintertid.
Vid mitt besök sommaren 1946 låg stenen ännu som på Brates tid sönderbrusten i två delar. Vid
sammansättandet och resandet sommaren 1947 efterletades förgäves den felande nederdelen av runstenen. I sitt nuvarande skick är stenen 1,67 m. hög, framsidans bredd nedtill är c:a 0,60 m. och smalsidans 0,35 m.
Inskrift:
... ris- * stin * þansi * iftiR * £kur£uk * si£n * !faþ£u... ...-£u--!i * $m...
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»… (reste) denna sten efter Krok(?), sin fader ... moder(?).»154
Till läsningen: Hela runan 4 är borta i brottet, det är därför ovisst, om det varit ett t eller ett a. De
väntade spåren av bistavar i den bevarade ytan invid den en gång befintliga hst saknas. Av r. 19 är endast
hst:s nedre del bevarad och kanske ett svagt spår av toppen, bst på mitten synes ha tillhört en k-runa,
knappast en f-runa. Hela läsningen på smalsidan ytterst oviss. Står raden stupad ovanfrån och nedåt,

Plansch 58. Ög 98. Strålsnäs, Åsbo sn. Foto Nordén 1947. [Jansson skriver 1947: möjlig]
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154

Nordén skriver i marginalen: (Härtill uppmätningsplan över gravfältet och åkanten, i ATA eller i Ögs museum. Renritas!) Se fig. 102.
Nordén skriver: »...res- denna sten efter Krok (?), sin fader … .. m(oder?)». Detta har redigerats till ovanstående, Wessén ändrar »res-» till »(reste)».
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kan man kanske räkna med, att runan 31 varit ett till formen vårdslöst r, 32 ett u med nedre delen av
bågen bortvittrad, r. 33 torde nu vara oidentifierbar, r. 34 snarast detsamma (eller r? u?), r. 35 är nu
endast en hst och har möjligen varit ett i, eftersom det icke synes ha funnits möjlighet för bistavar på
mitten eller åt sidorna. Efter en mycket oviss punkt följer så sannolikt ett m. Vänstra bst och överdelen
av hst äro tydliga, av en bst t.h. synes däremot intet spår.

Fig. 102. Ög 98. Strålsnäs, Åsbo sn. Runstenen, nr 3 på kartan, då liggande i NV
delen av gravfältet. Karta 1945 av N. Olsson, dnr 4030/45 (ATA).

Fig. 103. Ög 98. Strålsnäs,
Åsbo sn. Vid fotot står:
»Runstenen samt i fgr. den
kvarstående foten.» Foto N.
Olsson 1945, dnr. 3153/45
(ATA).

98. STRÅLSNÄS, ÅSBO SN — 268. APPUNA KYRKA.
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268. Appuna kyrka.155
Pl. 140.
Litteratur: Anton Ridderstad, Östergötlands historia I (1914), s. 99, Östergötlands beskrivning II:2 (1918), s. 464; Mats
Åmark, Brev till Thordeman 23/1 1936 (ATA); Östergötlands medeltida kyrkklockor, i Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening 1935—6, s. 56f. (med avbildning); Carl R. af Ugglas i Tiotusen år i Sverige (1945), s. 338, fig. 368.

Handklocka av brons, som före år 1886156 hängde i kyrkans kor t.v. om altaret, »i en liten träställning
fastsatt på korväggen omkr. 5 alnar öfver golfvet. Denna plats var troligen klockans ursprungliga
plats.»157 (anteckning i StHM:s inventarium för år 1888). Klockan förvaras nu i StHM, inv.-nr 7890:6.
Måtten: h. med öglan 18,4, vidd nedtill 14,5 cm. Inga ornament, endast fem upphöjda med kanten
parallella linjer. Runinskriften löper runt klockan upptill, runorna äro djupt inkarvade i metallen men
ställvis rätt vårdslösade i formgivningen. Skiljetecken saknas, och endast sammanhanget får avgöra, var
inskriften börjar.
Inskrift:
ulafr rit luþlitsku
5

