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Sammandrag
Uppsatsen  vill  undersöka  förhållandet  mellan  fornvästnordiskt  och  fornöstnordiskt 
diktarspråk, för att försöka skapa en bild av den kulturella och språkliga påverkan som kan ha 
funnits mellan dessa områden under vikingatiden. Uppsatsen vill också undersöka om det har 
funnits en säregen diktartradition i Sverige och Danmark under vikingatiden. 

De tillgängliga källor  som vittnar  om östnordisk vikingatida dikt  är  runinskrifter  med 
poetiska  inslag.  Material  för  undersökningen  är  femtio  runinskrifter  från  Sverige  och 
Danmark som med säkerhet innehåller poetiska inslag eller möjligen högstiliserad prosa med 
poetiska mönster. Ord och uttryck från inskrifternas poetiska delar har jämförts med belägg 
från den fornvästnordiska diktkorpusen, både s.k. edda- och skaldedikter.   

Resultaten visar att man inte kan påstå att fornvästnordiska mönster nödvändigtvis skapade 
impulserna för utvecklingen av en östnordisk diktartradition, och inte heller att diktning ägde 
rum endast i västnordiska områden. Det förekommer säregna drag i runinskrifternas poetiska 
inslag, vilket bevisar att en diktartradition fanns även i Östnorden under vikingatiden. Det 
framgår  även  att  fornöstnordisk  dikt  förekom  i  högre  samhällsklasserna,  precis  som  i 
västnordisk tradition. Min slutsats är därför att fornöstnordisk dikt hade mycket gemensamt 
med den fornvästnordiska men även hade säregna drag som vittnar på en inhemsk utveckling 
av en äldre, gemensam tradition. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund: den fornnordiska diktartraditionen

Denna uppsats  har  sin  grund i  problemet  att  vår  kunskap om de  kulturella  och  språkliga 
kontakterna i det vikingatida Norden är relativt liten, trots att denna historiska period var så 
dynamisk.  Dåtidens  nordbor  rörde  sig  mycket,  både  i  Skandinavien  och  utomlands. 
Vikingafärderna är bara ett litet exempel på nordbornas rörlighet: det fanns givetvis även ett 
internt skandinaviskt rörelsemönster. Dessutom visar arkeologiska studier att nordbor var ute 
och reste även före vikingatiden. 

En stor del av vår kunskap om det forntida Norden kommer från medeltida skriftliga 
källor, som tyvärr är från yngre tidsperioder än de de berättar om. Dessa källor har nått oss 
både i form av dikt och prosa. Just dikt verkar ha haft en stor utbredning och kulturell vikt  
bland  germanska  folk,  som  så  ofta  är  fallet  i  muntliga  samhällen,  där  kunskapen  blir 
förmedlad från äldre till  yngre generationer via dikter eller  ramsor. Man hittar spår av en 
gemensam germansk tradition i användningen av dikt som muntlig tradering av kultur och 
kunskap.  Vissa  uttryck  förekommer  t.ex.  både  i  nordiska  och  anglosaxiska  dikter,  och 
versmåttet  tycks  ha  varit  strikt  reglerat  i  den  germanska diktartraditionen.  Allitterationen, 
d.v.s. bokstavsrim, som i allmänhet utgör grunden för forngermansk dikt och högstiliserad 
prosa, tycks ha varit en tidig företeelse, som går att spåra på mycket tidiga runinskrifter (som 
t.ex.  Gallehus-hornen  eller  Tjurköbrakteaten).  Dikterna  förmedlade  inte  bara  kunskap  om 
myter och forntida hjältar, de var också verktyg för att hylla döda, förnäma män som kungar 
och hövdingar, men även förfäder i allmänhet och själva ätten. Dikter var också ett sätt att 
prisa samtida bragder och stordåd. 

Den  skandinaviska  diktartraditionen  är  mycket  rik  och  vittnar  om  en  storartad 
diktarkonst. De flesta fornnordiska dikter som bevarats till våra dagar nedtecknades dock på 
Island under 1200- och 1300-talet, och är mest knutna till västnordiskt område och kultur.1 

Den skriftliga traditionen nådde Norden i början av medeltiden, och det var då man började 
att nedteckna lagar, lokal historia, berättelser och dikter, både på det inhemska språket och på 
latin. På Island började processen redan under senare delen av 1000-talet, medan det i övriga 
delar  av Skandinavien dröjde lite  längre innan man började producera texter  med latinskt 
alfabet.  

Enligt  forskartraditionen  brukar  man  dela  in  fornvästnordisk  poesi  i  eddadikter  och 
skaldedikter,  även  om  det  finns  argument  för  att  gå  emot  denna  uppdelning 
(Clunies Ross 2005:15 ff.).  De  olika  dikttyperna  har  delats  upp  huvudsakligen  efter  sitt 
innehåll och versmått: eddadikterna handlar mestadels om myter och hjältedåd från avlägsna 
tider  (vissa  berättelser  härstammar  troligen  från  germansk  folkvandringstid  och  dess 
framstående figurer: kungar och forntida krigsherrar) och diktades huvudsakligen i versmåtten 
fornyrðislag och ljóðaháttr (Hallberg 1964:10). Skaldediktning brukar hylla en storman eller 
en  hövding  och  använder  sig  oftast  av  versmåttet  dróttkvætt  (Hallberg  1964:15). 

