
SÖRMLÄNDSKA RUNSTENSFYND 
Av Sven B. F . Jansson 

Oedan Vitterhetsakademiens stora arliete »Södermanlands runin
skrifter, granskade ooh tolkade av Erik Bråte ooh Elias Wessén» 
avslutats år 1936, ha flera då okända sörmländska runstenar kommit 
i dagen. Ett avsevärt antal inskrifter, som ännu år 1936 voro för-
komna, ha senare genom lyckliga tillfälligheter påträffats. I före
liggande uppsats har jag sökt i korthet redogöra för de nyfunna 
och de återfunna runstenar, som ha kommit till min kännedom. 

Ludgo kyrka 

I Ludgo kyrka påträffades år 1937, alltså året efter det att »Sö
dermanlands runinskrifter» (1924—36) hade utkommit, en väl beva
rad runsten. Den kom i dagen, då kyrkan restaurerades. Stenen, 
som hade brustit i två delar, påträffades i kyrkans grund den 1 sep
tember; den låg V> m under jorden, 2 m norr om Drakenhielmska 
gravkoret. 

Genom Riksantikvarieämbetets försorg lagades runstenen ocli 
restes utanför kyrkogårdsmuren, 1,5 in öster om kyrkogårdsgrinden. 

Röd sandsten. Höjd 1,20 m, bredd (vid basen) 0,73 m. Ristningen 
är, trots att stenen har brustit, praktiskt taget oskadad; inskriften 
är djupt och tydligt huggen. 

Inskrift: 

: l,ii|imiiiiir : auk : kisla : bann : litu : kiaru : bro 
5 10 15 20 25 30 

GuSmundr ok Gisla paun letu geera bro 
»Gudmund ooh Gisla de läto göra bro» 
Till läsningen: Inskriften börjar nedtill i vänstra slingan med skiljetec

ken, som i denna inskrift genomgående har formen av två punkter. I l k 
finnes en flagring, som har tagit bort ett stycke av huvudstavens mittparti 
och nedre delen av bistaven. Genom huvudstaven i 8 r går brottsprickan; 
spår av huvudstaven synas i sprickans kant. 12 k är ej stunget, ej heller 
22 i. 
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Fig. 1. Nyfunnen runsten vid Ludgo kyrka. N. Lagergren foto. — The newly disco
vered rune stone at Ludgo Church. 

I »Södermanlands runinskrifter» upptagas från Ludgo kyrka t r e 
stenar, Sö 134, 370 och 371. Av dessa påträffades Sö 370 och 371 
först år 1935. Dessa två stenar, som endast bestå av jämförelsevis 
obetydliga fragment, lågo i kyrkans grund. Den förstnämnda, Sö 
134, har däremot varit känd länge. Stenen låg på 1600-talet i sakristi-
dörren, flyttades senare ut på kyrkogården och ställdes därefter i 
vapenhuset. I samband med lagningen och resningen av den år 1937 
funna runstenen flyttades Sö 134 ännu en gång; av vissa skäl an-
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Pig, :.'. lie bada vid kyrknganlspurlen uppställda runstenarna, Ludgo kyrka. N. 
Lagergren foto. — The tuio rune stones erected al the churchyard entrance, Ludgo 

Church. 

såg jag dol nämligen lämpligt, att den restes vid sidan av den ny
funna stenen, t. h. om kyrkogårdsgrinden, se fig. 2. 

Åtgärden att placera de två runstenarna sida vid sida föresta
vados i detta fall icke enbart av yttre, estetiska skäl. Det visade sig 
nämligen, att det fanns ett iure samband mellan de båda inskrif
terna, ett förhållande som i hög grad Skade fyndets värde. 

Man märker ju omedelbart, när man läser den ovan återgivna, 
nyfunna runstenens inskrift, att den har en ovanligt knapphändig 
formulering. Runristarna kunna visserligen i regel icke beskyllas 
för omständliga formuleringar, men man har ändå blivit van vid, 
att de ge besked om efter vilken eller vilka, som bron byggdes eller 
stenen restes. I den här behandlade inskriften omtalas nu endast, 
att »Gudmund och Gisla läto göra bro»; därigenom gör den ett 
oavslutat intryck — man väntar en fortsättning. Det är denna vän
tade fortsättning, som vi finna på ilen sedan längo kända runstenen 
Sö 134, vars inskrift lyder: 

auk : slaina raisa : eftiit ofuih : sun sin hialbi : kristr : unt : hans 
: auk : selu : hans 

ok stseina rseisa seftin Ofseig, sun sinn. Hialpi Kristr and hans 
ok selu hans! 
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Fig. 3. Den tidigare kända slenen (Sö 134) i Ludgo, vars in
skrift utgör direkt fortsättning pä den nyfunnas. N. Lagergren 
foto. The earlier known stone at Ludgo, having inscription 
which continucs direclly from lhe newly discovered rune stone. 

»och resa stenarna efter Ofeg, sin son. Hjälpe Krist hans ande 
oeh hans själ!» 

Att denna inskrift, som börjar med o c h , endast utgör senare 
delen av cn ininnesinskrift ligger i öppen dag. Dessutom talar den 
om s t e n a r . Den andra stenen är med all sannolikhet den 1937 
upptäckta runstenen. Genom delin lyckliga fynd har alltså inskrif
ten blivit fullständig. Vi veta nu, att »Gudmund och Gisla läto göra 
bro och resa stenarna efter Ofeg, sin son» ooh att de bådo Kristus 
hjälpa »hans ande och hans själ». 

De båda stenarna, som av huggningsteknik och rimformer att 
döma måste ha huggits av samme runmästare, ha alltså från bör
jan varit parstenar, resta vid sidan av varandra. De överensstämma 
i. ö. också med avseende på stenart och storlek Den ena av dem, 
den nyfunna, har varit prydd med ett kristet kors, den andra har 

285 



S V E N B . F . J A N S S O N 

endast burit runor. Detta är blott vad man kan vänta, när det gäller 
parstenar.1 

Tyvärr kunna vi nu icke avgöra, var de båda stenarna ursprung
ligen ha stått, och icke heller var den bro har legat, som Gudmund 
och hans hustru läto bygga. 

Faderns namn, G u d m u n d , och sonens namn, O f e g , äro båda 
vanliga i Sverige under vikingatiden. Däremot är G i s l a , moderns 
namn, högst ovanligt. Det är mig veterligen icke tidigare belagt i 
runinskrifterna. Det bör uppfattas som den feminina motsvarigheten 
till mansnamnet Gisli. I Danmark blir Gisla under medeltiden ett 
ganska vanligt namn, dotta dock genom påverkan från tyskan. 

De båda inskrifterna tillhöra 1000-talets senare del, snarast 
kanske 1080-talet. 

