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Abstract

The aim of this study is to describe similarities and differences in the inscriptions of runestones in 
today's county of Kronoberg, the former county of Värend and, in addition, a part of the former 
county of Sunnerbo. The study is based on 27 remaining runestones which are analysed through 
choice of words and runes, orthography and decorations.

        The section of choice of words and runes are categorised and based on the choice of choosing 
one particular word over another and of choosing one particular rune over another. Orthography is 
based on the spelling of five particular words; efter, sten, reste, hjälpe and och. Monophtongisation 
is  discussed  and  analysed.  The  section  of  decorations has  two  subsections;  1)  crucifixes  and 
”suns”, and 2) other forms of decoration.

     The  study showed  that  the  runestones  had  some  significant  numbers  of  similarities  and 
differences. The study also showed that the option of choosing one word, or rune, over another was 
probably a conscious choice made by the runic inscriber himself. The spelling of the five words 
revealed a limited number of spelling choices, and that monophtongisation had occurred in some 
words. The majority of the runestones had some form of decoration, usually a crucifix, which were 
categorised. However, attribution could only be made in a few cases, due to the limited amount of 
criteria used.
              
Keywords: crucifixes, decorations, Kronoberg, monophtongisation, runes, runestones, Sunnerbo,  
                   Värend
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1  Inledning

Inskrifterna på de flesta runstenar i Kronobergs län är intressanta eftersom texterna kan tala

om för oss varför en sten ristades eller till vems ära, men den säger sällan vem som ristat

stenen. En närmare granskning kan emellertid påvisa likheter (och gemensamma egenheter)

som kan stödja en attribuering till bestämda ristare, eftersom de utvecklade egna stilar att rista

runor. 

Vid bedömning av särdrag är det viktigt att känna till hur en runsten tillverkades.  I

Vikingarnas språk (2004) beskriver Rune Palm, hur en viking kunde gå tillväga när han ville

ha en runsten upprest

När  man  ville  resa  en  runsten  var  man  oftast  tvungen  att  anlita  en  yrkesman, en  runristare  […]
Inskriftens ordalydelse och utformning skulle därefter bestämmas. Ristaren skisserade med hänsyn till
textens längd en eller flera runslingor på ett trästycke […] Beställaren valde en form för slingan eller
slingorna  samt  ett  utseende  på  ornamentiken,  och  naturligtvis  diskuterade  beställaren  och  ristaren
textinnehållet. De kom sedan överens om priset. Beställaren eller den döde hade kanske […] sett ut en
lämplig sten. (Palm 2004:106–107)

Inskrifternas  upplysningar  och  ornamentikens  utseende kan  också  hjälpa  till  med

attribueringen genom att stenen kan få en ungefärlig datering.

2  Syfte och avgränsning

Syftet är att granska vikingatida minnestenar med runor i Kronobergs län för att se om det

finns likheter i  ortografi,  ordval,  ornamentik och runstenskors,  skiljetecken och runformer

som kan stödja kopplingar mellan dem som att:

a) de är utfärda vid samma tid?

b) de är utförda av samma ristare?

c) de är utförda av samma familj?

Syftet är att närmare granska runstenar för att se om det finns likheter och/eller kopplingar

med andra runstenar inom länet. Egenskaperna hos de småländska runristningarna kommer att

undersökas för att se om en attribuering är möjlig.

Uppsatsen är avsiktligt begränsad för att omfattningen på undersökningen inte ska bli

för stor eller okontrollerbar. Alla runstenar inom länet har varit med som utgångsläge, men ett

antal  runstenar  har  avsiktligt  uteslutits  från  undersökningen  eftersom de  är  alltför

fragmentariska. Det sammanlagda antalet runstenar som granskas är 27 stycken. De har valts
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ut pga. sitt innehåll i runinskrifterna, där det framgår att en sten har rests till minne av någon.

Det  gjordes  för  att  återfinna  namn  på  personer  och  platser  samt  även  för  att  återfinna

gemensamma ord som prepositioner och konjunktioner, vilket möjliggör en jämförelse mellan

runstenarna. 

3  Historisk bakgrund

Vid  tiden  för  runornas  ristande  var  gränserna  annorlunda  mot  idag.  Skåne,  Halland  och

Blekinge tillhörde Danmark medan Småland tillhörde Sverige. Området som undersöks i den

här uppsatsen är det nutida Kronobergs län (se figur 1). Området innefattade ett dåvarande

landskap, Värend. I Värend ingick fem härader; Allbo, Kinnevald, Konga, Norrvidinge och

Uppvidinge.  Värend är  en gammal  benämning på landskapet  och betyder  enligt  en äldre

tolkning ”den på män rika trakten” (Nordisk familjebok 1922), medan senare forskning är

betydligt  försiktigare  att  ge  en  tolkning  (Svenskt  ortnamnslexikon  2003:366).  Värends

befolkning kallades tidigare  virdar.  Namnet  Värend förekommer  på en runsten,  nämligen

Aringsås kyrkogård Sm 1, där en bonde omnämns som ”värendsk”.

Till  Kronobergs  län  tillkommer  ett  härad,  Sunnerbo, som då  tillhörde  landskapet

Finnveden. Finnveden kom att ingå i landskapet Småland. Finnveden eller Finnheden är det

småländska landskapsnamn som oftast förekommer på runstenar. Det finns på två runstenar i

Småland och ett i Uppland.  På den uppländska runstenen, Norahällen U 130, omnämns en

person som dött i just Finnveden. En vanlig uppfattning är att slutledet -ed(e) betyder ”ställe

där man går” (Peterson 2002). Namnet, som då återgavs som Finnheden, skulle ha syftat på en

färdväg som senare blev känt som  Lagastigen. Därefter skulle vägen ha gett  namn åt det

område genom vilket man passerade. Skrivningarna av namnet varierar. Runstenen U 130 har

inskriften f(i)(n)aiþi  och Sm 35 har ordet f-n:iþ- . Båda står i dativ medan ordet troligen står i

ackusativ på runstenen Sm 52, nämligen finhiþi  (Peterson 2002).



4

 Figur 1. Karta över landskapen vid 1000-talets slut

(Åberg 1978:69)

I allmänhet har steninskrifterna med den yngre runraden förknippats med vikingatiden. Enligt

Rune Palm (2004) sträcker sig denna från ca 750 till ca 1100. En närmare tidsbestämning av

de småländska runstenarna ges  av  Gräslund (2002:154)  till  slutet  av 900-talet  och första

hälften av tiohundratalet.

Under vikingatiden fanns det missionärer i Norden för att försöka kristna området. Alf

Åberg  (1978)  säger  att  det  som berättats  om missionärerna  inte  bara  bygger  på samtida

historiska källor utan ”det finns en …möjlighet att följa missionsverket på närmare håll än i

skrivna böcker, och det är genom runstenarna” (s. 65). På vikingatiden var det vanligt att döda

brändes på en gravbacke nära byn. Kristendomen var emot den här hedniska behandlingen av

de döda och krävde att de skulle begravas i vigd jord. Under en mellanperiod har man rest

runstenar vid de gamla gravfälten där man också utfört jordbegravningar. Åberg säger sig

också ha en teori till varför så många runstenar ristades vid den här tiden. Han skriver: 

Allt tyder på att själva ristandet av runstenar blev en massföreteelse under brytningstiden mellan kristet
och hedniskt. Det finns bevarade långt flera kristna än hedniska runstenar. De kristna konvertiterna reste
stenar för att bekänna sin tro på Kristus och avge en protest mot de gamla ännu rådande asabloten.
(Åberg 1978:66).

Henrik  Williams  (1996)  skriver  att  ”Runstenarna  ger upplysningar  om  att  kristna

föreställningar redan under 1000-talet hade nått en ganska stor del av befolkningen” (s. 82).
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Han säger också att främmande ord eller lånord relaterade till kristendomen är sällsynta på

runstenarna. Däremot är kors ofta inristade.

Torun Zachrisson (1985) säger att det finns två huvudgrupper av runstenar som skiljer

sig åt p.g.a. textinnehållet. Det är dels de som har den vanliga inskriften: ”NN reste denna sten

efter NN sin fader (broder etc.) dels de, ”som utöver denna formulering har tillägg, ibland i

form  av  flera  meningar”  (Zachrisson  1985:38).  Ytterligare  formuleringar  kan  bidra  till

attribuering eller till kopplingar mellan andra stenar genom namn eller ort. Men att försöka

utskönja variationer i den vanliga inskriften kan även vara viktigt. Zachrisson beskriver det så

här: ”Här kan exempelvis dölja sig en skillnad i val av verb, som kan vara av betydelse”

(Zachrisson 1985:39).

4  Tidigare forskning

Attribuering av runstenar har inte alltid varit en lätt uppgift. När Erik Brate utkom med sin

utgåva  av  Svenska  runristare 1925  var  ämnet  ”så  gott  som icke  alls  behandlat”  (Brate

1925:6). Det svåraste med att tillskriva runstenar till bestämda runristare är att ristarna sällan

lämnat sina namn på stenarna. Inte heller har det funnits andra kännetecken som har kunnat

säkra ristarens identitet. Detta bekräftar Brate genom att skriva:

Det är emellertid  uppenbart,  att  dessa ristare icke alltid  utsatt  sina namn å de ristningar,  de utfört;
många anonyma ristningar  måste tillskrivas den ene eller andre av dem på grund av likhet med de
namngivna i ornamentik och uttryckssätt. Å andra sidan är det tänkbart, att ristare till yrket funnits, som
aldrig  utsatt  sitt  namn,  utan röja sin tillvaro  blott  genom en grupp av likartade ristningar,  som de
efterlämnat. (Brate 1925:5).

Här nämner han att det finns ristare som aldrig satt ut något namn och där inte alla ristningar

kan hänföras till kända personer, vilket försvårar ett arbete med att tillskriva runinskrifter till

bestämda personer.

De småländska runstenarna är osignerade förutom Sm 1 där ristaren namnger sig själv

som Åsmund  eller Åsgöt (Kinander 1935–61:30),  där dock den troligaste läsningen enligt

Gustavson  är  Åsgöt  (Gustavson  ATA-rapport,  Dnr:  322-3756-2004).  Osignerade  stenar

medför att  en attribuering inte kan göras till  en namngiven ristare,  men väl  till  anonyma

ristare.

Jan Axelson (1993) har gjort en sammanställning över signerade och av olika forskare

attribuerade runristningar i Mellansverige. Skulle denna sammanställning vara en korrekt bild

av verkligheten innebär det enligt Per Stille ”att huvuddelen av de ristare som vi känner vid

namn endast  hade utfört  någon eller några enstaka stenar” (Stille 1999:149). Lika många
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ristare eller fler skulle stå för ristningen av de resterande runstenarna. Stille skriver också att

det  är  vanligt  att  tro  att  man  redan  har  kunskap  om vissa  ristares  verk.  Men  ”denna

förutsättning  är  tveksam och attribueringar  gjorda  på den  grunden  kan leda till  ett  antal

felslut”  (Stille  1999:14).  Slutsatsen man kan dra är  att  stor  försiktighet  måste iakttas vid

attribuering av runstenar.

Både Brate och Stille attribuerar runstenar till bestämda ristare, men det som skiljer

dem åt  är  deras  metoder.  Brate  utgår  ifrån  ristarsignaturerna  medan  Stille  menar  att  de

signerade stenarna inte ger tillräcklig vägledning för att attribuera runstenar.