1 Med Västnorden menar man traditionellt Norge, Island och Färöarna.  
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Skaldediktningens bildspråk brukar också vara mer komplicerat och fullt av metaforer och 
omskrivningar (s.k.  kenningar resp.  heiti),2 medan eddadikterna använder sig av färre och 
enklare former av bildspråk. 

Vi har källor som ger oss goda exempel på fornvästnordisk diktarkonst. Förutom den s.k. 
Poetiska Eddan nedtecknade i  handskrifterna  Codex Regius (där  de flesta  eddadikterna är 
bevarade)  har  vi  samlingar  av  skaldediktning  i  en  del  av  Snorres  Edda kallad 
Skáldskáparmál. Skaldekonsten fortsatte att blomstra på Island långt in i medeltiden, och från 
västnordiskt område har vi de första exemplen på skaldediktning redan från 800-talets senare 
del (legendariska skalder som Þjóðólfr av Hvin och Bragi Boddason anses ha levt då; den 
förste har enligt  traditionen diktat  Ynglingatal,  som citeras flitigt i Snorres  Ynglingasaga). 
Snorre skrev sin Edda som en lärobok för nya generationer av skalder, eftersom han ansåg att 
konsten höll på att gå förlorad på hans tid, det tidiga 1200-talet. Skalderna var traditionellt 
starkt knutna till hov eller stormannagårdar, och troligen uppträdde de inför en aristokratisk 
publik (Schück 1985:93). Det finns skäl att tro att vikingatidens häskarklass förväntades vara 
kunnig i skaldespråkets krångliga värld, eftersom ett gott kväde skulle uppskattas och skalden 
prisas för sin konst. 

Tyvärr har vi inte vittnesmål av en lika rik och långvarig skaldetradition i Sverige och 
Danmark, d.v.s från östnordiskt område. Man vet dock att isländska skalder var aktiva vid 
sveakungarnas hov från slutet av 900-talet, och ända fram till 1200-talet gladde sig svenska 
kungar och stormän åt islänningarnas skaldekonst (Schück 1985:95 ff.). En isländsk skald, 
Ottar  Svarte,  diktade  ett  kväde  åt  sveakungen  Olof  Skötkonung  (regent  995–1020), 
Óláfsdrápa sænska, och verkade vid dennes hov, men tjänade även hans son Anund Jakob 
(regent 1020– ca. 1050). Det finns bevis för att även danska kungar använde sig av skalder: 
Knut den Store,3 som levde under första hälften av 1000-talet, hade isländska skalder i sin 
tjänst.

Vi har dock andra källor som kan vittna om fornöstnordisk diktarkonst: runinskrifter som 
innehåller dikt. De flesta av dessa ”rundikter” blev ristade under senare delen av vikingatiden, 
under  1000-  och  1100-talet,  men  det  finns  också  runstenar  från  tidigare  perioder  som 
innehåller dikt, som t.ex. Rökstenen (Ög 136), från början av 800-talet – den innehåller en 
strof på fornyrðislag – , och Karlevistenen (Öl 1), från 900-talet, som innehåller en strof på 
dróttkvætt. 

När man tänker på en runsten är kanske inte den första tanken att det rör sig om samtida  
skriftliga  dokument  från  forntiden,  och  därför  oerhört  viktiga  vittnen  och  källor  för  att 
undersöka fornnordiskt språk och kultur. Om man analyserar rundikternas språk, kan man då 
hitta  spår  av  påverkan  från  den  rika  fornvästnordiska  diktartraditionen?  Eller  kan 
undersökningen  ge  skäl  för  att  anta  att  det  fanns  en  likartad  tradition  på  fornöstnordiskt 
område, som kanske hade gemensamma rötter med den västnordiska men ändå hade utvecklat 
säregna drag?  

De runinskrifter som säkert innehåller dikt är relativt få: från vikingatiden har vi bara ett 
femtiotal  inskrifter  som  innehåller  poetiska  drag,  av  vilka  endast  trettio  med  säkerhet 
innehåller dikt (Hübler 1996). Det finns flera exempel på att de döda som hyllades med en 

2 Om kenningar och heiti se Hallberg (1964:18 ff.).
3 Knut regerade över Danmark, England (1016–1035), Norge (1028–1035) och under en viss tid även över 

delar av Sverige. Se bl.a. P. Sawyer (1994:19).
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dikt i sin minnesinskrift var av hög börd, vilket verkar stämma med uppgifterna vi har från 
västnordiskt  område,  där  skalderna  var  aktiva  i  en  elitistisk  social  miljö.  Vi  har  också 
runristare som benämner sig som skald: Torbjörn på U 29 (þurbiun skalt),4 Grímr (U 946 och 
U 951)  och  Uddr  (Vg  4).5 Ordet  skald är  ovanligt  i  runinskrifter  och  förekommer  alltid 
tillsammans med ett personnamn, vilket verkar stärka hypotesen att det varit en titel eller ett 
epitet.  Kan man  anta  att  dessa  ristare  även  var  skalder,  eller  hade  ordet  skald en  annan 
innebörd på östnordiskt område? Det måste nämnas att inskrifterna innehållande ordet skald 
inte innehåller dikt (P. Larsson 2005:405). 