Aspa bro, Läten, Ludgo socken 

Samma år som runstenen i Ludgo kyrka påträffades, alltså 1937, 
gjorde man i samma socken ett ännu märkligare fynd. Då man höll 
på att lägga om Aspa bro, som endast ligger ett par kilometer väst
nordväst om kyrkan, fann man nere i vägbanken en dittills okänd 
runsten, vars inskrift är av ovanligt stort intresse. Ivar Schnell 
avgav den 1/11 1937 följande rapport till Riksantikvarieämbetet: 
»Till undertecknad anmäldes torsdagen den 28 oktober, att en run
sten hittats vid vägarbete vid Aspa bro på Lötens m a r k . . . Det be
fanns . . . , att en förut okänd runsten kommit i dagen vid grävning 
av ett provisoriskt dike, vilket upptagits för byggandet av ny bro 
på platsen. Stenen låg 8 m. N om bron med sin mitt ungefär mitt un
der den gamla vägbanans västra kant med basen under vägen och 
runorna uppåt. Den låg ej mindre än 2 m. under vägbanans nivå och 
därigenom även ca 1/2 m. under åns nivå, ytterligare ett bevis till 
de många föregående att området var mycket torrare då härva
rande monument skapades. . . En del stenfyllning hade hittats i väg-

1 I »Södermanlands runinskrifter» (—1936) anser E. Wessén sannolikt, att 
fragmentet Sö 370, som hado påträffats i Ludgo kyrka år 1935, var »den 
andra av de 'stenar', som omtalas» i Sö 134, se a. a. s. 357. Fragmentet visar, 
bl. a. i skriftens anordning, överensstämmelser med Sö 134, vilket lill fullo 
förklarar Wesséns antagande. Först runstensfyndet år 1937 kunde visa, 
att uppfattningen var osannolik. Det är f. ö. mycket möjligt, att också 
Sö 134 har ristats av samme ristare som parsfenarna. 
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Fig. 4. Aspa bro, Ludgo sn. Den nyfunna runstenen är den vänstra av de tvä stenarna. 
N. Lagergren foto. — Aspa bro, Ludgo parish. Left the newly discovered rune slone. 

banken, men ingenting som kunde tydas som stenpackning för run
stenen . . . Något definitivt förslag till stenens placering önskar jag 
ej nu göra, då flera fynd av liknande slag kunna förändra utgångs
punkterna. Det synes dock, som om stenen lämpligen kunde resas 
just på den plats där den hittades, ty då kommer den även i lagom 
förhållande till den nya vägen, som dragés fram en bit östligare än 
den gamla.» 

Stenen restes genom Riksantikvarieämbetets försorg ocli -står nu 
5 m norr om brons nordvästra landfäste, 4 m väster om landsvägen 
Nyköping—Gnosta. 6 m norr om den nyfunna Aspa-stenon står den 
runsten, som i »Södermanlands runinskrifter» har nr 141. Numera 
känna vi således icke mindre än fem runstenar vid Aspa. En av 
dem, Sö 136, är tyvärr ännu försvunnen. 

Grå granit. Stenens hela höjd är 2,43 m. Höjd över markytan 
1,98 m, största bredd 0,74 m. Ristningsytan är starkt sliten. På 
vissa partier på vänstra delen av stenens mittparti synas nu inga 
spår av ristning, på vissa andra äro ristningslinjerna endast skönj
bara som en svag skuggning i stenytan. Den starka nötningen torde 
bero på, att stenen en gång har legat med ristningsytan i vägbanan. 
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F13. .5. Den nyfunna runstenen vid Aspu bro. N. Lagergren foto. 
discovered stone al Aspa bro. 
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Inskrif t : 

ostrlb : lit : 
5 

sun : sin = 
40 

: urbu : la 
46 

ruuniki : ak 
70 75 

-ira : kum 
10 15 

. . ii : -
50 

: snialustiii 
80 85 

. . . 

jun 

: i : 

usi - at 
20 

65 

suibiu))ii • 
90 95 

: anunt = 
25 

. . . ku : 

uuk : 

ua-u 
60 

. 

raknualt 
30 35 

: rikln : 
65 

Astrid let gsera kurnbl paus i at Anund ok Ragnvald, sun sinn. 

Urpu dauöin [ i ] Danwarku , va nu r i k i n a. Batmingi ok sniallastiR 

i Svepiupu. 

»Astrid lät göra detta minnesmärke efter Anund och Ragnvald, 

sin son. De dogo i Danmark . De voro mäktiga i Köninge och do 

raskaste i Svitjod.» 

Till läsningen: Inskriften börjar utan skiljetecken. 1 o har bistavar en
dast på huvudstavens högra sida, på samma sätt som inskriftens andra 
o-runa, 67 o. I 3 t sitter högra bistaven lågt; den är grund men säker. 8 i 
är ej stunget. Av runan 10 återstår endast övre delen av huvudstaven. 11 i 
är ej stunget. Av 16 m återstår endast ett stycke av vänstra bistaven, vil
ket dock iir tillräckligt för att man skall kunna fastställa, att runan har 
varit m. Därefter är ristningen bortnött på ett 22 cm långt stycke. Här 
har funnits plats för tre runor och ett skiljetecken. Runföljden 10—19 bör 
därför kunna kompletteras kira : kurnbl : pusi. Skiljetecknet efter 19 i be
står av två korta vågräta streck, på samma sätt som efter 26 t och 43 n. 
Avståndet mellan 20 a oeh 21 t är stort, vilket uppenbarligen beror på en 
ojämnhet i ristningsytan; ojämnheten har alltså funnits redan då stenen 
ristades. Skiljetecknet efter 21 t är mycket grunt och osäkert. 32 k är ej 
stunget. 33 n har bistaven i en lodrät spricka, som också korsar 34 u. 
Efter 49 a är ristningen bortnött på ett 13 em långt stycke; på det ska
dade stycket har det funnits plats för två till tre runor. Av 50 R återstår 
endast nedre delen; denna är grund. Skiljetecknet efter 50 R har förlorat 
övre punkten. Av runan 51 återstår endast ett grunt stycke av huvudsta
vens nedre del. 52 t har förlorat vänstra bistaven. Efter 54 n är ristningen 
bortnött på ett 22 cm långt stycke. På detta parti synes endast ett kort 
och grunt stycke av en huvudstav. Här har det funnits plats för högst 
fyra runor. 56 k har förlorat toppen. Runorna 60 och 61 äro oregelbundet 
ristade; sannolikt har ristaren åsyftat Ru. Skiljetecknet efter 66 R har 
förlorat övre punkten. Efter 67 o finnas inga spår av skiljetecken. 73 k är 
ej stunget. 79 i har förlorat nedre delen. Skiljetecknet efter 87 i har för
lorat övre punkten. Runföljden 88—95 är djup och tydlig. 95 u och det föl
jande skiljetecknet stå utanför slingan. 
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Den nyfunna runstenens inskrift är verkligen av qvanligt stort in
tresse. Vad först de tre personnamnen beträffar, äro de alla väl kända. 
Moderns namn Astriör har icke varit särskilt vanligt under vikinga
tiden i Sverige. I det stora runinskriftsmaterialet finnas emellertid 
ett 10-tal belägg, dock intet från Södermanland. (Skrivningen ostrip 
är ur flera synpunkter intressant.) Namnet Annndr förekommer 
däremot ofta också i Södermanland under vikingatiden. Redan förut 
funnos tio säkra belägg på namnet från runstenar inom land
skapet. Om det intressanta och ovanliga namnet Ragnvaldr se 
nedan s. 295. 

Inskriftens senare del, som har utformats poetiskt, omtalar bl. a., att 
Anund ooh Ragnvald »blevo döda i D a n m a r k». Danmarks namn 
namnes i två andra runinskrifter, nämligen på Amnö-stenen i Veck-
holms socken i Uppland och på den kända Karlevi-stenen på Öland. 

Tolkningen av ortnamnet o raimiki är något oviss. Det har be
handlats av Lars Hellberg i N a m n o c h b y g d 1942, s. 96. 
Hellberg skriver: »Detta uttryck synes . . . beteckna ett område med 
politisk betydelse, nämligen det R ö n ö h u n d a r e , vid vars tings
plats stenen är rest, och r a u n i k i kan vara en avledning på för
leden i fsv. R e n t u n u m (1302 SD 2, s. 359 or.), det nutida R u n -
t u n a , som varit en centralpunkt inom detta område.» Formule
ringen rikin a Rauningi ok sniallaslin i Suepiupu antyder må
hända, att Rauningi har varit namn på en av Södermanlands gamla 
huvudbygder, av samma slag som t. ex. Tören. 