Brate undersöker först runstenar med ristarens namn och studerar noga dessa stenar

för att sedan kunna känna igen en ristares distinktiva drag. Sedan studerar han andra runstenar

utan ristarens namn för att kunna se om dessa har en bestämd ristares drag. Han säger att

resultatet blir ganska subjektivt men att ”än har helhetsintrycket varit bestämmande för att

hänföra  en  anonym ristning till  en viss  ristare,  oftare  någon karaktäristisk  detalj  likhet  i

ornamentik eller uttryckssätt” (Brate 1925:7). Brate nämner en viktig sak här och det är att

försöka hitta en detalj som kan vara avgörande för att tillskriva en runsten till en ristare. En

sådan detalj kan just finnas i ornamentiken. Stille säger däremot att runstenar bör undersökas

”utifrån så många aspekter som möjligt” (Stille 1999:14) för att minska risken för att det blir

tillfälligheter  som  utgör  resultatet.  Stilles  metod går  ut  på  att  han  granskar  fyra

undersökningsområden,  men  säger  att  ytterligare  fler  områden  kan  behandlas.  De  fyra

områdena är ornamentik, runformer, ortografi och formuleringar.

Senare forskningsarbeten har gjorts om varför vissa runristare inte signerat sina verk.

En av dem är Anders Andrén (2000) som föreslår att man ska re-read runinskrifterna, alltså

återläsa inskrifterna på runorna. Därmed ser man dem ur flera andra synvinklar. I fallet med

de osignerade stenarna säger han att det är relationen mellan ristaren och den person som

beställt  stenen som avgjort  om stenen  skulle  signeras  eller  inte.  Andréns  tolkning  är  att

ristningen visar en personlig uppgörelse mellan ristaren och beställaren. Skillnaden mellan de

osignerade och signerade stenarna har med hierarki att göra och om beställaren hade högre

status skulle inte runstenarna signeras, menar Andrén. Han menar också att ingen gjort  en

återläsning av runor och därmed försökt göra en länk mellan inskriften och ornamentiken. Det

här skulle då avslöja mer än att bara tolka inskriften av runstenen. Andréns skriver att de

osignerade stenarna  avspeglar statusen som rådde mellan ristaren och beställaren. Ristarna,

som både var läs- och skrivkunniga måste ha haft hög status pga. av sitt yrke. Men eftersom

runstenarna i Kronobergs län inte signerats, betydde detta att de småländska beställarna hade

avsevärt högre status i jämförelse med andra beställare i den tidens Sverige.
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Om ristaren av en sten är okänd kan det vara väldigt svårt att datera en sten. Gräslund

citerar Kinander som säger att en datering kan ske ”med stöd av dess innehåll […], runornas

form  och  ljudvärde  o.  dyl”  (Gräslund  2002:139).  Gräslund  fortsätter  med  att  om

informationen inte stödjer en datering, då återstår endast ornamentiken (Gräslund 2002:140).

Genom en jämförelse med motsvarande ornament på annat, väldaterat material kan man ”nå

fram till en kronologisk uppdelning av runinskrifterna” (Gräslund 2002:140). 

Materialet i Värend och Sunnerbo saknar i stort  sett  namngivna ristare. Ytterligare

problem tillstöter när man upptäcker att stenarna inte är ornerade med t.ex. ormar eller drakar.

De flesta har endast enkla randslingor, på en eller flera rader.  Här diskuteras runstenarnas

särdrag utifrån ortografi, ordval, ornamentik och runstenskors, skiljetecken och runformer.

4.1 Ordval

Formuleringen är ofta bunden till ristaren.  Inskriftens ordalydelse bestämdes säkerligen av

ristaren eftersom det var han som var van att  rista,  men textens innehåll  gjordes säkert  i

samråd med beställaren. Något som Palm (2004) också berör när han beskrev att ristaren

skisserade upp en bild på hur han hade tänkt sig runstenen.

Palm skriver: ”En minnesinskrift med runor i sten skulle se ut på ett visst sätt och ha

ett särskilt innehåll” (1988:219). Han menar att vissa inskrifter bildat ett mönster i egenskap

av  inskriftens  eller  ristarens  status.  Mönstren  kan ha  utvecklats  för  språkliga  och

utomspråkliga nivåer. I de språkliga nivåerna ingår ortografi, morfologi, ordval, syntax och

även textinnehåll och i de utomspråkliga nivåerna ingår bl.a. slingans utformning, ornamentik

och stenens storlek. Enligt Palm bör en kartläggning av dessa nivåer bidra till att mönstren

framträder. 

Palm (1992) kallar orden på runstenarna för monumentmarkörer. Han har observerat

att ordet sten har stor variation, i Finnvedsområdet är det endast hälften av runstenarna som

har ordet (1992:180). Monumentmarkören kummel återfinns i den andra hälften av stenarna

(1992:183-184). Orden ska även ha en stor spridning inom Finnveden. Palm poängterar också

att ordet  resa har, i likhet med sten, stor spridning i Småland. Ca 75 % av runstenarna har

orden resa och sten (Palm 1992: 205). Monumentmärket sätta ska ha det kraftigaste inslaget i

Småland och ”framförallt i Finnvedsområdet” (Palm 1992:206). 

4.2 Ortografi 

Stavningen  på  runstenarna  varierade.  Ordet  efter kunde  stavas  på  ett  flertal  sätt  (jfr

runstenarna i  avsn. 5). Henrik Williams menar att  bara ”ett  litet antal ristare var verkliga

klåpare” (Williams 1990:14) med hänvisning till Svante Lagman (1989). Man kan därför anta
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att  de  flesta  inskrifterna  är  välgjorda.  Williams  fortsätter:  ”det  runsvenska  språket  är  i

allmänhet riktigt representerat i inskrifterna” (Williams 1990:14). Man skulle kunna säga att

en runsten var därför noggrant planerad. Williams citerar Lagman som skriver: ”skriv som det

låter”  något  som  han  tror  att  ristarna  har  gjort  (Williams  1990:14).  Det  skulle  förklara

användandet av en viss runa om ristaren utgick ifrån sin egen dialekt. 

Lagman  (1989)  har  granskat  olika  typer  av  felristningar  och  säger  att  forskarnas

förtroende för runristarnas förmåga till att stava har varit dåligt. I sin undersökning visar han

att variationerna är av ett antal olika typer:

a) en extra runa skjuts in

b) en runa är utelämnad (ordet är förståeligt)

c) ett ord har förkortats

d) en runa är uteglömd (ordet är svårbegripligt)

e) omkastning av runor

f) grafisk förväxling (när runor som liknar varandra, som t.ex. manrunan och yrrunan,

blir förväxlade)

Lagman nämner att det har varit svårt att gruppera de olika typerna av felristningarna speciellt

vid  typ  c)  och  d).  Men  Lagman  tror  sig  förstå  när  en  runa utelämnats  eftersom sådana

ristningar återkommit i flera runinskrifter. Lagman kommer fram till att det finns mönster för

de olika typerna av felristningar och de är alldeles för tydliga att bortse från. Detta skulle visa

att runristarnas förmåga till att stava är ”förvånansvärt god” (Lagman 1989:37).

Det är intressanta fenomen som Patrik Larsson (2002) tar upp i sin avhandling. Han

nämner de förväxlingar av runor som förekommer speciellt om de stupas, alltså vänds upp och

ned. Ett fall är mellan m-runan (m) och yrrunan (y) som antar varandras former när de stupas

(Larsson  2002:21).  En  feltolkning  skulle  därför  lätt  kunna  göras  av  runläsare.  Larsson

behandlar  redrunans  och  yrrunans  distribution  och  användning  för  olika  r-ljud.  Yrrunan

återger ett palatalt r-ljud [R] som förekom i slutet av ett ord. Under vikingatiden föll detta ljud

samman med det rullande r-ljudet. Larsson påpekar att det är svårt att avgöra om redrunans

användning beror på att ett uttal med r-ljudet trängt undan R-ljudet (Larsson 2002:118) som

var på väg att försvinna.  Vad som orsakar variationen av användningen av runan kan vara

svårt att avgöra. Förmodligen bidrog ristarens dialekt och uttal till stavningen.

Palm (1988) har utrett variationen av ræisþi respektive ræisti, något som har relevans

för  undersökningsområdet.  Skillnaden  i  ortografi  bör  gå  tillbaka  på  en  uttalsskillnad.
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Kartläggningen  i  figur  2  av  tir-  (T),  och  turs-runan  (þ)  i  ordet  ræisþi inom

undersökningsområdet visar följande geografiska utbredning (Palm 1988:221).

Figur 2. Tir- och tursrunans utbredning

Användningen  av  tursrunan  i  ordet  ræisti verkar  vara  mest  förekommande  i

undersökningsområdet,  liksom  i  södra  Sverige  och  Danmark.  Endast  Bornholm,  Öland,

Gotland och nordöstra Småland påvisar flest förekomster av tirrunan. I Värend och Finnveden

tycks tursrunan ha övertag.

De olika stavningarna på runstenarna kan också förklaras som att en monoftongering

inträffat bland områdets befolkning eller i ristarens egen dialekt. Stille (2006:256) diskuterar

fenomenet som möjligen sociolektalt. Monoftonger berör vokalerna i ord som t.ex. sten, efter

eller ok. Någon etablerad stavningsnorm finns knappast vid denna tid, varför man kan anta att

stavningen påverkades av den enskildes uttal (Williams 1990:10ff.). En digrafisk skrivning på

runstenarna avspeglar därför troligast ett uttal med diftong.

Elmevik (1992) diskuterar konjunktionen ”och” och han presenterar olika stavningar

såsom  ak,  ok,  uk och  auk.  Han  citerar  Sophus  Bugge  (1877)  som  säger  att  alla

stavningsvarianter för vokalen återspeglar ett uttal av ett ”å”. Elmevik omnämner även Axel

Kock som är av en annan åsikt och beskriver konjunktionen som en korsningsform av två ord,

jah och  auk,  båda  orden  betyder  ”och”.  Elmevik  drar  slutsatsen att  Kocks  teori  verkar



10

osannolik och att Bugges teori är att föredra, vilket innebär att man i just detta fall inte kan

anta ett uttal med diftong.

4.3 Ornamentik och runstenskors

Ornamentik har behandlats av Anne-Sofie Gräslund (2002) som definierat stilperioder. Det

småländska materialet hör till största delen till en tidig period med ”oornerade stenar”. 

För att lättare kunna sortera och gruppera runstenskors har olika klassifikationssystem

utformats.  Ett  exempel  är  gjort  av  Claiborne  Thompson  (1972)  som  gjorde  ett

klassifikationssystem för Upplands runstenskors (se figur 3).

Figur 3. Thompsons klassifikationssystem (i Lager 2002:41).

 Linn Lager skriver (2002) att Thompsons indelning skiljer sig från tidigare forskares

arbete. Det är pga. ”att han inte låter varje typ motsvaras av ett existerande runstenskors”

(Lager 2002:40). Istället har han skapat olika typer av enkla kors och schematiserat dem med

de synligaste dragen. Lager anser att Thompsons klassifikationssystem inte var tillräckligt och

utformar därför ett eget. Hon skriver om Thompsons indelning av runstenskors: ”… detta sätt

att betrakta och arbeta med runstenskors är orimligt” (Lager 2002:58). Lager skapar ett mer
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schematiserat system där hon först utgår ifrån enkla typer av kors för att sedan ”förstärka”

dessa (se figur 4). 