Att  jämföra  diktarspråket  i  fornvästnordiska  och  fornöstnordiska  källor  kan  vara  en 
utgångspunkt  för  att  få  en bild  av  hur  dessa  traditioner  förhöll  sig  till  varandra.  Spår  av 
påverkan  från  det  fornvästnordiska  diktarspråket  i  runinskrifterna  dyker  upp  t.ex.  på  ett 
revben hittat i Sigtuna (U NOR1996;18E M), där man läser funi, vilket tros vara ett tillnamn 
eller ett appellativ. Ordet kan kopplas samman med fisl.  funi, ’låga, eld’, som förekommer i 
skaldedikt. Frågan är då om man använt ordet även på svensk mark eller om det enbart var ett 
lån från det rika västnordiska skaldespråket.  

Som  tidigare  forskare  har  noterat  (Foote  1985:317  ff.,  Neumann  1998:697  ff.),  är 
rundikterna en aning speciella till sin uppbyggnad: i stilen liknar de skaldestrofer, eftersom de 
vanligen  hyllar  individer,  men  de  använder  versmått  som  mestadels  förknippas  med 
eddakväden, som t.ex. fornyrðislag. Man kan t.o.m hitta en speciell typ av sorgesång, den s.k. 
grátr-genren (Harris 2000, P. Larsson 2005) i rundikterna. Det är emellertid viktigt att komma 
ihåg att fornvästnordiskan och fornöstnordiskan hade vissa skillnader, även om de var ytterst 
små och inte speciellt utmärkande. Eftersom det inte fanns något ”riksspråk” fanns det inte 
heller någon standard för hur språket skulle användas; semantiska skillnader kunde därmed 
lätt  uppstå,  i  synnerhet  om  man  tänker  på  hur  glest  befolkat  Skandinavien  var  under 
vikingatiden och medeltiden. Man kan också se spår av dialekter – eller åtminsone lokala 
variationer – i svenska runinskrifter: ett känt fall är de inskrifter där representationen för h:et 
är ”felaktig”, d.v.s man ristar h där det inte borde finnas och utesluter det när det borde finnas 
(Wessén 1968:38).  

Tidigare forskning kring detta fenomen har mest koncentrerat sig på litterära aspekter och 
hur rundikterna förhåller  sig  till  fornvästnordisk diktartradition,  i  synnerhet  med tanke på 
innehåll  och  versmått.  Man  har  utförligt  studerat  västnordiska  dikter  och  rundikter  som 
separata forskningsfält,  men man har ännu inte undersökt just  de språkliga relationer som 
finns mellan dem. Därför kan man se denna undersökning som en pilotstudie där jag vill 
försöka ge en impuls till framtida undersökningar och tolkningar. 

1.2 Problem kring undersökningen

Det största problemet bakom undersökningen är att man har koncentrerat sig ytterst lite på att 
undersöka  rundikternas  ordförråd  och  se  i  vilken  grad  det  kan  skilja  sig  från  det 

4     Fetstilen betecknar translitterering, se avsnitt 1.4. 
5     U och Vg betecknar inskrifternas signum, se avsnitt 1.4. 
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fornvästnordiska. Detta medför att man inte har ägnat rundikterna det intresse de förtjänar, 
vare sig som språklig källa eller som direkt källa till fornnordisk kultur. Man har inte heller  
försökt se hur de fornskandinaviska diktartraditionerna förhåller sig till varandra och hur de 
har utvecklats under tidernas lopp. Man har anat ett gemensamt ursprung, men man har ännu 
inte till fullo studerat de enskilda utvecklingarna och hur de olika nordiska kulturområdena 
påverkade varandra.   
 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att  undersöka förhållandet mellan fornvästnordiskt och fornöstnordiskt 
diktarspråk, för att försöka skapa en bild av den kulturella och språkliga påverkan som kan ha 
funnits mellan dessa områden under vikingatiden och tidig medeltid. 

Utifrån huvudsyftet kommer jag att undersöka vilka drag i terminologi och semantik som 
är gemensamma, och vilka som är säregna.  

1.4 Material och metod
     
Materialet består av femtio svenska och danska vikingatida runinskrifter, som alla innehåller 
poetiska drag. Dessa rundikters ord och uttryck har sedan jämförts med det fornvästnordiska 
diktkorpusets  ordförråd,  som  är  sammanställt  i  Finnur  Jónssons  Den  norsk-islandske 
skjaldedigtning (1912–1915) och Lexicon Poeticum (1931). I studien har jag valt att använda 
både  eddadikter  och  skaldedikter  som  källor,  för  att  få  en  mer  komplett  bild  av 
fornvästnordisk diktartradition. 