Det märkligaste med denna inskrift är dock dess sista ord 
i : suibiubu. Här möta vi givetvis det från västnordiska källor väl
kända S v i t j o d . Dotta namn var hittills i runinskrifterna endast 
belagt två gånger, nämligen på Tirsted-stenen från Lolland (D a n-
m a r k s R u n e i n d s k r i f t e r nr 216), där ordet skrives o 
suopiaupu, samt på den skånska Simris-stenen (DR 344), där man 
finner namnet ristat på alldeles samma sätt som på den nyfunna 
sörmländska stenen, a siii|)iu|)ii. Anmärkningsvärt är, att Aspa-
stenen har propositionen i, de två andra o ooh a. Detta kan jäm
föras med, att den uppländska Amnö-stenen har a tanmarku, me
dan Skivum-stenen (DR 133), liksom Karlevi-stenen har i, se Upp
lands runinskrifter nr 699. 
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Giberga, Lunda socken 

Under röjningsarbeten på Giberga gård påträffades å r 1942 ett 

runstensfragment. Det låg framför sydöstra knuten av en s törre 

bod, som begränsar gårdsplanen på södra sidan. Runstenefragmen

tet s tår nu uppställt på Giberga gårdsplan. 

Grovkornig granit . Mått 0,67 X 0,43 m. 

Inskrift: 

. . . - • kiarpu • skihuarp • a - . . . • trbnfr 
5 10 15 20 

. . . geröu skipvarÖ . . . dr ipintu ?) . . . 

» . . . (de) gjorde skeppsvakt . . . dräpt . . . 

Till läsningen: Av runan 1 synes endast ett kort stycke nedtill. Skilje-
tecknet efter runan 1 är säkert. 2 k har förlorat övre delen av huvudsla
ven genom bortfall. 3 i är något krokigt. Runorna 3—6 nå ej ned till ram-
linjen. 7 u har egendomlig form: A • Runorna 8—11 äro icke huggna till 
ramlinjen. Efter 11 b finnes i en naturlig skåra en fördjupning, som sanno-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ likt icke 

15 b iir säkert. 16 a har för
lorat övre delen. Av runan 17 
återstår endast en halv huvud-
-i.-tv. Därefter finnas inga spår 
,iv ristning i stenens kant. In-
skrift finnes däremot inne på 
stenytan. Denna inre inskrift 
liiiriir mod en svagt böjd linje, 
som möjligen är rester av en 
runa, men snarast bör fattas 
som en ornamontsdetalj. I 21 n 
är bistaven svag. I 22 1 är den 
undre bistaven svag men säker. 

Inför ordet s k i b u a r p får 
man den berömda uppländ
ska Bro-stenen i t ankarna . 
Där förekommer ju den ut
omordentligt intressanta sat
sen x san x nan x u i k i k a x 
u a u r l r , »Han var l andväms-
nian mot vikingar.» Detta 

Fig. 6. Runstensfragment från Giberga, Lunda h a r hittills varit det enda be
så. N, Lagergren foto. — The rune stone frag

ment from Giberga. Lunda parish. lägge! pa 11 idet vqrftr, vakt-
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tjänst', 'vaktmanskap' i hela runinskriftsmaterialet. Eljest är ordet 
väl styrkt, bl. a. i ett flertal sammansättningar; det förekommer i 
gamla nordiska källor ofta i samband med vakthållning ombord i 
skepp. 

Det är beklagligt, att vi av Giberga-stenen, som av det bevarade 
att döma har burit en inskrift av osedvanligt intresse, endast ha 
detta fragment i behåll. Det hade varit av stort värde att få ordet 
skihuarp i sitt fullständiga sammanhang. 

Runföljden 18—25 trbnfr tillåter ingen säker tolkning. Möjligen 
har ristaren mod trbn åsyftat drepinn, 'dräpt'. 

Lunda kyrka 

Då Giberga-fragmentet påträffades 1942 uppfattades det som en 
händelse, bl. a. därför, att dot tidigare icke skulle ha funnits några 
spår av runstenar i hela Lunda socken. Över huvud taget har det 
varit påfallande få runinskrifter kända från Jönåkers härad. Run-
stensfattigdomeu inom delta område med sin gamla jordbruksbygd 
har varit ett till synes olösligt problem. 10. Wessén skriver i Inled
ningen till »Södermanlands runinskrifter» (s. XXII) : »Däremot för
blir det gåtfullt, varför runfynden äro så få i Jönåkers hd; åt
minstone i den väl odlade dalen kring Tuna-ån är bebyggelsen gam
mal och rik.» På de tolv år som ha gått sedan detta skrevs, ha tre 
runristningar kommit i dagen just vid denna å, nämligen Giberga-
fragmentet, ett fragment i Lunda kyrka och den ståtliga runsten, 
som år 1947 påträffades vid Lunda prästgård. Det förefaller onek
ligen som om gåtans lösning helt enkelt skulle kunna vara, att den 
gamla Jönåkersbygdens runstenar ha blivit ovanligt hårdhänt be
handlade. Det är icke alldeles omöjligt, att, när ytterligare tolv år 
ha gått, problemet om runstensfattigdomen kring Tuna-ån kan ha 
löst sig själv — med bistånd av intresserat och uppmärksamt folk. 

Redan ett. årtionde innan »Södermanlands runinskrifter» utkom, 
hade emellertid ott runstensfragment tillvaratagits i Lunda socken, 
men detta var tyvärr icke känt av utgivarna. Jag syftar på det ovan 
nämnda fragmentet från Lunda kyrka. Detta upptäcktes nämligen 
år 1926. Det påträffades i kyrkogårdsmuren, när denna det året 
lades om, det placerades under torntrappan ooh råkade så små
ningom i glömska. När runstensfyndet i Lunda prästgård gjordes 
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Fig. 7. Runstensfragment frän Lunda kyrka. — The rune stone 
fragment from Lunda Church. 

(1947), se nedan, saknades till en början loppen av stenen. Dol var 

vid sökandet efter denna försvunna del som fragmentet åter kom 

i dagen. 

Grå granit . Ristningsytans matt: 0 ,47X0 ,32 m; tjocklek 0,40 m. 

Ristningen är djup och tydlig, med breda, kraftiga linjer. 

Av inskriften, som står i två parallella rader, återstå endast 

8 runor : 

ra . . sin 
6 

Till läsningen: Av runan 1 återstår endast nedre hälften. I runan 4, som 
har förlorat övre delen, sitter den bevarade bistaven så lågt, att man 
måste räkna med möjligheten, att runan bar varit etl 0 med övre bistaven 
borta. Efter 4 a och efter 8 a finnas ej spår av ristning; ytan har här sla
gits bort. 

Det enda fullständiga ordet är sin, pron. 'sin'. De övriga runorna 

äro för få, för att man skulle kunna rekonst ruera orden. Att frag

mentet trots detta ä r av betydelse, torde ha framgått av vad ovan ha r 

framhållits om runinskriftsfattigdomen i trakten. 

Lunda präs tgård 

I august i 1947 påträffade grundläggarna Erl iard och Nils Holm

berg under grävningar för Lunda präs tgårds käl lare ett par delar 
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Fig. 8. Den vid Lunda prästgård nyfunna runstenen, rest vid Lunda kyrka. N. 
Lagergren foto. — The newly discovered rune stone from Lunda reclory, erected 

al Lunda Church. 

av en och samma runsten. Tyvärr var stenen icke komplett; toppen 
saknades. En månad senare lyckades samma män under sohakt-
ningsarbeten finna det felande stycket. Det låg icke i prästgårds-
grunden utan 3 m väster om huvudbyggnadens västgavel, omkring 
en halv meter under markytan. Genom dessa fynd har en i det när
maste komplett runsten kommit i dagen. 