10

15

ŌlāfR reit loðitsku
»Olof inristade klockans utsmycknad» (dvs runtexten).158
Till läsningen: R. 1 är djupt och
regelbundet graverad men har bst:en
nedtill något inåtriktad, dock icke på
långt när så mycket som bst:en på r. 11.
Läsningen u torde icke behöva betvivlas. Det vågräta streck, som föregår
runan (och som Åmark synes ha uppfattat som ett sk, »en punkt»), är en
naturlig repa i metallen, som ju genomgår runans mittparti och fortsätter
på andra sidan runan. R. 3 har bst:en
ansatt t.v. något ovanför runans mitt,
den överskjuter icke hst:en. Tydligen
är runan ett a. R. 5 och r. 6 synas bägge
vara att uppfatta som r, bistaven har
den väntade kröken, ehuru denna är
svagare utformad på r. 6.159 R. 9 synes
vara lämnad, innan graveringen
avslutats. Hst:en är fullbordad, men av
bst:en har endast en mindre del utförts
upptill t.h. Runan synes alltså vara
avsedd som l. R. 10 har ingen krök på
bst:en och bör alltså förstås som u,
varför även den helt likartade 17 är ett
u. R. 11 har en bygelformig bst, där
dock inkrökningen varken upptill eller
nedtill når fram till hst:en. Runan
synes mig knappast kunna förstås
annat än som þ.
Plansch 140a. 268. Appuna kyrka. Foto
StHM. [Vid planschen står »Frilägges»]
Inskriften har signum Ög N268 i Samnordisk runtextdatabas (version 2014).
Nordén anger 1888, men eftersom kyrkan revs 1886 och även inventarieförteckningen på SHM anger 1886, är årtalet ändrat till det.
157 Primklockan, dock inte inskriften, nämns i en inventering från 1641 (avskrift i ATA).
158 Wessén sätter normalisering och översättning inom parentes och skriver i marginalen: Ytterst osannolikt. Bättre: »Olov ritluþlitsku» I runverket bör
icke införas sådana översättningar, som endast äro osannolika förslag.
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Wessén skriver i marginalen: kan r. 6 vara l?
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Inskriften — om den är rätt förstådd ovan — uppvisar ett i flera avseenden egenartat ordval. I rit har
man att se ett ret, preteritum av det starka verbet rīta, fvn. ríta, reit, »1) ridse, 2) skrive» (Fritzner), men
detta verb synes vara belagt blott under den äldsta run-tiden (Tune o. 400, Reistad o. 500, Järsberg o.
500—550, Freilaubersheim 550—600, Istaby 600-t.) och försvinner sedan ur språkbruket i Norden 160.
Söderwall har intet belägg för ordet från Sveriges medeltid, och Hellquist anför som äldsta förekomst
ett ställe hos Bureus från omkr. 1600. Synbarligen är emellertid bristen på belägg från de tusen åren
mellan Istaby-stenens och Appuna-klockans inskrifter intet skäl för antagandet, att ordet under tiden
skulle ha varit dött i Östnorden (i Norge och Island levde ordet kvar) och vid sitt uppdykande i Bureus’
runologiska arbeten vara att anse såsom lånord.
I rungruppen 9—11 luþ ser jag ordet fsv. lodh, n., »eg. bly; af bly el. metall gjutet föremål» (Söderwall).
Kända varianter av denna ordets allmänna betydelse äro visserligen endast 1. lodkula, gevärskula, 2. lod
i ett ur, 3. viktlod, 4. sänklod vid byggen, på sjön o.d. Men i Appunainskriften synes ingen annan tolkning
möjlig161 än den, att ordet avser den av metall gjutna klockan. Vi skulle alltså i ’lod’ ha att se den första
svenska beteckningen för denna med den katolska gudstjänsten införda nyhet: sanctus-klockan, kanske
något oriktigt kallad primklocka eller handklocka. I tidens latinska språkbruk var campana, campanula
den vanliga beteckningen. Lekmannen var i Sverige hänvisad att välja ett inhemskt 162 ord för det nya
föremålet och utgick då från materialet, liksom man engång gjort vid uppkallandet av ’hammare’, ’gryta’,
’bok’ o.s.v. — Anmärkas må, att Appuna-klockan är påfallande blygrå i färgen, och även klangen förråder
närvaro av bly i legeringen.
I runordet 13—17 litsku torde man ha rätt att räkna med den oblika formen av ett hittills okänt subst.
*litska, bildat till subst. liter som fsv. favitska (i vårt i fåvitsko) till vit, ’vett’. Innebörden hos fsv. och
fvn. liter, litr är ju ’färg’, men under medeltiden synes betydelsen ha vidgats till att omfatta allt som
pryder och förskönar. Så har t.ex. Söderwall under verbet lita: »1. färga; 2. pryda, smycka försköna. han
lita (colorat) sina siäl mz alle fägrind; blith änlete, oc sötelikhet i ordhom, litta mykyt oc prydha
känneswenzsens lydhno.»163
På Appuna-klockan torde ordet få anses syfta på den prydnad, som runinskriften utgjorde, eftersom
Olof använder verbet ’rita’, vars innebörd är inrista — om de upphöjda vulster, som i övrigt pryda
klockan, skulle ju ett annat verb ha behövt användas. På den något äldre sanctusklockan från en okänd
skånsk kyrka, som avbildas tillsammans med Appuna-klockan i Tiotusen år i Sverige, fig. 368, och där
dateras till 1000-talet, äro just ingjutna linjemönster av geometrisk form, på sätt och vis påminnande
om runor, klockans så gott som enda prydnader. Hänsyftningen på dekoren torde väl emellertid vara
Olofs sätt att uttrycka, att han gjutit klockan. Tydligen är han att anse såsom en av vårt lands äldsta till
namnet kända klockgjutare.
Appuna-klockan dateras i a.a. av Carl R. af Ugglas till 1100-talet. Även Mats Åmark ger samma
datering: »Såväl form som gjutningsmetoder tyda på hög ålder. Den danske forskaren Uldall daterar
klockor med fördjupad inskrift till 1100-talet. Sannolikt är Appunaklockan lika gammal.»
I Mats Åmarks uppsats om de medeltida kyrkklockorna i Östergötland lämnas en annan översättning
av inskriften: »Professor Otto von Friesen har gissat, att de av den med runor mindre förtrogne
klockgjutaren tydligen vanställda runtyperna skola förstås som åsyftande läsningen Lafrentius let
skär(a)», d.v.s. Laurentius lät skära (dessa runor). Åt denna översättning har sedermera Carl R. af
Ugglas givit en alltför positiv formulering i arbetet Tiotusen år i Sverige, s. 338 (»en runinskrift, som
anger dess upphovsman — och väl också klockans gjutare — som en viss Laurentius»). Enligt vad dr
Åmark haft vänligheten meddela mig, byggde von Friesen denna sin gissningsvis framförda tolkning på
dechiffreringen lafreitiusletsker.164
Mot en sådan läsning kunna emellertid avgörande invändningar resas, ehuru von Friesen på förhand
brutit udden av dem genom sitt antagande, att runmästaren varit mindre förtrogen med runskriften och
därigenom råkat vanställa en del typer. Emellertid måste man ifrågasätta, om en sådan obekantskap
med runskriften var tänkbar hos en yrkesman under 1100-talet, då den latinska skriften ännu icke
hunnit att i samma omfattning som senare undantränga den urgamla inhemska skriften. Därtill
Wessén skriver i marginalen: Island?
Wessén stryker under »synes ingen annan tolkning möjlig» och antecknar i marginalen !. Därunder antecknar han ??
162 Wessén antecknar ett frågetecken i marginalen. Och skriver därunder: Kan ordet lod vara inlånat så tidigt som på 1100-t.?
163 I marginalen skriver Wessén ett frågetecken om stycket. Därunder antecknas: Bättre att helt avstå från tolkning och endast ge en omsorgsfull
beskrivning.
164 [Nordéns fotnot — dock ej närmare angivet var den ska inplaceras] Dr Åmarks uppgift, a.a. s. 58, att de 17 runtecknen skulle vara »ordnade i två
avdelningar, som skiljas åt av en punkt», vidhåller han icke längre, enligt vad han meddelat mig i brev d. 8.10 1947: »Jag vill […] nämna, att jag har ett mycket
exakt avtryck av Appuna-inskriften. Den punkt däri, som jag antytt i den kortfattade beskrivningen i Ög-tidskriften [Meddelanden från Östergötlands
fornminnes- och museiförening], kan jag dock icke nu återfinna. Möjligen var det Otto von Friesen, som tyckte sig observera en sådan. Allt beror ju vid
tolkningen på, var man anser sig böra börja läsningen. Något kors eller dylikt märke, som ofta anger början i i liknande slutna inskrifter, finnes dock icke
här.»
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Plansch 140b. 268.
Appuna kyrka. Foto
Lagergren, StHM 1947.
Inv.-nr 7890:6.[Vid
planschen står
»Frigöres» och »Foto
av avtryck?»]