   

Figur 4. Lagers klassifikationssystem (Lager 2002:65).

4.4 Skiljetecken

Stille (1999) diskuterar skiljetecken och säger att det finns många olika slag. Han kommer

fram till  att  en runristare  håller sig till  samma sorts skiljetecken eller  åtminstone till  två

liknande sorter. Det skulle visa att ”de enskilda runristarna haft en preferens för en viss sorts

skiljetecken” (Stille 1999:119).

4.5 Runformer

Runristare kan ofta skiljas åt genom att de utformar runtecknen olika (se Stille 1999:104ff.)

Materialet  i  Kronobergs  län verkar  mer  homogent  än  det  uppländska material  som Stille

arbetar med. Det finns exempelvis inga kortkvistrunor i Kronoberg förutom en solruna på Sm

10, Växjö domkyrka och den här ej behandlade försvunna runstenen Sm 20. Däremot finns en

ganska avvikande manruna som utmärker sig genom att vara stungen. Ett annat intressant

fenomen är de vända kön- och lagrunorna.

     Några inskrifter med de äldsta urgermanska runorna finns inte bland runstenarna i

Värend eller Sunnerbo. Däremot återfinns tre yngre typer av ”alfabet” (Kinander 1935–61)



12

a) de danska runorna

b) det helstungna alfabetet

c) de svensk-norska runorna.

Svensk-norska runor motsvarar de ovan nämnda kortkvistrunorna. Det helstungna alfabetet

finns bara på medeltida föremål. Det är alltså företrädesvis danska runor, eller med modern

terminologi långkvistrunor, som förekommer på runstenarna i Värend och Sunnerbo. 

5  Metod 

Runinskrifterna i Kronobergs län i Småland kommer här att granskas utifrån ett antal kriterier

vilka sedan jämförs för att se hur dessa förhåller sig till varandra. De runstenar som kommer

att undersökas är stenar från vikingatiden. Områdena som kommer att granskas är stavning,

formulering, runformer, skiljetecken och ornamentik särskilt runstenskors. Likheter i stavning

av gemensamma ord kommer att beskrivas mer översiktligt i tabeller i efterföljande kapitel.

Runornas utseende är nödvändigt att studera vid attribuering. Därvid kommer enskilda runor

att granskas, speciellt de vända kön- och lagrunorna. Senare kommer ornamentiken att noga

granskas  för  att  visa  likheter  bland  ormar,  drakar  och  speciellt  kors  som  finns  ristade

tillsammans med inskrifter. Därtill kommer namn eller omnämnda personer att beaktas för att

se om även de kan hjälpa till vid attribueringen. Detta för att försöka identifiera bestämda

ristare såväl som andra personer som vid den här tidpunkten bodde i undersökningsområdet.

Att runstenar uppvisar likheter kan troligen förklaras med att det är en och samma ristare som

utfört dem.

En runstens placering kan också vara en viktig faktor i undersökningen. En runristare

skulle kunna färdas långa vägar för att rista in en inskrift, men troligare rör han sig inom ett

begränsat  geografiskt  område.  Det  här  kan ha betydelse  för  bedömningen om en ristares

stavning har samband med hans egen dialekt.

        

6  Runstensmaterialet

Materialet består av 27 vikingatida minnesstenar från Värend och Sunnerbo. Alla runstenar
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inom länet har varit med som utgångsläge, men ett antal runstenar har avsiktligt uteslutits från

undersökningen eftersom de är alltför fragmentariska. Runstenarna  har valts ut p.g.a.  sitt

innehåll i runinskrifterna, där det framgår att en sten har rests till minne av någon. Det gjordes

för att återfinna namn på personer och platser samt även för att återfinna gemensamma ord

som prepositioner  och  konjunktioner,  vilket  möjliggör  en  jämförelse  mellan  runstenarna.

Runinskrifterna är: Sm 2, Sm 3, Sm 9, Sm 17, Sm 20, Sm 21, Sm 34, Sm 40, Sm 46 och det

fragment som påträffats i Mjäryd, Södra Ljunga sn (SM IVOS1990;18). 

Tyvärr  har  jag  inte  haft  möjligheten  att  själv  inspektera  runstenarna  utan jag  har

arbetat  utifrån fotografier från Kinander och nyläsningar av Helmer Gustavson. Dessutom

kommer andra tolkningar att uppmärksammas. Nyare tolkningar av Helmer Gustavson har jag

haft tillgång till för Sm 1, Sm 10, Sm 13, Sm 15, Sm 19 Sm 27, Sm 28, och Sm 37. 

Jag har även tagit med tolkningar av Evert Salberger när det gäller stenarna Sm 1 och

Sm 37. I båda fallen kommer Salberger  fram till  något olika översättningar än Kinander.

Vidare är Sm 39 återgiven utifrån Jansson (1964).

Runtecknen  är  från  freewareprogrammet  Gullskoen.  I  detta  finns  tyvärr  inte  den

speciella småländska form av manrunan med två stingningar. Runan har därför återgivits med

den i småländskt material ej förekommande manrunan ª. Runformerna har jag själv analyserat

fram med hjälp av fotografier och runforskares tolkningar. 

Nedan behandlas de 27 runstenarna som är med i undersökningen. Dessa kommer att

återges i nummerordning. Inskriften kommer att återfinnas i texten samt en översättning till

nutida svenska. Därefter ges en kommentar till inskriften eller ornamentiken. Beskrivningen

på  var  en  sten  hittats  kommer  att  anges.  Namn  på  personer  i  inskriften  kommer  att

uppmärksammas.  Namnen  är  endast  förslag  med  utrymmen  för  olika  tolkningar.

Översättningarna är hämtade från Kinander eller Gustavson, ibland från båda.

6.1 Runstenarna i Värend    

Här följer beskrivning av de 10 behandlade runstenarna i Värend med deras inskrifter.

Aringsås kyrkogård, Sm 1

Inskriften:

...-i...U4Tr : recTi : cTeN : efTR : RU- ...NT : fæq- ... : Kuq : hiælbi : celU : bUNTæ : 

UirckUm : hiUk : æckUTR : ...

Enligt Kinander:
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Translitterering :

[ui]h[nk]ut[r] : [r]esti : sten : e[ftr:] r[mun]t :  fa[þur:] sin : [k]uþ : hialbi : selu : bunta :

uirskum : iuk : as[nu]tr : [þuni]

Översättning:

Vignjut reste stenen efter Romund (Råmund) sin fader. Gud hjälpe själen! Åt den värendske

bonden högg Åsmund (Åsgöt) runorna.

Enligt Gustavson:

Translitterering:

... - i ...utr : resti : sten : ef[t]r : ru-...nt :  faþ - ... : kuþ : hialbi : selu :

bunta : uirskum : hiuk : askutr : ...

Översättning: (Vignjut?) reste stenen efter Romund (?) (sin) fader. Gud hjälpe själen. Åt den

värendske bonden högg Åsgöt (runorna).

Enligt Salberger:

Översättning:

Vignjut  reste  stenen efter  Romund (Råmund),  sin  fader,  en  värendsk  bonde.  Gud  hjälpe

själen! Åsnjut(?) högg runorna.

Runstenen hittades på en stor hög nordväst om kyrkan år 1691. Den är 170 cm hög, 60 cm

bred och tjockleken är 50 cm. Runorna är 7 cm höga. Ristningsytan var vänd mot väster. De

omnämnda personerna som finns ristade är Vignjut?, Romund eller Råmund, och Åsgöt. Den

sistnämnda ska ha varit ristaren. Texten är enkel: sonen reser en sten till minnet av sin far.

Orden  resti och  sten visar att en monoftongering kan ha skett i språket när stenen ristades.

Salberger (2000) har en egen tolkning av dativfrasen bunta : uirskum och dess tillhörighet.

Skiljetecknen är två punkter liknande ett kolon. 

  Mitt  i  runslingan finns ett  kors inristat  vilket  tillsammans med ordet  kuþ visar  att

personerna var kristna.

Transjöstenen, Sm 5

Inskriften :

: joTr : cæTi : cTeN: qæNæ : eFTy : jeTit : | : cuN : ciN : hæN : fæy : | : ªæNæ : ªicro : 

Niqijy : eyæ : ejtæTi : æti : TuNqi
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Enligt Kinander:

Translitterering :

: kotr : sati : sten : þana : eftR : ketil : | : sun : sin : han : faR : | : mana : mesro : 

niþikR : eRa : eklati : ali : tunþi

Översättning: Göt satte denna sten efter Kjell, sin son.

Han var minst bland

mänskor gnidare (niding).

I England slöt han

sina dagar.

Stenens fyndplats är på ett gärde norr om landsvägen i Transjö. Gärdet hör till Dalbogård och

ca 60 meter norrut ligger att gravfält bestående av 15 kullar. Stenen har inskrifter på tre sidor.

En sida vetter mot nordost, en annan sida mot sydost och den sista mot sydväst. Den är 2,5

meter hög och bredden varierar från sida till sida mellan 28 cm och 63 cm. Runornas höjd är

mellan 17 och 22 cm. Ordet ’sten’ påvisar en monoftongering. Här finns en en vänd lagruna,

en vänd könruna samt en stungen manruna. 

Skiljetecknen är två punkter samt två lodräta streck.

Två omnämnda personer finns med, och dessa är Göt och Kjell. Texten säger oss att

en far satte stenen efter sin son som var minst snålast av alla människor. 

Enet, Sm 7

Inskriften:

qeriqr · æk · quÁæki : cæTu · EfTr · rumær · kuq · iælbi · kuqæT · æc

Enligt Kinander:

Translitterering :

þeriþr · ak · þunaki : satu · eftr ·  rumar · kuþ · ialbi · kuþat · as

Översättning: Gerid och Tunn-Åke (Tunnacke) satte <stenen> efter Romar.

                         Gud hjälpe <Gud> hans ande!

Stenen hittades  öster  om landsvägen,  Holländarevägen,  vid  Enet  mitt  emellan Sjöby och

Nygård.  Runtomkring  utbreder  sig  ett  stort  gravfält på  västra  sidan av  Skatelövsfjorden.

Stenen är 210 cm hög och 80 cm som bredast men mot toppen, är stenen spetsig. Runornas

höjd växlar mellan 9 och 11 cm. Ristningen har ett enkelt kors i mitten av inskriften vilket



16

tyder på att personerna är kristna. Tre personer kan noteras, och de är  þerithr (troligen en

felskrivning för Gerid), Tunn-Åke och Romar. Texten säger att två personer satte stenen efter

en tredje. Släktskapet är okänt.

Ordet ’och’ stavas ak och prepositionen eftr finns. Nämnvärt är att ordet ialbi stavas

utan h. Skiljetecknen är två olika; en är två punkter och det andra är en punkt mittemellan

orden.

Rävagårdsstenen. Dänningelanda by, Sm 8

Inskriften :

[i-l]qki[Y] · æuk · r»q[eiN · l... c]Te[iN] · e[fT]iY · hiqiN · cuN · ciN ·

Enligt Kinander:

Translitterering :

[i-l]þki[R] · auk · roþ[ein · l . . . . s]te[in] ·  e[ft]iR · hiþin · sun · sin · 

Översättning: Tjudger och Rodälv . . . . stenen efter Heden, sin son.