Runstenen lagades och restes genom Riksantikvarieämbetets för
sorg. Stenen står nu på kyrkogårdens område, nordväst om kyrkan. 
5 m söder om stora landsvägen Nyköping—Norrköping. 

Gråröd granit. Höjd över markytan 2,32 m, bredd (nedtill) 0,82 m. 
Ristningsytan är jämn ooh ristningen är djup och tydlig, med mjukt 
rundade linjer. 
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Inskrif t : 

hälft an ; rasp! sta
ls 

si 

tun 
40 

5 10 

brupur sin pruttut piakna 

at 
20 

raknualt 
25 

lupin-
30 

sm 
35 

ouk 

65 60 

Halfdan rseispi stsei(n p a n n ) s i at Ragnvald, faöur sinn ok Dan, 

broÖur sinn, prottaR piagna. 

»Halvdan reste denna sten efter Ragnvald, sin fader, och Dan, 

sin broder, dugande män.» 

Till läsningen: Inskriften börjar med skiljetecken, som i denna inskrift 
i regel består av två runda punkter. Sk efter 7 n liar emellertid formen 
av två lodräta streck. Genom 15 a går ett av brotten; numera återstår där
för endast bistaven t. v. om huvudstaven. Därefter är ristningsylan bort
slagen 37 cm; på detta parti har funnits plats för fyra—fem runor. Av-
runan 16 finnes ett mycket kort spår vid nedre ramlinjen. I 23 k finnes 
en grund fördjupning mellan huvudstav och bistav; fördjupningen är na
turlig. Genom bistaven i 25 u går ett av brotten. 37 o är säkert I ekiljo-
fecknet efter 39 k är övre punkten något grund. Skiljetecknet efter 42 n 
består troligen endast av en, högt ansatt, punkt; cn fördjupning nedan
för förefaller för obetydlig för att vara huggen, eftersom övriga punkter 
äro mycket kraftiga. Efter 48 r, 51 n och före 52 p finnas inga säkra spår 
av sk. 57 R består av ormens gadd! 58—63 piakna ha följande utseende: 
|)iK, Ordet är sålunda, med undantag av 61 k och 63 a skrivet med 
lönnskrift, med S. k. kvistrunor. 1 61 k finnes mellan huvudstav och bi
stav en grund fördjupning, som icke är huggen. I 62 n har det undre ätt-
strecket gått förlorat i en flagring. Möjligen kunna svaga spår av strecket 
skönjas i Hägringens kant. Efter denna sista kvistruna kan en tydlig hu
vudstav samt bistaven t. v. om huvudstaven iakttagas. På huvudstavens 
högra sida finnes ett kort spår av bistav. Runan har varit a. Därefter synes 
i Hägringens kant en rund punkt, som kan vara den övre punkten i ett 
skiljetecken. 

Namnet Haffdan var förut känt från fem sörmländska runinskrif

ter (Sö 131, 188, 250, 270, 272). Däremot ä r namnet Ragnvaldr en

dast belagt på den nyfunna Aspa-Stenen, se ovan s. 289. Det är 

egendomligt, att bägge de sörmländska beläggen på det intressanta 

namnet Ragnvald ha framkommit genom de senaste å rens runfynd. 

Innan dessa upptäckter gjordes, var namnet på svenskt område en

dast känt från tre uppländska runinskrifter, varav två åsyfta en 

och samma man. 

Namnet är alltså under 1000-talet mycket sällsynt. Ragnvald var 

ännu under vikingatiden ett hövdinganamn, förbehållet medlemmar 
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Fig. fl. Runstenen från Lunda prästgård. N, Lagergren foto. 
Lunda rectory. 

The rune stone from 
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av de verkliga stormannasläkterna. Först under medeltiden »sjun
ker» namnet och blir vanligt. 

När man därför finner detta namn på de ståtliga, nyfunna run
stenarna vid Aspa bro oeh Lunda prästgård, frestas man att an
taga, att vi här ha alt göra med en och samma släkt. Kan den Ragn
vald som namnes på Aspa-stenen vara samme man som omtalas på 
Lunda-stenen? Båda runstenarna tillhöra säkerligen 1000-talets 
förra del; möjligen är Aspa-stenen något äldre än Lunda-stenen. 
Man skullo kunna länka sig följande släktregister: 

Astrid Anund 

Ragnvald 

/ \ 
Halvdan Dan 

Ett sådant antagande är emellertid tyvärr synnerligen ovisst; det 
måste, åtminstone tills vidare, betecknas som en gissning. 

Halvdans broder heter D a n , ett i Uppland tämligen vanligt namn 
under vikingatiden. Däremot är detta det enda hittills kända beläg
get från Södermanland. Anmärkningsvärt är, att Ragnvalds söner 
heta H a l v d a n och D a n . Detta är exempel på cn ålderdomlig, ännu 
under vikingatiden vanlig uamngivningsprincip, som kallus v a r i a 
t i o n . Att två bröder ha burit namnen Halvdan och Dan är f. ö. 
icke alldeles enastående i runinskrifterna; det förekommer också 
på on uppländsk runsten, U 511. 

Som ovan har framhållits, är inskriftens slut delvis ristat med 
lönnrunor. Av stort intresse är, att vi här åter möta den formel 
prollati piagn. som hittills har varit känd från fem Sörmländska 
runinskrifter (Sö 90, 112. 151, 170, 3«7). En slående parallell till 
den nyfunna stenen erbjuder Sö 112 Kolunda; här har med all san
nolikhet samme ristare varit verksam. Likheterna inskränka sig 
nämligen icke till, att den karakteristiska slutformeln är utförd på 
nästan exakt summa sätt, utan fullständig överensstämmelse kan 
iakttagas i flera avseenden. Sålunda äro t. ex. de vackra korsen i 
varje detalj lika. 

Ådala, Ösmo socken 

Vid röjning och sprängningsarbeten för en tomtplanering vid 
Ädala i Ösmo socken påträffades våren 1939 en okänd runsten. Den 
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Fig. 10. Den nyfunna runstenen vid Adala, Ösmo sn. N. Lagergren foto. 
neivly discovered rune stone at Adala, Ösmo parish. 

The 

låg med den runristade sidan nedåt i on åker, som sluttar mot Land
fjärden, 900 m norr om Hammersta, i östra kanten av den nya lands
vägen Västerhaninge kyrka—ösmo kyrka. På grund av att bak
sidan låg uppåt blev stenen söndersprängd. Den lagades ooh restes 
genom Riksantikvarieämbetets försorg år 1943. Nu står runstenen 
i närheten av fyndplatsen, 2 m öster om den nya landsvägen, 8 m 
sydöst om avtagsvägen till Adala, 40 m östsydöst om ösmo konsums 
byggnad. 

Grå gnejsgranit. Höjd 1,95 m, bredd 1,52 m. Ristningsytan är 
ojämn och knottrig genom vittring och flagring; därigenom, ooh 
på grund av sprängningsbrotten, är ristningen på flera ställen 
skadad ooh inskriften delvis grund och svårläst. 

Inskrift: 

: hiiirni : uuk : -ai- : lim 
6 10 15 

: bu - - a : - - ui • b r u p u r k u p f i n s 
45 50 55 60 65 

ai-ii : s t in : ut : nikhii ir i i : f a p u r sin 
20 25 30 36 40 

Biarni ok GseiRR letu rseisa steein at Nsesbiorn(?), faÖur sinn. 
broÖur Guöfinns. 