I  presentationen  av  materialet  kommer  jag  att  hänvisa  till  runinskrifterna  med  s.k. 
signum, vilket antyder förkortning av land (eller, i Sverige, landskap) och artikelnummer i de 
olika  banden  av  Sveriges  runinskrifter (SRI)  resp.  Danmarks  runeindskrifter (DR)  där 
inskriften  beskrivs.  De svenska landskapen förkortas  på  detta  sätt:  Gotland (G),  Småland 
(Sm), Södermanland (Sö), Uppland (U), Västergötland (Vg), Västmanland (Vs), Öland (Öl), 
Östergötland (Ög). 

Om en inskrift beskrivs någon annanstans, t.ex. i en tidsskrift, hänvisar signum till denna. 
Samtliga runinskrifter som använts för undersökningen presenteras i Bilaga I, där jag återger 
signum,  den  translittererade  versionen  av  inskriften  (d.v.s  runornas  ljudvärde)  i  fetstil, 
normalisering till fornisländska i kursiv samt översättning till modern svenska eller danska. 
De olika dikterna från fornvästnordiskt område kommer att refereras till genom förkortningar, 
en lista över dessa presenteras i Bilaga II. 

I uppsatsen kommer jag att parallellt använda termerna fornvästnordisk och norrön. Ordet 
norrön används i betydelsen ’nordisk, fornnordisk’ men betecknar även det språk som talades 
i Norge och på Island under medeltiden, och motsvarar engelskans Old Norse. För språkliga 
företeelser kommer jag ibland att  använda förkortningar,  som presenteras i  slutet  av detta 
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avsnitt.
Materialet  kommer  att  presenteras  på  normaliserad  fornisländska,  både  inskrifternas 

poetiska delar och beläggen ur den fornvästnordiska diktkorpusen. Enstaka translittereringar 
av  runinskrifter  –  eller  snarare  ord  från  runinskrifterna  –  förekommer  också,  men  mera 
sporadiskt.

Lista över förkortningar av språkliga belägg:

feng. = fornengelska
fisl. = fornisländska
fsv. = fornsvenska
fvn. = fornvästnordiska
germ. = urgermanska
isl. = isländska
rda. = rundanska
rsv. = runsvenska
urn. = urnordiska
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2 Teoretisk bakgrund
I detta kapitel presenterar jag tidigare forskning kring mitt ämne samt olika hypoteser och 
teorier  som  utgör  grunden  för  undersökningen.  Jag  presenterar  också  min  personliga 
teoretiska inställning.

2.1 Samband mellan fornvästnordisk och fornöstnordisk diktar-
tradition?

Eftersom ingen utförlig studie som jämför fornöstnordisk och fornvästnordisk diktarspråk har 
genomförts, vilar inte min undersökning på en etablerad teoretisk grund, utan den utgår mest 
från egna teorier som smälter samman med idéer som olika forskare har haft och resultat man 
har uppnått i andra studier. 

Min teoretiska bakgrund utgår främst från hypotesen att det finns ett samband mellan 
fornöstnordisk och fornvästnordisk diktarspråk, vilket har visat sig vara ett faktum som flera 
forskare erkänner. På östnordiskt område har man dock inte bevarat dikt i lika stor mängd och 
på samma sätt som på Island och i Norge – i handskrifter –, och då måste man söka sig till  
runinskrifterna som primära källor för fornöstnordisk dikt. 

Den tyske runologen Frank Hüblers kategorisering av rundikter har hjälpt mig att få en 
första  teoretisk  bild  av  hur  man  ska  kunna  spåra  diktinslag  i  runinskrifter  med  en  viss 
säkerhet. I kapitel 2 av sin magisteravhandling Schwedische Runendichtung der Wikingerzeit 
(1996) anger Hübler de kriterier han har följt för att sammanställa det som kan anses vara den 
mest pålitliga förteckningen över svenska rundikter från vikingatiden. Han har använt sig av 
en analys av versform, allitteration, ordval, rytm och syntax för att avgöra vilka inskrifter som 
med säkerhet innhåller dikt och vilka som inte gör det. 

Idén att det finns ett samband mellan fornvästnordisk och fornöstnordisk diktning, eller 
ett samband mellan skaldediktningen och diktarspråket på runinskrifterna, återkommer som 
tidigare sagt hos flera forskare.   

Schück (1985:144) anser det vara fullt troligt att skaldediktningen under vikingatidens 
första sekel (dvs. omkring 800-talet) redan var fullt utvecklad och etablerad som genre – då 
huvudsakligen som muntlig tradition och gemensam för Norden – om man tar som exempel 
de strofer av Ynglingatal som finns bevarade i Snorres Ynglingasaga. 