Stenen stod på ett gärde som tillhör Rävagården som ligger söder om Dänningelanda kyrkby

strax intill den gamla kyrkogården. I närheten finns rester av ett gammalt gravfält utöver det

finns vad som tros vara gravhögar. Man vet inte om dessa har något med runstenen att göra.

Inskriften är vänd mot norr. Stenen är 130 cm hög, 105 cm bred vid basen, 40 cm bred vid

toppen och 60 cm tjock. Toppen är avslagen och därmed har en del av texten gått förlorad. I

mitten finns ett kors eller liknande ristat som tyder på kristna människor. 

        Personer som nämns är Tjudger och Rodälv. Texten talar om att några föräldrar satt en

sten efter sin son.

         Ordet ’och’ stavas auk. Ordet ’sten’ stavas med en diftong. Skiljetecknen är en punkt.

Växjö domkyrka, Sm 10

Inskriften :

-uki : reicTi : cTeiN : efTir : kuNær : cuN : kirimc ×

kuqheælbiSelhæNS

uikikr

Tuki ×
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Enligt Kinander:

Translitterering :

A   –uki reisti • stein • eftir : kunar : sun : kirims◌ׂ×

B   uikikr

C   tyki ×

D   kuþhealbiselhans

Översättning:

Tyke – vikingen Tyke – reste stenen efter Gunnar, Grims son. Gud hjälpe hans själ!

Enligt Gustavson:

Translitterering :

u - i reisti [:] stein [:] eftir : kunar : sun : ki rims x kuþ | healbi sel hans | tyki | uikikr

Översättning: … reste stenen efter Gunnar, Grims son. Gud hjälpe hans själ. Tyke viking.

Runstenen är inmurad i östra kortväggen på utsidan av Växjö domkyrka. Den fria ytan är 110

cm lång och 57 cm bred. Runorna är 8 och 9 cm höga. Stenen är ornerad med en orm med

distinktiva avslutningar. Inne i ormen finns även tre rader med text. Nya personer som nämns

är Tyke, Gunnar men även Grim. Texten kan handla om en viking som rest stenen efter sin

son. Men Viking kan även vara ett namn. Här finns det enda kortkvistiga solrunan.

         Orden ’reste’ och ’sten’ är stavade med diftonger. 

         Skiljetecknen är två punkter samt kryss.

Kårestadsstenen, Sm 11

Inskriften :

· klækæ    ×    cuNiy    ×    leTu    ×    hækuæ · cTeiN · efTiy    : -æqur · ciN : æuk : efTiy : kælæ :

æuk : uikik : br(qr : ciNæ

Enligt Kinander:

Translitterering :

· klaka × suniR × letu × hakua · stein · eftiR : - aþur · sin : auk : eftiR : kala :

auk : uikik : bryþr : sina

Översättning: Klackes söner lät hugga stenen efter sin fader och efter Kale (Kalle, Galle) och

Viking, sina bröder.
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Byn Kårestad ligger i Furuby socken där stenen har påträffats och på marken ligger även

andra fornminnen. Väster om runstenen utbreder sig ett  gravfält  bestående av 43 högar.  I

närheten  ligger  också två andra  gravfält.  Runstenens  fyndplats  är  vägen  som går  i  gräns

ungefär mellan Gunnarsgården och Björsagården. Inskriften är vänd mot norr. Stenens höjd är

383 cm, bredden är 96 cm. Runorna mäts upp till 9 centimeters höjd. Ornamentet är en orm

som avslutas i nedre vänstra hörnet. 

         Tre personnamn finns ristade, Klacke, Kale och Viking och man får reda på att de är

bröder. Texten säger att några bröder satte stenen efter sin far, Klacke, och sina två bröder.

Namnet Viking finns troligen även på Sm 10.

        Ordet ’och’ stavas auk. Diftonger användes vid ristningarna vilket ses genom ordet ’sten’

som stavas stein. Skiljetecknen är en punkt, två punkter och några kryss.

Högnalövsstenen, Sm 13

Inskriften :

…y : le- : kiruæ : kuml : efTiy : cuNi : ciNæ cueN : æuk : r(mik

Enligt Kinander:

Translitterering :

[: sbak]R : le[t] : kerua : kuml : eftiR : suni : s ina suen : auk : rymik

Översättning: Spak lät göra vården efter sina söner, Sven och Röming.

Enligt Gustavson:

Translitterering :

…R : le- . kerua : kuml : eftiR : suni : sina suen : auk . rymik

Översättning:

Spak lät göra minnesmärket efter sina söner Sven och Röming.

Stenen påträffades vid Högnalövs kvarn på norra sidan av landsvägen 15 km från Skyeån.

Den  stod  tidigare  70  m  norrut  vid  en  stuga  kallad  Åtorpet,  men  den  tros  ha  haft  sin

ursprungsplats på fyndplatsen. Stenen var sönderslagen i tre bitar, men har sedan dess satts

ihop. En väldig gravhög från järnåldern har hittats ca 300–400 m från runstenen. Stenen är

125 cm hög och 49 cm bred. Runornas höjd växlar mellan 6–10 cm. Inskriften är mycket

tydlig utan ifyllnad, förmodligen har den huggits djupt.
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Personer som finns på denna sten är Spak, Sven och Röming. Texten handlar om en

far som satt upp en minnessten efter sina söner.

Skiljetecknen är två punkter.

Kåragårdsstenen, Sm 15

Inskriften :

…Ti : liT : keruæ : bru : efTiy . cuær...

Enligt Kinander:

Translitterering :

. . . . ti : lit : kerua : bru : eftiR . suar . . . .

Översättning: . . . . te lät bygga bron efter Svar . . . .

Enligt Gustavson:

Translitterering :

…ti : lit : kerua : bru : eftiR . suar…

Översättning:

…lät göra bro efter…

Stenen hittades av Borgmästare G. Collander men man vet inte hur. Den påträffades senare

som en del av en trappa på västrasidan av Östra Torsås kyrka. Stenen flyttades sedan av

Collanders far till Torsås Kåragård och lades på en hög med flera andra stenar utan ristningar.

Inskriften utgör mitten av en hel text. Början och slutet har inte kunnats spåras trots  intensiva

efterspaningar. Den befintliga stenen är 75 cm lång utmed vänstra kanten och 55 cm bred.

Runorna är 9 cm höga.

Inga hela namn kan utläsas men väl början av ett namn, Svar-. Det man kan utläsa ur

texten är att en (eller flera) lät bygga en bro efter någon (eller några).

Skiljetecknen är två punkter.

Nöbbelestenen, Sm 16

Inskriften :

r»cTeiN · æuk · eilify · æki : æuk · hækuN : reicqu · qeiy · cueiNæy · ifTiy ciN ·
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fæqur · kubl  keNi · …likT ·  fTiy · kælæ · TæuqæN : q( : muN · k»… … -m kiTiT ·

uerqæ · miq · ciN · lifiy · æuk · cTæfiy · ruN…

Enligt Kinander:

Translitterering :

rostein · auk · eilifR · aki : auk · hakun : reisþu · þeiR · sueinaR · iftiR sin ·

faþur · kubl keni · likt · | ftiR · kala · tauþan : þy : mun · ko . . . . . . – m kitit ·

uerþa · meþ · sin · lifiR · auk · stafiR · run

Översättning: Rosten och Eliv, Åke och Håkan svennerna reste åt sin fader Kale – den döde

– kumlet vitt synligt. Därför den gode icke skall glömmas, så länge stenen står och runornas

stavar.

Stenens  fyndplats  ligger  på en  åker  öster  om en av  manbyggnaderna  till  Trottagården  i

Nöbbele by. På gården har man tidigare påträffat en gravhög med fynd från yngre järnåldern.

Stenen är  triangelformad med inskrifter  på både bak-  och framsidan.  Höjden är 135 cm.

Framsidans bredd är 1 m vid basen. Den runristade baksidan är 65 cm och den andra baksidan

är 67 cm bred vid basen. Runornas höjd är 8 cm. I mitten på framsidan finns ett kors inristat

som tyder på kristna människor. Texten faþur • kubl  är tillagt ovan slingan. Troligen är första

runan i  ’efter’  försvunnen i  en skada.  Det har sannolikt  varit  en sammanhängande slinga

(Stille, muntligt meddelande).

Personer som omnämns är Rosten, Eliv, Åke och Håkan och dessa reste en sten till

minne av sin far som inte skulle glömmas.  

Diftongerna  lever  fortfarande  kvar  i  ristarens  språk  vilket  kännetecknas  av  orden

reisþu och tauþan. Skiljetecknen är en punkt, två punkter samt ett lodrätt streck.

     

Stojbystenen, Sm 19

Inskriften :

qurluf · ræicqi · cTæiN · qæNæ · efTiy · ælæ · æuk · eTu · hiælbi · kuq · æuT · qæiyæ

Enligt Kinander:

Translitterering :

þurluf · raisþi · stain · þana · eftiR · ala · auk · etu · hialbi · kuþ · aut · þaiRa
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Översättning: Torlov reste denna sten efter Alle (Åle) och Ätta. Hjälpe Gud deras ande!

Fyndplatsen  är  vid  Söragården  i  Stojby  på  en  åker  norr  om en  allé  som leder  upp  till

mangårdsbyggnaden. Inskriften var vänd mot norr. Platsen kallas lokalt för ”Runelyckan”.

Stenen är 207 cm hög och 45 cm bred. Runorna är 11 cm höga och de står i en randslinga.

Personer som återfinns här är Torlov, Alle och Ätta. Texten säger att en person reste

stenen efter två andra personer. Släktskapet är okänt. Bönen visar att personerna är kristna. 

Diftongerna återfinns i orden ’reste’ och ’sten’. Ordet ’och’ stavas auk. Skiljetecknen

är en punkt mellan orden.

6.2  Runstenarna i Sunnerbo härad

Här följer beskrivning av de 17 behandlade runstenarna i Sunnerbo med deras inskrifter.

Berga kyrkogård, Sm 27

Inskriften :

- -rqr · ric- - · kuml · qe… … -æqic · » · eklæNTi ·

Enligt Kinander:

Translitterering :

 - - rþr · risti ·  kuml · þe . . . . . . - -aþis · o · eklanti ·

Översättning: Tord reste denna vård . . . . . . dog i England.

Enligt Gustavson:

Translitterering :

--rþr · ris-- · kuml · þe… -aþis · o · eklanti

Översättning:

… reste detta minnesmärke … dog i England.

Stenen hittades på östra kyrkogårdsmuren på utsidan av Berga kyrkogård. Sm 27 och Sm 28

låg på varsin sida av huvudingången. Sm 27 lades sedan som trappsten vid nya kyrkans södra

dörr. Stenen är 208 cm lång, 50 cm bred och 30 cm tjock. Runorna är 14 cm höga. Troligen

har slingan avslutats med ett kors.

Ordet  risti visar  på  en  monoftongering.  Kinander  föreslår  namnet  Tord  vilket  är

förenligt  av vad man kan utläsa. Texten säger att han reste stenen efter någon som dog i
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England.

       Skiljetecknen är en punkt mellan orden.