»Bjarne och Ger läto resa stenen efter Näsbjörn (?), sin fader. 
Gudfinns broder.» 
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Fig. 11. Adalastenen. N. Lagergren foto. — The Adala-stone. 

Till läsningen: Inskriften börjar med ett lodrätt streck samt därefter 
två mycket svaga punkter. 1 b har grunda bistavar. Efter 4 r är ristnings
ytan ytterst ojämn. Sannolikt har ristaren här gjort sig skyldig till ett 
misstag, se fig. .11. Runorna 7—9 auk äro mycket svaga. Efter 9 k är en
dast övre punkten i skiljetecknet bevarad; den undro har gått förlorad i 
en sprängningsspricka. Dilr har också runan 10 (k?) fördärvats. Av runan 
13 återstår endast huvudstaven. Möjligen kan man skönja svaga spår av 
bislavarna i ett H. 15 i är ej stunget. I 17 u iir bistaven delvis svag. Där
efter synes övre punkten i ett skiljetecken. Nedre punkten och runan 
18 ha fördärvats i ett kantbortfall. 25 i är ej stunget. 29 n är säkert. 30 i 
är ej stunget. I 31 k är bistaven något skadad i en flagring. Efter 41 r 
finnas inga säkra spår av skiljetecken; möjligen kan en övre punkt svagt 
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skönjas. Runföljden 45 b—49 a är skadad och delvis grund. 46 u är ej 
stunget. Av runan 47 återstår endast huvudstaven; ristningsytan har flag
rat till höger om huvudstaven. Av runan 48 finnes blott ett kort stycke av 
huvudstaven nedtill. Övre delen av runan har gått förlorad i den flagring, 
som börjar till höger om huvudstaven i runan 47. 49 a är säkert. Partiet 
mellan den korsade slinglinjen och 52 u är skadat. Det skadade stycket av 
ristningsytan mäter 22 em; på detta stycke har det funnits plats för 2 
runor. 52 u och 53 i äro säkra. Efter 59 r finnas inga spår av skiljetecken. 
Runföljden 60 k—66 s är mycket grund. 

De fyra mansnamn, som finnas på denna nyfunna runsten, äro 

icke tidigare belagda i de sörmländska runinskrif terna. 

Biarni är vanligt i Norge och på Island ända sedan 900-talet; även 

GseiRR är väl s tyrkt från Island. 

Faderns namn är ristat n ikbiurn , vilket icke ger något hittills 

känt namn. Troligen är det felristat för n isbiurn , 'Naesbiorn', ett 

egenartat, men även i Södermanland under vikingatiden belagt namn 

(Sö 151, 356). 1 uppländska runinskrifter förekommer det fem 

gånger. 

Även Gudfinn har varit utomordentligt säl lsynt ; det är ej tidigare 

känt i runinskrif terna. Kvinnonamnet GuÖfinna är känt från Is land 

på 1000-talet. 

Det är beklagligt, all runföljden 45—53 har skadats så svårt att 

det numera ä r omöjligt titt fastställa, vad r is taren har åsyftat. Man 

skulle naturligtvis kunna gissa, att det ha r stått huki : a : (bodde 

på [i]) , följt av ett ortnamn, som ha r slutat på ui . Förhå l l e r det s ig 

så, ä r det inskriftens viktigaste parti , som h a r gått förlorat. Av 

runres terna att döma kan runföljden 45—49 möjligen ha varit bunta . 

Hölö kyrkoru in 

Under konservering av Hölö kyrkoru in fann man hösten 1944 

icke mindre än trettiotvå runstensfragment. De påträffades i olika 

delar av rasmassan och ha med all sannolikhet använts som mur-

fyllning. Endast elva av fragmenten visade sig passa ihop. F r ag 

menten förvaras nu i Statens his tor iska museum, inv. n r 23434. 

Röd sandsten. Ristningen ä r djup och tydlig. Följande runor ha 

bevarats : 

1) . . . ? t au 2) . . . -an ; . . . 3) . . . ur : siii t 1 . . • 

A) . . . pan : k . . . 5) . . . pu - . . . 6) . . . Ins . . . 7) . . . u - -

Stenen tillhör otvivelaktigt 1000-talet, sannolikt dess slut. 
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Fig. 12. Runstensfragment från Hölö kyrkoruin. N. Lagergren foto. 
fragments from Hölö Church-ruin. 

Rune slone 

Fig. 13. Den nyfunna fragmen
tariska kalkstenshällen frän 
Kjula kyrkogård. 11. Faith-Ell 
\oto. — Fragmentary limestone 
slab from Kjula churchyard. 

Kjula kyrka 

1 augusti 1938 hittades i Kjula kyrko
gårdsmur ett. flertal fragment av en or
nerad sten, som av allt att döma har 
utgjort en del av en s. k. Eskilstuna
kista. Fjorton av fragmenten bära i re
lief huggna ornament. De förvaras f. n. 
på Statens historiska museums konser
veringsanstalt för hopsättning. Stenen 
skall inom den närmaste tiden återsän
das till Kjula kyrka. 

Grå kalksten. Mått: 1,07X0,90 in. 
Tjocklek 12 cm. 
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Bornö, Salems socken (Sö 303) 

Vid Bornö i Salems socken påträffades år 1919 ett mindre frag
ment av en runsten. Detta fragment försvann senare ooh hade trots 
efterforskningar icke återfunnits, då utgivandet av »Södermanlands 
runinskriften» avslutades år 1936. 

Ar 1939 kom det tidigare kända fragmentet åter i dagen, och sam
tidigt fann man ett mindre stycke, som tillhörde samma sten. Carl 
Engqvist rapporterade till Riksantikvarieämbetet den 17/9 1939: »Jag 
har hittills utan framgång sökt efter denna sten, till häromdagen 
jag på omvägar fick höra att stenen skulle vara funnen enl. upp
gift sönderslagen. Vid min undersökning befanns det större frag
mentet i sitt ursprungliga skick. .., men ytterligare ett fragment 
lillhörand(e) låg in t i l l . . . Stenen går dock icke att passa in i det 
större fragmentet... Orsaken att fragmentet varit svårt att finna, 
berodde på en större rishög och div annat avfall hopats över, och 
att stenen flyttats omkring 100 m: Norr, till en slänt invid sjöstran
den . . . Stenen är ganska sliten i kantena, varför den ser ut att ha 
varit använd som förstugsten 1. d; den hittades alldeles invid en 
gammal grund, intill ett område där äldre kultur saknas.» 

Fem år senare, alltså 1944, påträffades vid grävning på den plats, 
där Bornö gårds ingång hade varit belägen, en större del av samma 
runsten. Undersökningen visade, att den del, som hade påträffats, ut
gjorde stenens rotända. 

I och med fyndet 1944 har så gott som hela runstenen anträffats. 
De tre delarna passade nu ihop, ooh stenen lagades och restes ge
nom Riksantikvarieämbetets försorg. 

Runstenen står i en åker, 200 m väster om lägenheten Bornö, 100 m 
söder om Bornsjöns strand, 2 m norr om norra grundmuren till 
gamla Bornö gård, av vilken nu endast grundstenarna skönjas. 

Rödgul sandsten. Höjd 1,15 m, bredd vid basen 1,17 m. Ristnings
ytan är ojämn; ristningslinjerna i stort sett djupa och tydliga. En
dast vid inskriftens slut nedtill på stenen ha de genom nötning blivit 
grunda. Huggningstekniken är karakteristisk: i linjernas botten 
synas punkterade spår av ristarens redskap. 