Dikten Ynglingatal är enligt traditionen diktad av den norske skalden Þjóðólfr ór Hvini, 
hovskald hos den norske kungen Harald Hårfager (850–933).6 Metriken är enklare än i senare 
skaldediktning, men visar full koherens i sin utformning och stil. Man kan naturligtvis anta att 
det är en skapelse av senare tider eller en bearbetning av äldre versioner av Ynglingatal, men 
om man  antar  att  Ynglingatal överlevde  till  Snorres  tid  (vars  Ynglingasaga är  den  enda 
direkta, i dag bevarade källan till Ynglingatal), och dessutom anser verket vara diktat av just 
Þjóðólfr,  som  enligt  traditionen  levde  under  det  sena  800-talet,  kan  man  säga  att 

6 Dikten berättar om ynglingarna, d.v.s. en kungaätt som enligt legenden regerade i Uppsala och sedan flytt till 
Norge med Olof Trätälja. Se Krag (1991).
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skaldediktningen var aktiv och blomstrande redan då.
Schück sträcker sig längre tillbaka i tiden och förknippar den nordiska diktningen med 

magisk  allitterationpoesi  och  minnesdikter  från  folkvandringstiden  (a.a.  s.  143  ff.).  Han 
utesluter  inte  att  skaldediktning förekom på östnordiskt område,  utan tvärtom tror han att 
skaldetraditionen var aktiv även där. Att man inte har källor till och bevis för detta antar han 
bero på att skaldestroferna som har överlevt nedtecknades mestadels på Island och berörde 
Norges historia, och då var Sverige och Danmark inte lika intressanta för medeltida isländska 
skrivare. Men det finns andra källor – även isländska – som visar att skalder var populära 
också  i  östliga  delar  av  Norden.  Judith  Jesch  (2000:28)  finner  inga  skäl  till  varför 
skaldediktning inte skulle ha kunnat existera i Sverige och Danmark. Hon skriver (a. st.): ”It 
is thus an accident of literacy that the surviving skaldic material is biased towards Norway 
and points further west, and it is more than likely that skaldic praise was also practised in both 
Denmark and Sweden in the tenth century, at least in oral form.”. Att man har källmaterial 
bevarat  nästan  enbart  från  Island  beror  troligen  på  att  de  dikter  som  blev  nedtecknade 
härstammar från västnordiskt område. 

Men Danmark och Sverige är ändå nämnda i samband med skalder. Skáldatal är en lista 
på 146 skalder  från västnordiskt  område (Nordal  2001),  aktiva från den dunkla forntiden 
(kanske slutet av 700-talet) till mitten av 1200-talet. Den är bevarad i endast två handskrifter: 
DG 11 (Uppsalaeddan)  från  1300-talet  och  AM 761 a 4to,  från 1700-talet. Många av de 
skalder som nämns i Skáldatal omtalas som aktiva vid svenska och danska kungahov och hos 
stormän (t.ex. Ragnvald jarl och Birger Brosa). Enligt Schück (1985:145) kan några av dessa 
skalder ha varit svenskar. Runt år 1000 och i synnerhet efter detta år blir islänningarna nästan 
monopolinnehavare av skaldekonsten, och vi har främst belägg på isländska skalder som har 
varit  aktiva  i  Sverige  under  den senare  delen  av vikingatiden och den tidiga  medeltiden, 
åtminstone  fram till  kung  Erik  Erikssons  regering  (1222–1229  och  1234–1250).  Kan  de 
svenska och danska skalderna ha ”tystnat”, som deras norska kolleger redan gjort tidigare, och 
dragit sig undan för de alltmer dominerande isländska poeterna? Det tror Schück (a. st.), och 
han ser bristen på inhemska östnordiska poetiska källor som en konsekvens av detta. 

Sven B. F. Jansson (1967:15) är inte lika säker på att skaldetraditionen existerade utanför 
västnordiskt område, men han instämmer i att det finns spår av typiska skaldedikter i Sverige 
och Danmark,  just  i  runinskrifter.  Han nämner då Karlevistenen (Öl 1) och Sigtunadosan 
(U Fv1912;8) som båda innehåller strofer i versmåttet  dróttkvætt, ett av de mest typiska för 
just skaldediktning. 

2.2 Runinskrifter som källa till fornöstnordisk diktarkonst
 
Man kan anta att rundikterna, vilka är samtida eller upp till några århundraden äldre än de 
första  nedteckningarna  av  skaldedikter,  kan  vara  ett  uttryck  för  en  inhemsk,  östnordisk 
diktartradition eller rentav ett ”första stadium” i den skriftliga nedteckningen av fornnordisk 
dikt.  Sophus  Bugge  och  Erik  Brate  var  de  första  som  systematiskt  studerade  dikt  i  
runinskrifterna.  Redan  år  1891  skrev  de  boken  Runverser,  där  de  tar  upp  skandinaviska 
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inskrifter innehållande dikt och analyserar dem med tanke på rytm och versmått. Deras arbete 
är  förvisso  föråldrat  idag,  men  utgör  ändå  en  viktig  utgångspunkt  när  man  vill  studera 
poetiska runinskrifter.

Schück (1985:139) skriver att ”vikingatidens svenska dikt, rent metriskt, haft, i stort sett, 
samma form som de isländska eddasångerna”. Han tycker även att runinskrifternas diktspråk 
inte i något anseende är mindre värdigt eller mindre intressant än det språk man finner i den 
västnordiska traditionen. Att man ristat så få och fragmentariska dikter anser han (a. st.) bero 
på  att  dessa  dikter  är  hyllningstexter  på  gravmonument  och  inte  har  samma 
underhållningssyfte som stora poetiska verk som t.ex. Völuspá och Hávamál. 