Berga kyrkogård, Sm 28

Inskriften :

-N ·    [q]     æNæ : efTiy : oiTr    · -… …-Tqr :

Enligt Kinander:

Translitterering :

- n · - ana : eftiR : oitr ·  - . . . . . . itþr:

Översättning: . . . . . . denna sten efter Önd . . . . . . död

Enligt Gustavson:

Translitterering :

… - n . þana : eftiR : oitr . -…-tþr: …

Översättning:

…denna (ste)n efter Vintr (el. Vit el. Öjvind) …död(?)…

Fyndplatsen är östra kyrkogårdsmuren på utsidan av Berga kyrkogård. Stenen är 1 m lång

utmed den längsta sidan, 65 cm bred och 17 cm tjock. Runorna är mycket höga, 17 cm höga.

Tyvärr finns endast toppen på stenen bevarad, och där finns inskriften ovan. I mitten finns ett

kors eller  liknande inristat.  Två personers namn går  att  uttyda,  vilka är  Önd och Vinter.

Williams (1990) säger att oitr  bör i första hand tolkas som Vinter istället för Önd för att andra

varianter av namnet verkar mindre sannolika. Texten säger att någon (eller några) reste stenen

till minne av Vinter. 

Skiljetecknen är en punkt och två punkter.

Ingelstadstenen, Sm 29

Inskriften :

· u ricqi · cTiN · ifTiy · qur    - -    y · fæ-ur · ciN · cæy · eTæqic · » · -klæNTi ·
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Enligt Kinander:

Translitterering:

· [u] risþi · stin · iftiR · þur - - R · fa–ur · sin · saR · etaþis · o · - klanti ·

Översättning: [Udd] reste stenen efter Torger, sin fader. Han dog i England.

Runstenen påträffades på Ingelstads Kvarnagårds mark vid en liten bäck på Lagans östra

strand mellan ån och den landsväg som går från Berga och Vittaryd. Inskriften är vänd mot

vägen. På andra sidan om vägen, ca 60 m bort kunde man se en grupp bautastenar. Om dessa

hade något med stenen att göra vet man inte. Stenen är 150 cm hög, 60 cm bred och 27 cm

tjock vid basen. Runorna är höga med sina 15 cm inramade av linjer vilka tillsammans bildar

en randslinga. I mitten kan ett kors ses med en punkt vid nedre högra hörnet. Vokalerna är

monoftongerade i orden ’reste’ och ’sten’. 

Skiljetecknen är en punkt mellan orden.

Kinander föreslår att första läsliga runan är en redruna och att namnet möjligen är

Udd. Ett namn som kan utläsas är Torger. Texten säger att en person reste stenen efter sin far

som dog i England. Korset visar att personerna är kristna.

Trotteslövstenen, Sm 30

Inskriften :

...Tutf : c[u]N · ciN · ª [æ]N[æ] ...

Enligt Kinander:

Translitterering

. . . .tulf : sun · sin · m[a]n[a] · · ·  ·

Översättning: . . . . tulv, sin son, av människor . . . .

Stenens fyndplats är i Trotteslövs by på västra sidan om stora landsvägen till Berga kyrka

strax söder om den bro som leder över en bäck.  Den tillhör ett  stort  gravfält.  I  närheten

påträffades även bautastenar som undersökts och fastslagits härstamma från vikingatiden.   

Inskriften på runstenen är vänd mot öster. Under en tid har stenen använts som en del

av bron, men har senare flyttats tillbaka till den äldsta kända fyndplatsen vilken också tros

vara den ursprungliga resningsplatsen. Runstenen är 175 cm hög, 120 cm bred och 35 cm

tjock vid basen. Tyvärr är mycket av inskriften borta förutom det som står ovan. I mitten finns
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ett kors avbildat som tyder på att personerna var kristna. Texten har en vänd lagruna och en

stungen manruna.

Det lilla man ser av personens namn är att det slutar med –tulv.  Namnet skulle kunna

vara Astulf, Fastulf, Batulf eller liknande. Troligtvis är det en far som rest en sten till minnet

av sin son.

Toftaholmsstenen, Sm 31

Inskriften :

...f · cæTi · cTæN · æfTiy · bruqur · ciN · fæuæ · kuq · hæbi · æuT ·

Enligt Kinander:

Translitterering :

. . . . f · sati ·  stan · aftiR · bruþur · sin · faua · kuþ · habi · aut ·

Översättning: . . . .v satte stenen efter sin broder Fåve (Far(r)e). Gud hjälpe anden!

Stenen  påträffades  i  Toftaholms  gärde  öster  om  manbyggnaden  strax  vid  Ladugården.

Inskriften  är  vänd mot  väster.  Runstenen är  175 cm hög,  83 cm bred  och  44 cm tjock.

Runorna är 11 cm höga. Inskriften är ganska tydlig förutom några enstaka längst ned som

vittrat bort. Runslingan har en speciell avslutning vid nedre högra hörnet. Ett kors är avbildat i

mitten längst upp i slingan. En persons namn kan urskiljas här och det är Fåve. En person

satte stenen till minne av sin bror, Fåve. Personerna är kristna. Ornamentiken är förstörd men

är troligen av en liknande typ som finns på Sm 10.

Någon  slags  monoftongering  kan tänkas  finnas i  ordet  stan.  Ordet  aftiR är  också

speciellt samt utelämnandet av lagrunan i habi  ̓ hjälpe̓ . 

Skiljetecknen är en punkt mellan orden.

Hamneda gamla kyrka A, Sm 32

Inskriften : ...bl : qæci : efTiy : Cui-...    fæqur : ciN

Enligt Kinander:

Translitterering :

. . . . bl : þasi : eftiR : sui – faþur : sin
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Översättning: . . . . denna vård efter Sven, sin fader.

Både denna sten och Sm 33 var inmurade i den gamla kyrkan som revs i början på 1890-talet,

men som senare ställdes på varsin gravhög i prästgårdens trädgård. Sm 32:s höjd är 147 cm

och vid basen är den 87 cm. Runorna är 18–20 cm höga. Det som man ha kunnat utläsa är

toppen av stenen. Det finns också spår av ett kors som påvisar en kristen kontext.

Omnämnd person är Sven. Texten säger att en son satte en sten till minne av sin far,

Sven.

Skiljetecknen är två punkter.

Hamneda gamla kyrka B, Sm 33

Inskriften :

…--i : cTiNæ : qæci : ifTiR : qurªær : bruqur ciN : h-  …--y : ªæ--…

Enligt Kinander:

Translitterering:

- - i : stina : þasi : iftiR : þurmar : bruþur sin : h - . . . . . . - - R : ma . .

Översättning: . . . . satte dessa stenar efter Tormar, sin broder. Han var av människor. . . .

Fyndplats: se ovan. Stenen är 185 cm hög, 107 cm bred vid basen, 87 cm bred vid toppen och

11–12 cm tjock. Runorna är 14 cm höga. 

En persons namn som går att tyda är Tormar. Ett (eller några) syskon satte stenen till

minne av sin bror. Två stungna manrunor finns i inskriften.

Skiljetecknen är två punkter.

Replösastenen, Sm 35

Inskriften :

: kuTræqr : kærqi : kubl : qici : ifTiy : æcTræq : fæqur : ciN : qæN: friTæ : æk : qih : Na :

bicTæN : iyæ : f-N : iq- : forquª : ufæyi :

Enligt Kinander:

Translitterering :
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: kutraþr : karþi : kubl : þisi : iftiR : astraþ : faþur : sin : þan : frita : ak

                 þih : na : bistan : iRa : f – n : iþ - : forþum : ufaRi :

Översättning: Götrad gjorde denna vård efter Åstrad sin fader, den ypperste av de fränder

och odalmän, som i Finnveden fordom levde. 

Stenens fyndplats är på ett gärde till gården Björket i Replösa by. Inskriften är vänd mot öster.

I närheten av runstenen står det fyra andra stenar fast utan inskrifter. En bit bort har fynd

påträffats som indikerar en gammal gravplats. Runstenens höjd är 178 cm, 80 cm bred och 20-

22 cm tjock. Runorna är 13–14 cm höga. Stenen har en runslinga med närmast spiralformat

utseende.

Personer som nämns är Götrad och hans far hette Åstrad. Namnet Götrad förekommer

inte i någon annan runinskrift och är heller inte tidigare känt. Åstrad återfinns i några danska

runinskrifter men är också ovanligt. Däremot att far och son har samma efterled på sina namn,

i det här fallet -rad, var en vanlig namngivningsprincip vid den här tiden. Dessutom återges

var det var någonstans personerna levde, nämligen i Finnveden. Texten säger att en son lät

resa en sten till minne av sin far som var den bäste av alla släktingar och odalmän som levde i

Finnveden. Kinander översätter ’tägn’ med odalman. En stungen manruna finns.  

Skiljetecknen är två punkter mellan orden.

Bolmarydsstenen, Sm 36

Inskriften :

: uiNTy : æuk :    -iN : CæT : kul …uci : ifTiy : »cmr :

Enligt Kinander:

Translitterering :

: uintR : auk : –in : sat : kul –usi : iftiR : osmr  :

Översättning: Önd och Sven satte denna vård efter Assur (Åsmar).

Stenens fyndplats är på ett gärde väster om vägen vid Mellangården i Bolmaryds by. Men

enligt rykten var inte det den ursprungliga platsen utan stenen hade legat kullfallen i åkern.

Runstenen är 220 cm hög och 60–70 cm bred. Runorna är 12 cm höga och bildar en enkel

slinga. Längst upp finns två kors avbildade i var sitt hörn. Korsen är olika varandra men visar

ändå att personerna var kristna.
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De som nämns på stenen är Vinter (Önd), Sven och Åsmar (Assur). Texten säger att

två personer reste stenen efter en tredje. Släktskapet är okänt. Zachrisson (1985) antar att

vintR  på Sm 36 och uit  på Sm 37 är samma person, men det behöver inte finnas ett samband.

Ordet ’och’ stavas auk och ’efter’ blir iftiR. Kinander kommenterar inte om manrunan

kan  tänkas  var  stungen.  En  stingning  till  vänster  om  staven  kan  möjligen  urskiljas.

Skiljetecknen är två punkter mellan orden.

Rörbrostenen, Sm 37

Inskriften :

: æ[cu] ]r : kærqi : kubl : qeci : efTiy : uiT : fæqur : ciN · hæNuæR : mæNæ : mecTr : uNiqiky :

uæy : [iN] ]Tr : mæTæy : ukumuNhæTc : kuqr · qi-[n] ] kuc Tru : kuqæ : hæfqi :

Enligt Kinander:

Translitterering :

: a[su]r · karþi : kubl : þesi : eftiR : iut : faþu r : sin · hanuaR : mana : mestr : uniþikr :

uaR : [in]tr : mataR : ukumunhats : kuþr · þi -[n] kustru : kuþa : hafþi :

Översättning: Assur gjorde denna vård efter Vinter (Önd) sin fader

                                                          Han var minst bland

                                                          män en gnidare (niding)

                                                          ej snål på mat

                                                          eller snar till hämnd.

                                                          På sin Gud

                                                          den gode trodde. 

Enligt Salberger:

Översättning:

Han var av män(skor) den meste oniding,

var givmild med mat och omån med hjälp,

gudstro god god tägn hade.