Inskrift: 

. i it kuplauh : 
5 

uk ainiutr 
40 46 

-et raisa 
10 16 

: at 

purhait 
20 

uk (rusta 
25 30 

sun sino 
35 

stiub sin 
60 65 
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Fig. 14. Bornö, Salems sn. N. Lagergren foto. — Bornö, Salem parish 

GuÖlaug let rseisa (stsein seft)iR Porgsein ok Fros ta , syni sina ok 

Min iu t r at stiup sin. 

»Gudlög lät resa (stenen eft)er Torger och Froste, sina söner och 

Knjut efter sin styvson.» 

Till läsningen: Inskriften börjar och slutar utan skiljetecken, l i k fin
nes ett kort, mycket grunt, lodrätt streck, som säkerligen är naturligt. 
Skiljetecknet efter 7 h är grunt men säkert Av runan 8 finnas numera 
inga spår; runan har gått förlorad i brottsprickan. 9 e har förlorat nedre 
delen i samma brott. Skiljetecken saknas efter 10 t. 15 a är helt bevarat 
nedanför kanten av brottet. Därefter är ett stycke av stenen förlorat. Där 
inskriften åter börjar synes 16 i. Avståndet mellan 15 a och 16 i är 50 cm 
På det förlorade partiet torde omkring 8 runor ha stått: stain : eft. I 23 R 
har huvudstaven mellan bislavarna gått förlorad genom flagring. Skiljetec-
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ken saknas efter 25 k. Av 34 n återstår endast vänstra bistaven och toppen 
av huvudstaven. Mellan 34 n och 35 s har en runa (i) förlorats i brottet. 
Skiljetecken saknas efter 40 k. 45 u har förlorat huvudstavens översta 
stycke genom flagring. I 50 s är undro delen av nedersta ledon svag. I 53 u 
är bistavens understa del bortnött Skiljeteoken saknas efter 54 b. 

Om det i runinskri f terna vanliga kvinnonamnet Guölaug se Sö 263; 

om namnen Porgseinn oofa F ros t i se Sö 303. Inskrif tens fjärde 

namn. ai i i iutr . smn sannolikt återger ett J i in iu t r , ä r ett eljest okänt 

mansnamn. Namnets båda lod äro emellertid kända, t. ex. Mibiorn 

och Signiutr, Vigniutr. 

Ordet stiupr, m., 'styvson' förekommer på en av Bergastenarna, 

Skultuna sn, samt på ett fragment från Öland (Öl 11). E. Bråte an

märker vid Ixdiandlingen av fragmentet (Ölands runinskrifter, s. 57): 

»Det enkla ordet st iupr är icke förut anträffat i något svenskt litte-

ralurininno.smäike. Fornsvenskan har sfiupson.» Med fyndet av 

Bornö-stenens rotända ha vi alltså tro runsvenska belägg på ordet. 

Bornö-stonons originelle r is tare ha r säkerligen också ristat run

stenen vid Oxelhy i samma socken (Sö 304) samt den sten, som sit

ter inmurad i Huddinge ky rka (Sö 299). 

Landshammar , Spelviks socken (Sö 168) 

I Hansaki i ingarna 1667—84 omtalas on runsten som »Landzhann-

mars booslen». Den är enligt denna källa »Defect både öfverst och 

nederst på stenen, är lagd till en bootrappa». Senare försvann stenen 

och kom icke i dagen förrän hösten 1942. Då anmälde nämligen 

ingenjör N. Kiigelhcrg, att han hade återfunnit stenen. Den låg i 

fyllningen under mangårdebyggnaden vid Landshammar. 

Fragmentet står nu uppställt vid den s. k. Trossbobacken, 300 m 

sydöst om Landshammar, 2 m söder om infartsvägen till gården. 

4 m öster om runstenen Sö 167. 

Blågrå granit . Mått: 64 X 48 cm. 

Inskrift : 

ruisp - si at u 
10 

pu sin 

. . . raeisp[i slunn pan]si al Vi[niut?] . . . sin 

. . . reste d e n n a sten efter Vinjut (?) , s in . . . 
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Fig. ii . Landshammar, Spelviks sn. Bunstensfragmentettynei I. v. i bilden. N.Lager-
gren foto. Landshammar, Spelvik parish. The rune stone fragment left. 

Till läsningen; Inga skiljetecken finnas. Av runan 1 återstår endast 
nedre hälften av cn huvudstav och en böjd bistav åt höger; runan har med 
all sannolikhet varit R. I runan 7 finnes huvudstaven; runan kan ha va
rit i. Av runan 13 återstår endasl nedre hälften av en huvudstav. 11 p har 
förlorat hela huvudstaven i en (lagring vid fragmentets kant. 

Se i övrigt Sö 168. 

Fig. 16. iMixdshammar, Spelviks sn (Sö 168). N. Lagergren 
foto. — Landshammar, Spelvik parish. 
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Fig. IT. Ilen nyfunna runstenen vid Trolltta, Sorunda sn. N. Lagergren foto.— 
Tkt neivly diseovered rune skutt ul Trolltta, Sorunda parish. 

Trollsta, Sorunda sorken (Sö 233) 

»Vthi Trolsta gärde finnes 3 runstenar och 3 jättegraffwar», rap
porteras i Ransakuiiigarna 1667—84. På annan plats i samma källa 
moddelas, atl runorna på do tre stenarna äro »något uthplanade aff 
rägn väder*. Mot slulot av 1600-talel ritade J. Hadorphs tecknare 
P. Helgonius av dem, och stenarna finnas i Bautil upptagna som 
nummer 676, 677 och 680. 

En tid voro alla tre runstenarna försvunna, men två av dem åter-
funnos senare; B 677 kom till rätta på 1860-talet, och B 680 åter
fanns år 1920. Den tredje Trollsta-stenen (B 676) var emellertid 
Fortfarande försvunnen; den hade tyvärr icke kommit i dagen, när 
»Södermanlands runinskrifter» utkom år 1936. Trollsta-stenama ha 
i detta arbete numren 232, 233 ooh 234. Under Sö 233 skriver E. 
Wessén: »Stenen är numera förkommen. Den uppges som saknad 
redan av Dybeck och har förgäves eftersökta av Upmark, Boije och 
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Bråte. Enda bevarade avbildning är träsnittet efter Helgonius ' teck

ning (i Peringskiölds Monumenta Sudermanniae ooh i Bautil) .» 

Då man å r 1938 rev den gamla mangårdsbyggnaden på Trollsta 

nr 1, påträffades i grunden en i två delar sönderslagen runsten. 

Den togs ut och lades invid det nybyggda huset, som hade uppförts 

omedelbart nordöst om det gamla. Stenen visade sig vara den för

svunna Sö 233. Runstenen lagades i august i 1945 genom Riksan

tikvarieämbetets försorg och restes i t rädgården till Trollsta n r 1, 

omkring 20 m sydöst om mangårdsbyggnaden, mellan de två andra 

Trolls ta-stenarna (Sö 232 och Sö 234). Sö 232 står 1.5 m söder om 

den nu återfunna stenen, och Sö 234 s t å r 3,5 m no r r om densamma. 

Stenarten ä r rödgrå granit . Höjd 1,20 m, s törsta bredd 1,23 m. 

Ristningsytan är ojämn. Nedtill i synnerhet är ristningen skadad 

genom stora bortfall. Den spricka, som h a r kluvit stenen i två de

lar, fanns redan på 1600-talet. 

