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U 1037 Tensta kyrka 
I UR (4, s. 282) återges inskriften på den numera försvunna runstenen efter träsnittet i 
Bautil (B 499) och en läsning av Olof Celsius från 1727, men ett fel har insmugit sig i slutet 
av translittereringen. Runan 29 och det följande skiljetecknet har nämligen blivit omkast-
ade. Dessutom framgår av Celsius’ uppteckning att runan 29 bör ha varit s. Med denna 
korrigering är det möjligt att tolka ytterligare två ord och inskriften kan återges på följande 
sätt: 
 
... lit hakua ...fast * faþur * sin * noa … ustur * s...a ka... 
       5       10   15      20         25       30 

… lét haggva …-fast, faður sinn, …[s]ystur s[ín]a … 
»… lät hugga …-fast, sin fader, … sin syster …» 

 
Till läsningen: Framför 10 f har Celsius vid brottkanten antytt något som liknar de högra bi-
stavarna i en o-runa. Det är dock osäkert om han här verkligen har avsett en runa. Runan 29 
återger Celsius som en bakvänd s-runa där den övre hälften av det översta ledet saknas. Att 
denna läsning måste vara riktig antyds även av B 499, där runan är återgiven som en n-runa 
med ensidig bistav snett nedåt höger (N). Runorna 30–32 saknas hos Celsius och bygger på 
B 499. Att döma av träsnittet har det i lakunen mellan runorna 29 och 30 funnits plats för 
högst två runor (se UR 4, s. 283, fig. 245). 
 
 

 
Olof Celsius’ uppteckning av inskriften på U 1037 Tensta kyrka i Svenska runstenar 1 (KB, Fm 60:1, 
s. 397). Foto Esbjörn Eriksson/KB. 
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21–23 noa… bör utgöra början av ett personnamn, men det är oklart vilket. Det bibliska 

Noa(k) är knappast aktuellt, eftersom det saknas i svenska medeltidskällor och först tycks 
ha kommit i bruk under nyare tid (se I. Modéer, Svenska personnamn (1964), s. 76).  

Runföljden 24–29 …ustur * s…a skall säkert uppfattas som resterna av sg. ack. systur 
sína »sin syster» och de två följande runorna ka bör då utgöra början av ett kvinnonamn. Vi 
känner sedan tidigare finns 15 svenska runstenar som är tillägnade en syster. Till dessa kan 
nu alltså läggas U 1037.  

Vissa av runformerna och då särskilt den bakvända s-runan i kombination med bruket 
av verbet haggva ’hugga’ i resarformeln tyder på att U 1037 kan ha varit ett verk av runrist-
aren Likbjörn. Denne ristare har med säkerhet signerat tre stenar i Uppland: den numera 
försvunna U 1074 i Bälinge kyrka, U 1095 Rörby, Bälinge sn samt en runsten vid Uppsala 
domkyrka (U Fv1976;104). Möjligen kan hans signatur också ha funnits på den numera för-
svunna U 1038 vid Altomta i Tensta sn (se M. Källström, Mästare och minnesmärken 
(2007), s. 398 f.). Beträffande karakteristiska drag i Likbjörns ristningar, se H. Gustavson, 
Runfynd 1975, Fornvännen 71 (1976), s. 105, samt M. Källström, Lost words in personal 
names in Viking Age runic inscriptions, i: Probleme der Rekonstruktion untergegangener 
Wörter aus alten Eigennamen (2010), s. 181. 
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