kommer, att det av von
Friesen förutsatta vanställandet av en del
typer finge antagas ha
drabbat så, att samma
runa ena gången ska
läsas som 6 e, 17 e och
omedelbart därpå som
10 u, för att sedan
slutligen läsas som 1 r.
På detta sätt vacklar
icke en runristare i sitt
bruk av tecknen. Lika
litet blir det rimligt att
antaga, att ristare på
ena stället formar srunan som 11 þ, för att sedan några runor längre bort (r. 15) forma den som den urgamla s-typen.
Överhuvudtaget synes s-runan knappast vara ett sådant tecken, varom en runristare har kunnat sväva i
okunnighet.
Ännu en svaghet i denna tolkning är, att den förutsätter en så dålig beräkning av ristaren, att den
sista runan måst utelämnas. Intet annat än rent slarv skulle kunna förklara ett sådant utelämnande,
men intet övrigt i klockan tyder på, att tillverkaren gått vårdslöst till väga.
Även innehållsmässigt förefaller en sats med utfört objekt sådan som denna: »Olov ristade klocktexten» gå bättre samman med vad man väntar än det tvärhuggna »Laurentius lät skära». Är det f.ö.
sannolikt, att två män varit verksamma vid klockans tillkomst: gjutaren och rungravören? Och varför
skulle Laurentius vara förtegen om, att det var han som gjutit klockan, men framhålla, att han låtit en
annan — anonym — skära in runorna?
Det finnes intet, som anger, att den av von Friesen under reservationer antydda tolkningen skulle ha
någon sannolikhet för sig.

Fig. 104. 268. Appuna kyrka. Inskriften på primklockan.

Detta dokument ingår i en digital utgåva av Arthur Nordéns supplement till Erik Brates Östergötlands
runinskrifter. Manuset avslutades 1947 och var tänkt att tryckas 1948. Utgåvan publiceras fritt tillgänglig på
Internet.
Texten innehåller inte nyare litteraturreferenser än 1947 och tar ingen hänsyn till modern runforskning och
måste därför användas med reservationer. Utgåvan är ännu preliminär och kan komma att revideras.
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