Inskrift (med det inom [ 1 supplerat efter B 676): 

I,on| i x uu]k x porfastr x raistu • stain x at x porl x fap - . . . 
5 10 15 20 25 30 35 

[amutji hink 
40 45 

Gunni ok Porfastr rseistu stuein at Pori , faöur sinn. Amundi 

hiogg. 

»Gunne och Torfost reste stenen efter Tore, sin fader. Amunde 

högg.» 

Till läsningen: före 1 k finnas inga spår av skiljeteeken. Av 2 u åter
står endast bistaven. I 3 n är huvudstaven bortfallen nedanför bistaven; 
i samma skada har bistavens högra dol gått förlorad samt hela runföljden 
4—6 i x au, vilken har supplerats efter Hadorphs och Helgonius" läsning. 
Av 7 k återstå endast korta stycken av huvudstav och bistav. 11 f har för
lorat huvudstavens nedersta del. 28 t har förlorat högra bistaven i en 
spricka. I 33 f har huvudstavens översta del gått förlorad; detsamma gäl
ler 35 p . Av runan 36 återstår ondast ett kort stycke av huvudstaven. 
Därefter finnas inga spår av ristning förrän vid 41 i. Runföljden 37—40 
amut måste sålunda suppleras efter 1600-talsavbildningen. Av 41 i åter
står numera endast övre hälften. Därpå följer en skadad h-runa. Av 44 u 
återstå endast korta stycken av huvudstav och bistav. På ormens hals 
står 45 k; därefter finnes intet skiljetecken. 

Alla personnamnen äro välkända. Ristaren Amunde, vars stil-

mönster u r vissa synpunkter ä r av stort intresse, h a r signerat fyra 

sörmländska runstenar, nämligen Sö 215, 233, 268 och 271. 
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P ig , 18, Säby. Ösmo sn. N . Lagergren foto, Salt;/. Otmo p a r i s h . 

Säby, ösmo socken (Sö 252) 

I Säby gärde i Ösmo socken fanns enligt Bausakningarna 1667 
—84 »en runsteen sora ähr kullfallen». Den upptages i Pering
skiölds Monumenta Sudermanniae, har i Bautil nummer 673 och i 
Liljogrens Run-Urkunder nummer 834. I Södermanlands runinskrif
ter (1924—1936) uppges, atl stenen ej omtalas »i senare förtecknin
gar över bevarade fornlämningar i ösmo och iir sannolikt förkom-
iiion» (s. 220). På orten var emellertid Säby-stenen känd flera år 
innan ramverket utkom. Stenen hade nämligen kommit i dagen 
hösten 1930, men upptäckten blev boklagligtvis icke rapporterad till 
Riksantikvarieämbetet förrän 1938. Redan år 1931 omnämnes fyn
det i Nynäshamns-Posten (30/10, KB) i en artikel av V. Pettersson, 
Nynäshamn. Under rubriken »Återfunnen runsten i ösmo» läses: 
»Då ägaren till Säby en dag Förra hösten var sysselsatt med plöj
ning, kom plogen att skrapa emot en större flat sten. Som stenen 
varit till hinders de senaste åren, i synnerhet sedan traktorn kom
mit att lagas till hjälp i jordbrukets tjänst, så beslöts att stenen 
skullo upptagas. Eftersom densamma ej låg djupare än 35 cm. \ar 
ju delta en lätt sak. Eget nog kom man ej att tänka på att det kunde 
vara, en runsten och en dag skulle den flyttas och läggas sora bro 
framför ett magasin. Här var det mera en tur som gjorde att den 
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ej kom till sin til l tänkta plats, hade stenen där blivit lagd med rist

ningen ned hade den säkert fått legat många å r ännu. Natten före den 

dagen då stenen skulle flyttas hade ett häftigt regn sköljt bort jord

lagret som täckte runorna vadan dessa nu efter regnet framträdde 

tydligt ooh klart . Ägaren underrät tade genast prosten Quist vilken 

kom och tog en r i tning av runstenen som är ungefär 1,50 m. hög, 

något skadad i ena kanten och dess övre del. Runstenen låg cirka 

500 m. från al lmänna vägen och omkring 300 ra. från den plats dä r 

vanstastenen hittades på 1880-talet.»1 . . . Pettersson meddelar vidare, 

att Säby-stenen sommaren 1931 hade »blivit förd från sin gamla 

plats och uppsatts utmed vägen på en höjd öster om Säby mangårds-

byggnader. Det är en värdig plats den fått alldeles i närheten av det 

stora och minnesrika gravfält [et] vid Stymninge». 

Stenen s tår rest 100 m sydöst om Säby mangårdsbyggnad, 10 ra 

västnordväst om landsvägen Ösmo kyrka—Djursnäs , 7 m söder om 

1 I Södermanlands runinskrifter uppges däremot, att Vansta-stenen (Sö 
254) »hittades år 1903 på en äng i södra kanten av sjön öster Styran, som 
numera är urtappad. Den hade legat som bro över ett sumpigt ställe i ängen. 
Sannolikt hado den i senare tid blivit förd dit för att tjäna ett praktiskt ända
mål. Men var den ursprungligen har haft sin plats är sålunda okänt», a. a. e. 
221. Viktor Pettersson lämnar i ett brev till Riksantikvarieämbetet av den 
15/6 1938 följande upplysningar om Sö 254: »Något av åren 1885 eller 1886 
roade dot mig att som pojke — jag var då 11 och 12 år — gå till sjön Västra 
Styran och meta, och tog så vägen över Säby gärde, där låg då i en backe 
en nyligen ditförd runsten, som var i två delar. Stenen var ännu vit på 
ytan efter de antagligen många år den legat i jorden. Flora gånger sprang 
jog barfota över de synliga runorna, jag minns det så tydligt som vore det 
1 går. Våren 1887 arbetade jag en dag tillsammans med en statdräng vid 
Vansta gård som åren förut varit i tjänst vid Säby. Jag kom då att nämna 
om runstenen och fick då av honom veta att dåvarande arrendatom Karls
son funnit runstenen vid uppodling av en backe, således i mitten av 1880-
talet. Drängens namn var Vilhelm österberg, som levde åtminstone för två 
år sen, då bosalt i Västerhaninge. Hösten 1889 flyttade jag från Vansta men 
återkom om tvä år och sökte upp platsen där runstenen legat, den var dä 
borta ooh omöjlig att återfinna på sin gamla plats i gärdsbacken. Aret 1903 
kunde man i de dagliga tidningarna läsa att en runsten blivit funnen vid 
Säby, Ösmo. Den hade legat på mark som förr tillhört Vansta och blev där
för flyttad och uppsatt i parkon vid Vansta. Snart därefter besökte jag par
ken för att ta stenen i betraktande och fann då att det var samma sten som 
jag sett ligga i gärdsbacken på Säby gärde i mitten av 1880-talet. Den hade 
senare blivit flyttad och lagd på ett sumpigt ställe där den återfanns av 
prosten Quist 1903.» 
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Fig. 19. Runstenen vid Säby, Ösmo sn. N. Lagergren foto. — 
The rune stone at Säby, Ösmo parish. 

infartsvägen till gården. Ristningaytan vetter åt öster, sålunda mot 
landsvägen. Den plats, där stenen påträffades, ligger 600 ra nord-
nordöst om mangårdsbyggnaden, enligt uppgift till mig av lantbru
kare Otto Holmer, som återfann stenen år 1930. Denna plats är med 
all sannolikhet den ursprungliga. 

Grå granit med kvartsinslag. Ristningsytan är skrovlig. Stenens 
topp var förlorad redan på 1600-talet och har ej återfunnits. Den 
nuvarande övre kanten är nött av harvar och plogar. Höjd 1.17 m. 
bredd 1,03 m. Stenen står något för djupt. 