Fyndplatsen är vid Rörbro inom Bolmaryds by i Nöttja socken på östra stranden av Rörån där

landsvägen går över ån och utgör gränsen mellan byarna Bolmaryd och Nöttja. Avståndet till

Sm 36 var 1700 m. Inskriften är vänd mot sydväst. Stenen är 185 cm hög, 120 cm bred vid
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basen, 110 cm vid toppen och 37 cm tjock. Runornas höjd växlar mellan 10 och 17 cm. Det

finns ett kors avbildat inom slingan fast så långt upp som möjligt. Av Sm 37:s inskrift berör

Salberger  metriska  aspekter  och  poängterar  att  inskriften  ”utgöres  av  sex  versrader  i

fornyrþislag” (Salberger 1999:52). Gustavson återger ordet þiagn med ’tägn’ fri(boren) man.

Zachrisson  (1985)  vill  ha  ordet  tägn  till  en  titel.  Hon skriver  att  ”tegnarna  rekryterades

förmodligen ur de övre samhällsskikten, medan drenger och svenner [...] anses ha varit yngre

till  åldern”  (Zachrisson 1985:41).  Zachrisson nämner  inte att  ordet  skulle  finnas  med på

stenen Sm 35 men däremot på Sm 36 och Sm 37 (Zachrisson 1985:48). Zachrisson menar att

Önd på Sm 36 och Sm 37 är samma person men på Sm 37 är det ordet tägn som dyker upp.

Dessutom gör hon kopplingar mellan stenarna Sm 36 och Sm 37 genom namnet, Assur.

Personer som nämns är Assur och Vinter (Önd). Det är en lång text och beskriver en

person som har gjort denna sten efter sin far som var minst snål bland män, ej snål på mat

eller snabb till hämnd. Dessutom att han trodde på Gud.

Skiljetecknen är en punkt och två punkter mellan orden.

Ryssby kyrka, Sm 39

Inskriften :

juNi : cæTi : cTiN : qæNæ : ifTiy 

cuNæ : fæqr : ciN ªilæN : u…    

ªæTæyjuqæ…

Enligt Jansson:

Translitterering :

kuni : sati : stin : þana : iftiR 

suna : faþr : sin milan : u… 

mataRkuþ… :

Översättning: Gunne satte denna sten till minne av Sune, sin fader,

mild i ord,

och frikostig på mat.

Den äldsta uppteckningen av denna sten är gjord av magister A. B. Lindroth. Han skriver:

”Denna  Runesten  fanns  1844  under  wästra  kyrkodörren af  Rysby  gamla  kyrka,  som då
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nedrefs.  Stenen  blef  sedan  inmurad  i  nya  kyrkan  till  höger  om södra  Kyrkodörren  nära

fotmuren”. Stenens mått lär ha varit: 4 ¼ alnar hög och 1 ¼ aln bred. Den runristade högra

smalsidan är 3 alnar lång. På teckningen syns också en bild på två kors. Stenen, som är av

gnejs, återfanns vid undersökning 1964 (Jansson 1964). Höjden är 250 cm, bredden 95 cm. I

inskriften finns två stungna manrunor och två vända könrunor. Stenens ursprung kan möjligen

sökas i det gravfält bestående av högar som ligger nära kyrkan.

        Personer som finns i texten är Gunne och Sune. Texten säger att Gunne satte stenen efter

sin far som var mild i sina ord och ej sparsam på mat.

         Skiljetecknen är två punkter mellan orden.

         Runstenen beskrivs i Fornvännen från 1964, sidan 224. 

Ryssby kyrkogård, Sm 41

Inskriften :

- fTiy + kum

Enligt Kinander:

Translitterering :

-ftiR + kum

Översättning:  . . . . . . efter Gumme . . . .

Stenen  hittades  vid  en  omläggning  av  stenmuren  runt Ryssby  kyrkogård.  Tyvärr  är  den

avslagen i båda ändarna. Den är 70 cm lång och 40 cm bred. Runorna är 20 cm hög och

omsorgsfullt huggna och djupa. I mitten av fyndet finns ett enkelt kors som tyder på kristna

människor. En person som omnämns är Gumme, men tyvärr går det inte att utläsa mer. 

Skiljetecknet är ett plus, +.

Tunastenen, Sm 42

Inskriften :

Tumi × ricTi : CTiN : qæNci : ifTiy × æcur : | bruqur × ciN × qæN : æy : uæy : ckebæri :

hrhlc : ku | Nukc

Enligt Kinander:
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Translitterering :

tumi × risti : stin : þansi : iftiR × asur : | bruþ ur × sin × þan : aR : uaR : skibari :

hrhls : ku | nuks

Översättning: Tumme (Domme) reste denna sten efter Assur, sin broder, som var i tjänst hos

kung Harald som sjökrigare.

Stenen påträffades på ett gärde 75 m väster om Tuna Lunnagårds ägor. Mellan sjön och gärdet

befinner  sig ett  gravfält  som förmodligen sträckte  sig  ända fram till  stenen.  Inskriften  är

inristad på stenens västra smalsida. Runstenen är 2 m hög. Bredden är 30 cm vid basen och 18

cm vid toppen. Längst upp finns ett kors avbildat. Personer som nämns är Tumme och Assur.

En hänvisning finns till vilken tidpunkt stenen skulle kunna härröra från. Det är från namnet

kung Harald som den här ledtråden fås. Texten säger att en person rest stenen efter sin bror

som varit i tjänst hos kung Harald. Personerna är kristna som man kan konstatera av korset

som urskiljts.

I orden ’reste’ och ’sten’ återfinns en stavning som kan tyda på monoftongering.    

Skiljetecknen är två punkter och några kryss.

Södra Ljunga kyrka, Sm 43

Inskriften : · æNuT... … –N · ciN · ukifTiy  … …qæ ·  … …r · c – 

Enligt Kinander:

Translitterering : A : · anut . . . . . . –n · sin · ukiftiR . . . . . .þa B  : . . . . . . r · s –

Översättning: Anund . . . . . . sin son och efter . . . . . .

Runstenen  upptäcktes  1932 i  Södra  Ljunga  kyrka  i  en tjock  vägg  mellan  sakristian  och

kyrkoväggen. Två flisor återfanns som också tillhörde stenen. Den största stenen är 96 cm

hög, 82 cm bred och 17 cm tjock. Runorna är 10 cm höga. I mitten finns hälften av ett kors

avbildat men ändå väldigt tydligt. Troligtvis är namnet Anund. Texten går inte att utläsa.      

      Skiljetecknen är en punkt.



31

Ivlastenen, Sm 44

Inskriften :

[: uim]uT[r] : [cæ]Ti : cTeN : qæNæ... | [b]ruqr : c[iN] ... iN mil... ... | ciNæ] ... ...

m[æ]TR : juqæN : [i] urq[l]ufi : æT[Ræ : m . . . . .r]

Enligt Kinander:

Translitterering :

[: uim]ut[r] : [sa]ti : sten : þana . . . . | [b]ru þr : s[in . . . . . . .in mil . . . . . .| sina] . . . . . .

m[a]tR : kuþan : [i] urþ[l]uf : i : at[ra : m . . .  . .r]

Översättning: Vimund satte denna sten efter sin broder, Sven,

god mot folk,

frikostig på mat,

av alla människor

mycket prisad.

Stenen stod vid Yttergården i  Ivla  by väster  om landsvägen och ungefär  75 m öster  om

närmaste mangårdsbyggnad. Den omgavs i norr och öster av ett järnåldersgravfält. Inskriften

är ristad på den sydöstra bredsidan och den nordöstra smalsidan. Stenen är 130 cm hög och 67

cm bred vid basen. De största runorna är 15–16 cm höga. En vänd könruna finns här. Övre

delen av den bevarade manrunan är tyvärr skadad, så att det går inte att avgöra om den varit

stungen. Skiljetecknet vid färunan i urþ[l]uf : i är felaktigt hugget.

Två personer finns med här och de är Vimund och Sven. Skiljetecknen är två punkter.

Bräkentorpsstenen, Sm 45

Inskriften :

· uecTiN · jær-- · -b- · qeci · efTey · ecburN · bruqur · ciN · uiTrij ·  qeci · æ u-ki · muTi

Enligt Kinander:

Translitterering :

· uestin · kar - - · - b - ·  þesi · efteR · esburn · bruþur · sin · uitrik · þesi · au – ki ·  muti

Översättning: Västen gjorde detta kummel efter Åsbjörn, sin broder,

denna minnesvård

vid vägamötet.
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Stenen hittades år 1894 på en åker belägen söder om gården vid Bräkentorpssjön längs den

västra  gamla landsvägen  till  Södra  Ljunga.  Stenen  låg  i  åkerns  södra  del  ca  60  m från

landsvägen  och 15 m från  gärdesgården.  Av inskriften att  döma har  stenen legat  vid  ett

vägskäl som man idag inte vet var det kan ha funnits. Stenen är 85 cm i både längd och bredd

och 25 cm tjock. Runorna är 10 cm höga. På toppytan finns ett kors inristat som är 25 cm högt

och 16 cm brett. Slingans form snurrar in sig i en spiral vilket är väldigt ovanligt. Det finns

endast enstaka få likadana i Sverige, B 1024, B 347 och B 409. 

Personer som omnämns är Västen och Åsbjörn. En vänd könruna finns.

Skiljetecknen är en punkt.

Ljungby stad, Sm 170

Inskriften : · uefuC · cæTi · cTiN · ef... biurk · qiyæ · cucTur

Enligt Kinander:

Translitterering : · uefus · sati · stin · ef... biurk · þiRa · sustur

Översättning: Väfus satte stenen efter ...-borg, deras syster.

En sten som upptäcktes  22 juni  1954 i  Ljungby.  Förmodligen  hade den varit  inmurad  i

Ljungby gamla kyrka.

Stenen är av rödaktig granit och endast ett fragment återstår av den. Höjden är 110 cm,

bredden är 67 cm och tjockleken är 20 – 25 cm.  Runornas storlek är 8 – 15 cm och ristningen

är delvis djup.

Ett namn kan utläsas, Väfus, och även slutledet på ett kvinnonamn, -borg. 

Skiljetecknet är en punkt i mitten av orden.

7  Resultaten

En  del  likheter  har  påträffats  mellan  stenarna.  Stavningen  av  ord,  men  även  en  del

ornamentik,  påvisar  extraordinära  likheter.  Nedan  presenteras  och  sammanfattas

iakttagelserna.
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7.1 Ordval

Intressant att iaktta är vilket ord som väljs vid ett ristande. Detta val kan visserligen vara

slumpmässigt, men man kan ändå tänka sig att det finns en särskild anledning att man vid

valet av vissa ord som betyder ungefär detsamma ändå väljer ett istället för ett annat. Ordet

’satte’ kan variera med ’reste’ som t.ex. i uttrycket ”resa en sten”. Ordet ’satte’ tycks vara det

mest använda i Småland. Det kan ha varit fråga om en enkel formulering på saker och ting, att

man ”satte en sten” utan att behövt ”resa” upp den. Andra ord som används i minnesformeln

är ’göra’ som används 5 gånger och ’hugga’ som används en gång.

Ett  annat  ordval  är  det  mellan ’kummel’  eller  ’sten’.  Enligt  Svenska Akademiens

ordbok (K 3188) avser ’kummel’ (med en ursprunglig betydelse av märke) en gravsten eller

en sten som står tillsammans med andra stenar eller t.o.m. en gravhög. Ordet sten också kan

syfta på gravsten. Fördelningen av de två orden är:

Sten:            Sm 1, Sm 5, Sm 8, Sm 10, Sm 11, Sm 19, Sm 28, Sm 29, Sm 31, Sm 33,  

                    Sm 39, Sm 42, Sm 44, Sm 170

Kummel:     Sm 13, Sm 16, Sm 27, Sm 32, Sm 35, Sm 36, Sm 37, Sm 45

I undersökningsområdet kan kummel även översättas med vård. Ordet ’

sten förekommer bland 14 inskrifter medan kummel i 8 inskrifter. Båda orden tycks ha varit

väldigt vanliga. Förmodligen var valet av ord gjort av ristaren själv – eller beställaren.