Även Sven B. F.  Jansson (1967:11 ff.)  ser runinskrifterna som viktiga dokument från 
äldre  tidsperioder,  och  han  poängterar  att  det  finns  klara  samband  mellan  strofen  på 
Rökstenen  och  en  skaldedikt  av  troligen  hög  ålder,  Ynglingatal.  De  verkar  ha  liknande 
struktur,  använder  samma  versmått  (fornyrðislag)  och  ”skulle  kunna  ha  en  gemensam 
förebild” (a. a. s. 12). Därför skulle man kunna anse att rundikter och skaldedikter kan ha 
gemensamma drag, språkligt, strukturellt och även innehållsmässigt.

Peter Foote (1985:317 ff.) anser att: ”Their [the runic poetry’s] content resembles skaldic 
poetry in being mainly praise-poetry, whereas their form has much more in common with 
eddic poetry.”

Frank Hübler (1996) diskuterar inte rundikternas samband med skaldediktningen, utan 
studerar utförligt rundikterna som sådana. I sitt arbete presenterar han de inskrifter som säkert 
innehåller diktstycken (och sätter dem i en grupp C7),  och skiljer dem från inskrifter som 
verkar  innehålla  dikt  eller  troligen  innehåller  versifierade  delar,  men  som kan  även  vara 
högstiliserad prosa (som han sätter i en grupp BC8). Hans-Peter Neumann skriver (1998:694) 
att rundikternas versstilar, åtminstone med tanke på metrisk utformning, kan anses vara en 
tidigare  version  av  verstyperna  i  de  dikter  som  är  nedteckande  i  isländska  medeltida 
handskrifter.  Runverser  och  rundikter  skulle  då  vara  viktiga  källor  för  att  undersöka den 
skandinaviska metrikens utveckling. 

Även Edith Marold likställer (1998:667) runinskrifternas poetiska drag och skaldedikter, 
och  hon menar  att  inskrifterna  kan vara  en  viktig  källa  för  att  undersöka skaldekonstens 
historia och utveckling. Hon menar också (a. a. s. 667) att runinskrifter och skaldedikter har 
samma syfte, nämligen att prisa de döda. 

Judith Jesch (2001) sammanställer och undersöker i en utförlig studie terminologin och 
semantiken i rundikter och skaldedikter, för att försöka skapa en klarare bild av vikingatidens 
kultur och samhälle. Hon anser (a. a. s. 6) att det är viktigt att närmare studera hur dessa två 
diktartraditioner står i förhållande till varandra, eftersom de, tillsammans, utgör en viktig del 
av  det  tillgängliga  källmaterialet  vi  har  från  vikingatiden  och  den  tidiga  skandinaviska 
medeltiden. Man kan få ut mycket värdefull information om man studerar semantiken och 
terminologin i runinskrifter och skaldedikter, speciellt om man relaterar ord till varandra som 
förekommer i båda korpusarna. 

7 ”Die Gruppe C beinhaltet alle Inschriften, bei denen ich sicher bin, dass man sie teilweise als Verse aufstellen 
kann.” (1996:163)

8 ”Bei den Beispielen dieser Zwischengruppe [BC] handelt es sich um Inschriften, bei denen nicht genau zu 
sagen ist, ob es sich um hochstilisierte Prosa oder um geplante Verse handelt. Sie werden als möglicher, 
erweiterter Bestand an Dichtung zusammen mit der Gruppe C weiter unten analysiert.” (1996:162) 
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Även Patrik Larsson (2005) argumenterar för runinskrifternas viktiga roll som direkta 
vittnen från Nordens forntid.  Han anser (a. a. s. 404) att  ”the rune-stone texts […] provide 
clear evidence of poetic aspirations in East Scandinavia […]. Their [the runic verses’] content 
resembles skaldic poetry in being mainly praise-poetry, whereas their form has much more in 
common with eddic poetry [...].  The form of the runic verses is thus rather simple, being 
based upon alliteration” . 

Henrik  Williams  (2010:200  ff.)  nämner  att  förekomsten  av  en  skaldetradition  i  det 
vikingatida  Sverige  är  känd  och  att  man  även  känner  till  att  isländska  skalder  var  vid 
sveakungarnas hov. Samtidigt skriver han (a. a. s. 201) att: 

The influence of West Norse skalds on Swedish rune-stone texts is largely unexplored. [---] 
Only the textual  genre  itself  seems to have been of  interest.  [...]  The existence of  genuine  
skaldic verse has been acknowledged and more indigenous memorial poems have been brought 
into the picture. But the role of poetry as such has not been investigated, nor has there been any 
study of the poetic lexicon itself and its roots. 

Williams tror också (a. a. s. 202) att det kan vara fullt möjligt att vikingatida människor i  
Sverige fick inspiration ur det gemensamma skandinaviska diktarspråket.  
  