Inskrift: 
x u . . . Isa x auk (x) raisa > stain iftlit x toka x bropur x sin • ku 

5 10 15 20 25 30 35 

. . . (let gsera bro) pessa ok rseisa stsein seftiR Toka, brööur sinn 
go(öan). 

» . . . (lät göra denna bro) och resa stenen efter Toke, sin gode 
broder.» 
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Till läsningen: Inskriften börjar upptill till höger med ett skiljetecken (x). 
I 1 u finnes mitt på bistaven en iördjupning, som säkert är naturlig. Där
efter har inskriften fortsatt i en slinga upp åt vänster, vilken har gått för
lorad med toppstycket. Man skullo kunna beräkna, att 15—20 runor ha gått 
förlorade mellan 1 u oeh inskriftens nästa bevarade runa, 2 i, som har för
lorat sin nedre hälft i kanten av brottet. Skiljetecknet efter 4 a står i ett 
kvartsparti och är därför grunt hugget. 7 k har förlorat huvudstavens 
och bistavens nedre delar; bistaven är grund. I kantskadan har också 
skiljeteeknet efter 7 k gått förlorat. 18 i är oj stunget. I 27 b äro bista
varna otydliga. 28 r har förlorat bistavens nedre del. I 29 o ligger undre 
bistaven i en djup spricka. Skiljetecknet efter 35 n har formen av en 
punkt. Efter 37 u finnas inga spår av ristning. 

Den förlorade övre s l ingan ha r som ovan framhållits kunnat bära 

15—20 runor . Inskr i f tens början, runföljden 1—5 x u . . . isa kan 

ined stor sannolikhet suppleras på följande sät t : x u . . . (x li t x 

k ia ra x hro h)isa ( . . . »lät göra denna bro»). Säby-stenen har sålunda 

stått vid en bro nä ra den plats, där den å r 1930 påträffades. En 

gammal väg har alltså gått i den låglänta marken öster om Styran. 

i närheten av den nuvarande landsvägen, nä ra den å, som hä r rin

ner till sjön. 

Vad Tokes broder ha r hetat kan ej fastställas. 

Vad inskriftens två sista runor , 36—37 ku, beträffar, äro de tro

ligen början av ett kiijian goÖan, som framhållits i »Södermanlands 

runinskrifter», s. 220. P å samma ställe ut talas den i och för sig rim

liga tanken, att de tre felande runorna pan kanske kunde stå »på 

stenytan utanför sl ingan», fastän de icke ha observerats, nä r ste

nen på 1600-talet avtecknades av Helgonius. En undersökning av 

den nu återfunna runstenen visar emellertid, att 1600-talstecknaren 

icke har gjort sig skyldig till ett förbiseende. Några runor utanför 

sl ingan finnas icke, åtminstone icko på den del av stenen, som nu

mera är åtkomlig för undersökning. 

Gerstaberg, Ytterjärna socken (Sö 346) 

I maj 1945 anmälde ryt tmästare C. E. Cederlund, att man un

der pågående schaktningsarbeten på Gerstaberg hade funnit en 

runsten. Den låg i fyllningen vid huvudbyggnadens västgavel. Det 

var i samband med rivandet av en mindre utbyggnad på västgaveln 

som fyndet gjordes. Genom Riksantikvarieämbetets försorg restes 

stenen i Gerstabergs park, 80 m söder om huvudbyggnaden. 
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Fig. 20. Runstenen vid Gerstaberg. Yllerjärna sn (SÖ 140). \ . Lagergren fala. 
The rune stone ul Gerstaberg. \tterjärna parish. 

Av undersökningen 27 maj 1945 framgick, atl stenen var identisk 
med en sedan länge försvunnen runsten, som hittills endasl vari! 
känd genom cn teckning av I'. Helgonius i Peringskiölds Monu
menta Sudermanniae (I! liiil). En beskrivning av fyndel publicera
des följande år av E. Wessén (Täljebygden 1!>16. s. 32). 

Grå granit. Höjd 1,42 m, största bredd 0$5 m. Stenen har för
lorat sin högra del och är skadad upptill. Ristningsytan har delvis 
vittrat. 
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Inskrift (mod det inom | | supplerat efter Helgonius) : 

x slakui x auk • san -i piusi • rsftu x stahin x it boata x auk 
5 10 15 23 25 30 35 

ut + bruplur sin 
40 45 • 

Slagvi ok Svseinn ( ? ) p ie ins i rseislu stsein at boanda ok at broönr 

sinn. 

»Slagve och Sven de roste stenen efter (sin) husbonde och efter 

sin broder.» 

Till läsningen: Skiljeteeknet etter 9 k är osäkert, då stenytan här är 
mycket ojämn. I 43 u är bistaven otydlig och osäker. 

Namnet Slagvi förekommer också på en å r 1938 funnen runsten 

i Stora Rytterns ruin, se S. B. F . Jansson i Västmanlands fornmin

nesförenings årsskrift (Västerås 1943). 

Eski ls tuna—Fora kyrka (Sö 355) 

Då »Södermanlands runinskrifter» utkom, var fragmentet Sö 355, 

Eskilstuna kyrka , fortfarande förkommet. Då kyrkan restaurerades 

1938, kom stenen åter i dagen. Den är nu inmurad i vapenhusets 

södra vägg. 

Blågrå kalksten. Mått: 8 0 X 4 4 om. Ornamentiken ä r arbetad i 

relief. 

Inskrift (med det inom | | supplerat efter Peringskiölds teckning: 

. . . |u ip | r : letu : . . . 
5 

. . . pisa : ef . . , 
10 

». . . läto . . . denna (tlossa) efter . . .» 

Till läsningen: Av runan 4 återstår endast nedre delen; det bevarade 
gör det troligt, att runan har varit r. 6 c är tydligt stunget. Av skilje
tecknet efter 8 u återstår nu endast undro punkten. Runföljden 9 p—14 i 
står längs fragmentets andra kant. Av 9 p återstår endast bistaven; trots 
dotta är runan säker. 12 a har en egendomlig form, beroende på att rista
ren har sökt rätta en tellmggning: hun har först råkat, efter 11 s, rista 
en s-runa i st. f. en a-runa och har sedan k o r s a t ö v e r de felaktiga 
staplarna; därigenom har runan fält följande utseende: la 

Vad inskriften beträffar förtjänar det att framhållas, att runfölj

den 9—12 ä r pisa , icke r i sa . Fe l läsn ingen r i sa ha r gett anledning 

till diskussion, se S. Lindqvist i ATS 2 2 : 1 , s. 41, not 1. 
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Fig. 21. Stenen i Fors kyrka, Eskilstuna. T. Karlsson foto. — The rune stone in 
Fors Church, Eskilstuna. 

Toresunds kyrka 

i Toresunds ky rka påträffades i september 1948 etl runstensfrag

ment. ' Endast fyra runor äro bevarade (: sun : s). 

S U M M A R Y 

Sven B. F , Jansson: Recent Finds of Hunestones in Södermanland. 

Sven B. F. Jansson aocounts for ten newly found nnd five refound rune 
inscriptions in Södermanland, Sweden. Tho perhaps most interesting newly 
found stone has been discovered at Aspa bro, Ludgo parish. Its inscription 
reads: »Astrid let this memorial be erected after Anund and Ragnvald, her 
son. They died in Denmark. They were powerful in Röninge and the 
boldest in Svit jod (i. e. Sweden).» 

The rune stone found 1947 at Lunda roctory reads: »Halvdan ereoled this 
stone after Ragnvald, his fatlier and Dan, his brodier. They were efficient 
men.» 
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