En uppdelning av uttrycken för att åstadkomma ett runminnesmärke fördelar sig på

detta sätt mellan runstenarna.

sätta sten hugga sten resa sten resa kummel göra kummel sätta kummel

Sm 5      Sm 11 Sm 1 Sm 16 Sm 13 Sm 36

Sm 7 Sm 10 Sm 27 Sm 35

Sm 31 Sm 19 Sm 37

Sm 39 Sm 29 Sm 45

Sm 44 Sm 42

Sm 170

Uttrycket ”sätta sten” är helt klart det mest vanliga i Kronobergs län. Men att ”resa sten”

förekommer också ganska ofta. Det står ändå klart att ordet ’sten’ var det mest använda inom

undersökningsområdet. Uttrycken  ʼsätta kummelʼ och ’hugga sten’ finns bara i de märkligt
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skrivna Sm 36 och Sm 11. I Sm 36 står sat.  Eftersom det rör sig om flera resare är det troligt

att u (en urruna) utelämnats, vilket Kinander också påpekar.

7.2 Ortografi

Följande ord är tillräckligt vanliga för att jämföras: æftiR, stæinn, hialpi, ok. De redovisas

nedan. Andra ord som possessiva pronomen och släktskapsord är tillräckligt vanliga för att

undersökas,  men  har  en  begränsad  variation.  Det  normaliserade  uttalet  bygger  på

återgivningen i Peterson (1994). 

I  minnesformeln  används  i  materialet  enbart  prepositionen ’efter’.  Prepositionen

’efter’ är det mest frekventa ordet på alla runstenar i Småland. I ristningarna Sm 27, Sm 30

och Sm 44 är ingen preposition bevarad och i  Sm 41 och Sm 170 är den bara delvis bevarad.

De olika stavningarna av ordet återfinns i Tabell 1.

Tabell 1. Varianterna av ordet ”efter”

efter runstenarna, Sm
iftiR 16, 29, 33, 35, 36, 39, 42, 43
eftiR 8, 11, 13, 15, 19, 28, 32, 37
eftR 5
eftr 1, 7
eftir 10
efteR 45
aftiR 31

Ordet stavas mest eftiR och iftiR . De andra varianterna förekommer inte ofta, utan endast en

eller  två  gånger.  På  stenen  Sm  31  börjar  ordet  med  ett  ’a’,  vilket  får  den  att  avvika.

Skillnaden i  skrivningen  i,  e och  æ kan nog lättast  förstås grafiskt,  dvs.  som skillnader  i

användningen av runor. Någon anledning att anta ett annat ljud en [æ] i æftiR finns knappast.

Det kan dock vara svårt att avgöra om ristare är konsekventa i användning av stingning.  Det

palatala r:et ser ut till  att  ha varit  det dominerande uttalet i  länet. De tre ristningarna där

prepositionen skrivs med redruna återfinns relativt nära varandra centralt i Värend.  

Tabell 2. Varianterna av ”sten”

sten runstenarna, Sm
sten 1, 5, 44
stin(a) 29, 33, 39, 42, 170
stein 8, 10, 11
stain 19
stan 31
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Ordet  ’sten’  skrivs  med  enkelt  i,  e eller  æ i  nio  ristningar,  vilket  rör  sig  om

stavningskonvention, här för att återge [e:]. Möjligen kan skillnaden i användningen av runa

bero  på  uttalet,  men  troligare  är  att  det,  liksom  i fråga  om  eftiR,  rör  sig  om

stavningskonvention.  Den  avvikande  skrivningen  i  Sm 31  är  snarare  ett  tecken  på

monoftongering än resultatet av en uteglömd runa. Diftongisk skrivning med  ei finns i tre

inskrifter  och  med  æi i  en  inskrift.  Jämför  man  med  stavningen  av  ordet  ’resa’,  vilken

redovisas i Tabell 3, finner man att Sm 19 skiljer ut sig från övriga inskrifter med stavningen

med æi. Övriga ristningar med diftongisk skrivning av ’resa’ är Sm 10 (som också har stein)

och Sm 16. Övriga fyra förekomster har monoftongisk skrivning Sm 1, Sm 27, Sm 29 och Sm

42.  Ristningar  med  likartad  stavning  av  de båda  orden  är  Sm 42  (risti /stin)  och  Sm 1

(resti/sten). 

Tabell 3. Varianterna av ”reste”

reste runstenarna, Sm
resti 1
reisti 10
reisþu 16
risti 27, 42
risþi 29
raisþi 19

Stavningsvariationen mellan T och q är säkerligen beroende på uttalet och kan tolkas

som en dialektal skillnad (Palm 1988:221). Här faller Sm 1, Sm 10, Sm 27 och Sm 42 i en

grupp och Sm 16, Sm 19 och Sm 29 i en annan. 

Tabell 4. Varianterna av ”hjälpe”

hjälpe runstenarna, Sm
hialbi 1, 27
healbi 10
habi 30,31

Ordet ’hjälpe’ är en konjunktivform av verbet ’hjälpa’. Det finns endast fem former av ordet

på stenarna (se Tabell  4). De finns på stenarna Sm 1, Sm 7, Sm 10, Sm 19 och Sm 31.

Stenarna Sm 1 och Sm 19 har samma form hialbi medan Sm 7 har formen ialbi. För Sm 7 kan

man diskutera om det rör sig om ett bortfall av /h/ eller om h av misstag utelämnats. När det

gäller den uteblivna lagrunan på Sm 30 och 31 är det rimligast att tänka sig att den är glömd
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(Stille 2004:72). Något klart förhållande till stavningarna av  ’sten’ och ’resa’ finns inte, men

Sm 31 skiljer ut sig som avvikande också vid detta ord.

           Det andra mest frekventa ordet vilket inte finns med i tabellen är ordet ʼsin̓ . Ordet fanns

med på de flesta stenarna förutom Sm 6 – Sm 7, Sm 10, Sm 14 – Sm 15, Sm 17 – Sm 19, Sm

27 – Sm 28 och Sm 41. ordet stavades mest som det gör idag men några andra varainter

förekom  förutom  att  Sm  13  hade  ordet  i  plural  sina.  Annars  kunde  man  inte  se  några

avvikelser.

Sm 18 och Sm 40 saknade de här orden i sina inskrifter. 

Konjunktionen  ’och’  finns  med  på  tio  stenar  och  även  bland  dem  kunde  några

avvikelser urskiljas (se Tabell 5)

Tabell 5.  Varianterna av ”och”

och runstenarna, Sm
auk 8, 11, 13, 16, 19, 36
ak 7, 35
uk 37, 39?, 43

Förklaringen till  stavningen  auk kan vara  en dialektal  likhet  p.g.a.  att  stenarna står  nära

varandra i geografisk mening. Skillnader i stavning och uttal kan dock förekomma även bland

näraliggande områden. De två ristningarna med stavningen ak ligger inte nära varandra utan

Sm  7  finns  i  Allbo  härad  och  Sm  35  i  Sunnerbo  härad.  I  övrigt  visar  de  inte  några

gemensamma drag i ortografin. Sm 7 skiljer sig från andra ristningar i fråga om stavningen

för ’efter’. Stavningen uk utmärker tre stenar. Två av dessa, Sm 39 och Sm 43, har stavningen

iftiR  och en, Sm 37, har stavningen eftiR. Oavsett vilket uttal som låg bakom ristningarnas

stavningar kan man fastslå att det fanns flera sätt att stava ordet ’och’ på och att det kan röra

sig om skilda skrivkonventioner.  Utifrån diskussionen hos Elmevik (1992) refererad ovan

(4.1), är det dock rimligt att anta att det rör sig om ett uttal och skilda skrivkonventioner.

7.3 Ornamentik och runstenskors

Som tidigare  nämnts,  är  de småländska runstenarna  fattiga  på ornamentik  såsom drakar,

ormar eller andra prydnader. De flesta stenar hade ristades med en enkel randslinga utan vare

sig ormar eller drakar.  Viss ornamentik kan urskönjas, och här diskuteras två olika typer;

utformningen av runslingans ändar och kors.

Den första typen är ändarna på slingorna. Stenen Sm 10, som finns inmurad i Växjö
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domkyrka, har till synes några lustiga inledningar och avslutningar på slingorna. I början finns

ett huvudliknande föremål, och i de två avslutningarna finns ristningar liknande stövlar eller

skor med klackar, men som har tolkats som svansar eller stiliserad ben. Det som skulle kunna

vara snarlikt de här ”stövlarna” är utsmyckningen på Toftaholmsstenen, Sm 31. Där finns en

slutdel som liknar en sådan ”stövel”. I Sm 11 finns en enkel spiral i ena änden av runslingan.

Det går inte alltid att avgöra vilken utforming ändarna har haft. Det finns en variation med

öppen avslutning och ett begränsat streck. 

         En annan typ av ornamentik är korsen (se Figur 5). Sammanlagt återfanns 17 st kors

inristade. De övriga stenarna har antingen aldrig haft kors inristade eller så har korsen vittrat

bort. Sm 1 och Sm 16 har var sitt ornerat kors som inte liknar de andras. Båda är mycket

välgjorda och tycks ha krävt tid och planering. Ett kors som skulle kunna likna det som finns

på Sm 16 är det på Toftaholmsstenen, Sm 31, fast den senare är i mycket enklare form.

Det enklaste korset finns på stenen Sm 7. Det består endast av två streck lagda på

varandra åt var sitt väderstreck.  Ett  av Sm 36:s två kors är också ganska enkelt  men har

ytterligare ett streck på vardera änden.

Två mycket snarlika kors är de på stenarna Sm 8, Rävagården, och Sm 28, Berga

kyrkogård.  Korsen är egentligen inga kors som Kinander uttrycker  sig utan de liknar mer

solar. På Sm 8 har ”solen” vittrat bort lite men likheten mellan Sm 28 är starkt påfallande.

Resten av korsen som finns på stenarna Sm 29, Sm 30, Sm 37, Sm 39, Sm 42, Sm 43,

Sm 45, Sm 46 samt ena korset på Sm 36 är snarlika. De består av ytterkonturer med armarna

liksidiga  och  jämnbreda.  Förutom  små  detaljer  såsom längd,  spetsiga  kanter  och  nedre

korsarmen är korsen mycket lika varandra.
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Figur 5. Runstenskorsen i Värend och Finnveden.

Några runstenskors i  Värend och Finnveden skulle kunna sorteras i  både Thompsons och

Lagers klassifikationssystem. Se Tabell 6.

Tabell 6. Gruppering i Thompsons och Lagers klassifikationssystem

runsten Thompsons
korstyp

Lagers korstyp

  Sm 7 8
  Sm 16 C
*Sm 31 A F3
  Sm 36 E A9
  Sm 46 2

*Av Sm 31:s två kors kunde endast ett grupperas

Många runstenskors i Värend och Finnveden har egna former och några saknar ”golv”

eller så har de vittrat sönder. Det är därför svårt att gruppera dessa efter Thompson och Lager.