2.3 Personlig teoretisk utgångspunkt

Den utgångspunkt jag tänker följa är att fornöstnordisk och fornvästnordisk diktartradition har 
gemensamma drag fast det återfinns lokala variationer och säregna drag som skiljer dem åt i  
vissa fall. Tidigare trodde man starkt på en enhetlig fornskandinavisk kultur, men det går att 
bevisa det motsatta. Språket skilde sig åt, även om relativt lite. Man kan faktiskt se lokala 
språkvariationer även i  runinskrifterna,  som Henrik Williams (1995:433 ff.)  påpekar:  ”Att 
man måste räkna med dialekter redan under runsvensk tid är naturligtvis självklart och har 
också  antagits  av  ett  antal  runforskare  […]  Det  kan  inte  råda  tvivel  om  att  [...]  denna 
[runsvenskan]  skiljer  sig  från  sina  nordiska  grannspråk  under  vikingatiden.  [...] 
[D]ialektgränsen mellan sydväst och nordost står att finna även i runmaterialet [...]”. Om det 
nu förekom lokala varianter av de fornnordiska språken, kan dessa språkliga skillnader även 
speglas i mer eller mindre avvikande semantik och ordförråd i diktarspråket? 

Ytterligare kommer jag att försöka analysera i vilken social krets rundikterna uppstod. De 
fornvästnordiska skaldedikterna blev för det mesta framförda i en hög social miljö. Att vi har 
relativt få exempel på rundikter kan bero på att de bara förekom bland förnäma, rika och 
mäktiga individer, som hade rätt till äran att få en hyllning på vers i sin inskrift. Min hypotes  
är att rundikter också har varit ett socialt bundet fenomen, vilket skulle kunna förklara varför 
de förekommer så sparsamt och mest i områden som var viktiga politiska och ekonomiska 
centra under vikingatiden: Mälarområdet (Södermanland och Uppland) i nuvarande Sverige 
samt Skåne i Danmark. Rune Palm (1992:254 ff.) tror att den rikliga förekomsten av runstenar 
i Mälarområdet är förknippad dels med en rik jordägarklass, dels med en politisk verklighet 
där avsaknanden av en centraliserad kungamakt resulterade i lokala småhövdingar och olika, 
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mäktiga  ätter.  Antagligen var  dessa  poetiska  inskrifter  något  som stärkte  ätternas  status  i 
området.

En annan företeelse är dominansen av versmåttet  fornyrðislag i de svenska rundikterna. 
Det kan kanske tyda på ett tidigt stadium av fornskandinavisk diktning, eller på att just det 
versmåttet var populärt i dåtidens Sverige.    
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3 Material och metod

I  detta  kapitel  presenterar  jag  mitt  material  och  diskuterar  metoden  jag  använt  för 
undersökningen.

3.1 Allmän presentation av materialet

Uppsatsen bygger på ett primärt material, vilket utgörs av 50 svenska och danska runinskrifter 
från vikingatiden som innehåller dikt eller delar på vers (eller möjligen högstiliserad prosa), 
och ett sekundärt material, de fornvästnordiska dikter som man kan finna språkliga paralleller 
i utifrån det primära materialet. 

3.2 Runinskrifterna

För att samla in runinskrifter med poetiska inslag har jag huvudsakligen använt mig av Frank 
Hüblers kategorisering av runinskrifter innehållande dikt, men inkluderat i mitt material även 
äldre belägg som Hübler inte tar upp i sin sammanställning, nämligen Karlevistenen (Öl 1) 
och Rökstenen (Ög 136), som han har uteslutit eftersom han väljer att inte ta med inskrifter 
från den tidiga vikingatiden. I min undersökning har jag valt att räkna in dem i materialet, dels 
för deras ålder (Rökstenen är från 800-talet, Karlevistenen från sent 900-tal), dels för att de 
med säkerhet innehåller dikt. De poetiska delarna av dessa inskrifter är mycket viktiga och 
spännande exempel på östnordisk dikt. För de andra inskrifterna har jag använt endast de som 
ingår i Hüblers grupp C och BC, eftersom de utgör material som är säkert och användbart för 
undersökningens  syfte.  Jag  har  inte  tagit  upp  inskrifter  där  man  är  osäker  på  om  det 
förekommer dikt eller inte: om man utgår från inskrifter som man har bevisat innehålla vers, 
kan jämförelsen av diktarspråk vila på stadigare grunder. 

Vad  gäller  analysen  av  runinskrifterna,  har  jag  koncentrerat  mig  på  de  delar  som 
innehåller  dikt,  så  att  övriga  ord  som  förekommer  i  inskrifternas  minnesformulär  (eller 
”prosastycke”) tas upp bara om de har en anknytning till  innehållet  i  verspartiet  som bör 
nämnas  eller  behandlas  i  redovisningen.  Alltför  vanliga  eller  icke  fakultativa  ord  tas 
naturligtvis  inte  upp  i  analysen  (som olika  släktskapsförteckningar,  personnamn,  ortnamn 
o.s.v.).