Runstenen Sm 36 har två kors och det är samma kors som gick att gruppera i både Thompsons

och Lagers klassifikationssystem.
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Av korsen inom undersökningsområdet kan en egen gruppering göras (se figur 3).

Korsen delas in i fem grupper enligt Tabell 7 nedan.

Tabell 7. Gruppering av runstenskorsen

korstyp runsten
ringat kors Sm 1, Sm 16
enkelt kors Sm 31, Sm 36, 
processionskors Sm 29, Sm 30, Sm 32?, Sm 37, Sm 39, Sm 42 Sm 43, Sm 45
streckkors Sm 7
korsat kors Sm 36

Benämningarna  är  tagna  från  Palm  (2004:149).  Skillnaden  mellan  det  enkla  korset  och

processionskorset är att det senare har en nedre korsarm som antingen är längre eller öppen

eller ansluter till runbandet.  Runstenarna Sm 8 och Sm 28:s ”solar” är inte med bland korsen

eftersom jag anser att de är just solar och inte kors. I ett kors bör korsarmarna löpa över

varandra, vilket inte sker här.

Eftersom det var möjligt att gruppera runstenskorsen i Värend och Finnveden enligt

Lagers och Thompsons system visar det samhörigheten mellan dessa runstenskors och övriga

landskaps runstenskors.

7.4 Skiljetecken

Bland  runinskrifterna  kan  man  urskilja  fyra  stycken skiljetecken.  Dessa  fördelar  sig  på

runstenarna enligt Tabell 8.

Tabell 8. Skiljetecknen

skiljetecken runsten
: Sm 1, Sm 5, Sm 13, Sm 32, Sm 33, Sm 35, Sm 36, Sm 39, Sm 44
: • Sm 7, Sm 15, Sm 16, Sm 28, Sm 30, Sm 37
• Sm 8, Sm 19, Sm 27, Sm 29, Sm 31, Sm 43, Sm 45, Sm 170
: • x Sm 10, Sm 11, Sm 42
+ Sm 41

Det vanligaste skiljetecknet är med två punkter som ett kolon. Inte mindre än 18 inskrifter

använder detta, varav 10 som enda tecken. I sex fall används det tillsammans med •, och i ett

fall med x, samt i två fall Sm 10 och Sm 11 både med • och x.

Det andra mest förekommande skiljetecknet är en punkt mitt  i.  Inte mindre än 17

ristningar har detta skiljetecken, dock bara åtta som enda tecken. I de övriga åtta använder Sm

7, Sm 16 och Sm 30 det som det vanligaste tecknet, medan det vanligaste tecknet i Sm 28 och
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Sm 37 är :.  I Sm 15 är det tveksamt om det finns eller om det är ett skadat :. I Sm 10 och Sm

11 överväger andra tecken.

Skiljetecknet  x finns  endast  i  tre  inskrifter  och  där  endast  blandat  med  de  två

ovannämnda tecknen. Skiljetecknet + återfinns endast i en inskrift, Sm 41. 

7.5 Runformer

I materialet finns i huvudsak långkvistrunor, med undantag av de två kortkvistsol i Sm 10. En

för området speciell typ är den stungna manrunan som återfinns i  Sm 5, Sm 30, Sm 33, Sm

35 och Sm 39. Från danskt område återfinns den på DR 4, DR 68, DR 229, DR 295 och DR

297 och i Sverige endast på Sm 60 och Vg 161 (Kinander 1935–61:15). Något klart samband

mellan de dansk-skånska, den västgötska och de småländska är svårt att urskilja. Ett annat

speciellt  drag  som delvis  sammanfaller  med  den  ovanliga  manrunan  är  vända  kön-  och

lagrunor som återfinns i Sm 5, Sm 30, Sm 39, Sm 44 och Sm 45.

7.6 Personnamn

Namnen på stenarna gav inte stora möjligheter till att göra en koppling eller kartläggning av

personer, ännu mindre en attribuering förutom på Sm 1. Av undersökningen framkommer

endast ett namn på runristare och det är namnet Åsgöt från stenen Sm 1. Ingen tydlig koppling

eller  matchning har  kunnats  göra  med just  den här  stenen,  så  ristaren  Åsgöt  kan  endast

tillskrivas Sm 1. Kinanders (1935–61:118) koppling av namnen i Sm 36 och Sm 37 är högst

osäker.

7.7 Sammanställning

I Tabell 9 visas hur de olika särdragen fördelar sig på inskrifterna.
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Tabell 9. Sammanställning av särdrag.

Inskrift efter sten reste hjälpe och minnesformel runform korsform skiljetecken
Sm 1 eftr sten resti hialbi resa sten ringat :
Sm 5 eftR sten sätta sten ª j t :
Sm 7 eftr ialbi ak sätta sten streck : • x
Sm 8 eftiR stein auk sol •
Sm 10 eftir stein reisti healbi resa sten S :
Sm 11 eftiR stein auk hugga sten : • x
Sm 13 eftiR auk göra kummel :
Sm 15 eftiR : •
Sm 16 iftiR reisþu auk resa kummel ringat : •
Sm 19 eftiR stain raisþi hialbi auk resa sten •
Sm 27 risti resa kummel ? •
Sm 28 eftiR sol : •
Sm 29 iftiR stin risþi resa sten procession •
Sm 30 ª t procession : •
Sm 31 aftiR stan habi sätta sten enkelt •
Sm 32 eftiR procession :
Sm 33 iftiR stina ª :
Sm 35 iftiR ak göra kummel ª :
Sm 36 iftiR auk sätta kummel enkelt,

korsat
:

Sm 37 eftiR uk göra kummel procession : •
Sm 39 iftiR stin uk? sätta sten ª j procession :
Sm 41
Sm 42 iftiR stin risti resa sten procession : • x
Sm 43 iftiR uk procession •
Sm 44 sten sätta sten j :
Sm 45 efteR göra kummel j procession •
Sm 170 stin sätta sten •

  

De största skillnaderna mellan runorna i Värend och Finnveden återfanns i stavningen. Ordet

”efter” stavades mest ett  initialt e i Värend medan i Finnveden återfanns alla varianter med  e,

i och  a där dock  i dominerar. Endast Sm 1, Sm 7 och Sm 10 i Värend använder redruna i

”efter”. Endast i Värend har orden ”reste” och ”sten” en diftongisk skrivning; Sm 8, Sm 10,

Sm 11 och Sm 19. Eftersom Sm 10 med sin mer utvecklade ornamentik enligt  Gräslund

(2002) bör vara relativt yngst är skillnaden kanske snarast regional än kronologisk. Man kan

därför säga att monoftongering har haft en snabbare utveckling i Finnveden än i Värend. Sm

19 avviker genom sin skrivning stain och rasþi, och Sm 31 genom sin skrivning av aftiR  och

stan.

Korsen är i huvudsak av en ganska enkel typ som ofta ansluter till slingan. Denna typ

finns inte i Värend. Den likartade utformningen med solform på Sm 8 och Sm 28 kunde

antyda ett samband. Tyvärr är Sm 8 ganska skadad. Korsen på Sm 1, Sm 7 och det ena på Sm

36 är unika i materialet. 

Skiljetecknen varierar mellan en eller två punkter. Bara Sm 7, Sm 11 och Sm 42 har

kryss och Sm 41 är unik med sitt korsformade skiljetecken. Sju ristningar skiljer ut sig genom

att enbart använda en punkt, Sm 8, Sm 19, Sm 20, Sm 29, Sm 43, Sm 44 och Sm 170.
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Runformerna visar att Sm 5, Sm 30, Sm 33, Sm 35 och Sm 39 (även Sm 60) har

samma typ av manruna. Sm 5, Sm 39, Sm 44 och Sm 45 har samma typ av vänd könruna. Sm

5, Sm 30 ha samma typ av vänd lagruna. Sm 10 är unik med sin kortkvistiga solruna.

Formuleringarna  bygger  på de i  Småland vanliga  orden ’sätta’  och ’kummel’.  De

fördelar sig ganska jämt över Värend och Finnveden. Sm 11 har den ovanliga formuleringen

’hugga sten’ och Sm 36 ’sätta kummel’. 

Sammanfattningsvis kan utifrån ovanstående sägas att Sm 10, Sm 11, Sm 19, Sm 31

och Sm 41 visar så stora egenheter att  de är svåra att  koppla samman med någon annan

ristning i materialet. 

8 Diskussion

Ovan kunde konstateras att några ristningar uppvisar så många särdrag att det är svårt att

koppla samman dem med någon annan sten. Frågan är om det går att visa att några ristningar i

materialet hör samman. Jansson (1964) vill koppla samman Sm 5, Sm 39 och Sm 44 utifrån

främst  formuleringar.  Med  tanke  på  den  särpräglade  manrunan  borde  man  också  kunna

diskutera Sm 30, Sm 33 och Sm 35. Möjligen kunde också Sm 45 med sin vända könruna

höra hit. Denna skiljer sig dock genom sin utformning och skiljetecken.

Om Gustavsons tolkningar på Sm 35, Replösastenen, och Sm 37, Rörbrostenen, är

korrekta har båda stenarna påvisar det i Småland ovanliga ordet tägn. Zachrisson antar utifrån

Kinanders tolkningar av namnen på Sm 36, Bolmarydsstenen, och Sm 37, Rörbrostenen, att

dessa har ett  samband, något som dock enligt  genomgången ovan måste sättas ifråga. En

närmare granskning av de tre stenarna Sm 35, Sm36 och Sm 37 visar vissa likheter vad gäller

runornas form och utseende. Skiljetecknen är samma, två punkter som kolon. Sm 37 har även

en punkt. Uppläggningen av slingan är likartad i Sm 35 och Sm 37. Dessutom ligger runornas

storlek nära varandra. Möjligen kan det finnas ett samband. 

Stenarna Sm 8, Rävagårdsstenen,  och Sm 28 från Berga kyrkogård har påfallande

många likheter. Ornamentiken, som båda har, är i form av en sol. Visserligen är mycket av

Sm 8:s inristning bortvittrad men ornamentiken är ändå mycket likt den på Sm 28. Stavningen

av ’sten’ är densamma, sten, och man ser en monoftongering bland båda inskrifterna. Tyvärr

ger inte namnen på stenarna något, men en närmare granskning av de enskilda runornas form

visar på många likheter i stil och form. Skiljetecknen är samma, en punkt i mitten. Sm 28 har

även två punkter som ett kolon. Runstenarna ligger en bra bit från varandra geografiskt sett
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men en runristare skulle kunna färdas en bit för en beställning. Runstenarna kan ha samma

ristare. 

Två andra stenar kan, utifrån gemensamt skiljetecken, en punkt, och formuleringen

”ändades i England”, diskuteras. Dessa är stenarna Sm 27 och Sm 29. Skrivningen av ’reste’

skiljer sig dock. 

Av runstenarna i området har några sådana likheter att man kan anta att de har utförts

av samma ristare. Andra framstår som mer unika. Det är dock knappast troligt att det varit lika

många ristare som ristningar. Det är tydligt att attribueringar enbart utifrån de kriterier som

använts ovan inte lätt låter sig göras.  En ytterligare undersökning med fler kriterier skulle ge

bättre resultat i det nutida området, Kronobergs län. En undersökning som omfattar ett större

område kunde säkert också leda till  att de behandlade runstenarna hade kunnat attribueras

bättre.
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