Inskrifterna presenteras indelade i olika grupper efter sitt innehåll, då jag skiljer mellan 
titlar och epitet, fasta uttryck och ord. Utöver dessa grupper har jag valt att redogöra för de två 
tidiga inskrifterna,  Ög 136 och Öl 1, i ett enskilt  avsnitt,  eftersom de för undersökningen 
relevanta karaktäristika man finner i dem inte är enbart ord eller uttryck, utan i synnerhet 
versmått, ålder och språkliga drag. Deras säregna drag gör det också svårt att lätt sätta dem 
samman med de andra inskrifter. Samtidigt ger jag också en kort geografisk översikt över 
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runinskrifterna.   
Översättningarna till nutida svenska och danska kommer oftast att vara dem som anges i 

SRI och DR, och alltid med referens till författare och sida. Översättningar som anges utan 
referenser är personliga. Alla översättningar kommer att presenteras inom enkla citattecken 
(’). Personliga tolkningar av bakgrunden till inskrifternas innehåll kommer också att föreslås.

Jag  kommer  inte  att  presentera  samtliga  inskrifter,  utan  mestadels  diskutera  vad som 
framgår  ur  analysen  av  språket  som finns  i  dem och  paralleller  som går  att  hitta  i  den 
fornvästnordiska diktarkorpusen, samt andra intressanta drag. 

3.3 Fornvästnordiska dikter

De dikter som utgör mitt  sekundära material  har jag tagit  från sammanställningen av den 
fornvästnordiska  diktningen  som  gjorts  av  Finnur  Jónsson  i  Den  norsk-islandske  
skjaldedigtning (1912–1915). För de språkliga jämförelser har jag mestadels använt Jónssons 
Lexicon Poeticum (1931).  Jag har  valt  att  ta  med både eddadikter  och skaldedikter  i  mitt 
material. Översättningarna av de norröna beläggen är mestadels tagna ur  Lexicon Poeticum 
(Jónssons översättningar), men kan också vara personliga. Om det rör sig om det första fallet,  
kommer jag att hänvisa till författaren och eventuellt sida.

I diskussionen kommer jag att hänvisa till de enskilda dikterna med förkortningar och 
strofhänvisningar. En förteckning av dessa finns i Bilaga II. 

3.4 Metod

Analysen har gått igenom tre faser. Först har jag undersökt de delar av runinskrifterna som 
innehåller dikt och koncentrerat mig på de ord och uttryck som var mest särpräglade eller som 
förekom ofta. Nästa steg var att jämföra dessa med det fornvästnordiska materialet, för att 
undersöka om det förekom språkliga paralleller eller inte. Till sist har jag analyserat materialet 
i sin helhet och försökt att ge en tolkning baserad på resultaten från jämförelsen.   
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4 Analys av materialet
I detta kapitel ska jag redogöra för själva undersökningen, med fokus på jämförelsena mellan 
de språkliga beläggen i inskrifternas poetiska delar och de belägg man finner i den norröna 
diktkorpusen. Jag kommer att kort ge en geografisk översikt, eftersom det verkar finnas vissa 
tendenser som förekommer i olika geografiska områden. Därefter redovisar jag de tidigaste 
beläggen från mitt material, Ög 136 och Öl 1. Slutligen presenterar jag resten av inskrifterna, 
som jag har delat i tre grupper efter deras innehåll: fasta uttryck, enstaka ord samt titlar och 
epitet. Eftersom olika inskrifter kan innehålla flera av dessa kategorier kan en inskrift nämnas 
i flera grupper.   

4.1 Geografisk översikt av inskrifterna

Sammanlagt  finns  det  14 inskrifter  i  Uppland med poetiska drag:  9  inskrifter  som säkert 
innehåller  dikt  och 5 som innehåller  högstiliserad prosa eller  dikt.  Flertalet  av orden och 
uttrycken har motsvarigheter i den fornvästnordiska diktarspråket, fast det inte alltid rör sig 
om exakt samma uttryck. De uttryck som förekommer mest är hér mun/skal standa steinn ’här 
ska stenen stå’ och munu eigi merki meira verða ’må inget minnesmärke bli större’. De flesta 
uppländska inskrifterna jag har analyserat saknar krigiska företeelser eller reseskildringar utan 
talar  mest  om  den  dödes  goda  egenskaper,  ett  koncept  som  Birgit  Sawyer  (2000:107) 
beskriver som boni homines: 

In Denmark,  Västergötland,  and Småland,  where most  of  the ’good people’ have titles,  the 
epithet  apparently reinforces  the  status  indicated by the title  and the rank of  the  people  in 
question, ranging from ’good’ to ’best’. […] [I]n eastern Sweden, […] the epithets were also 
used to mark status. 

Vad man kan notera från de uppländska inskrifter med poetiska drag är att de ibland nämner 
resandet av merki, ’minnesmärke’. Ordet förekommer sparsamt i fornvästnordisk dikt (endast 
två belägg i Lexicon Poeticum) och med flera betydelser, bl.a. ’gräns(märke)’ och ’fana’. 

Södermanlands poetiska inskrifter  innehåller  mer krigiska och äventyrliga drag än de 
uppländska. Av 19 inskrifter totalt som finns i mitt material, har 9 krigiska element, 12 talar 
om resor och 3 är resta efter män som åkt bort med Ingvar, en storman som troligen lett ett 
vikingatåg runt mitten av 1000-talet.9 Resmålen som nämns i de sörmländska inskrifterna är 
västliga  (England),  östliga  (Grekland/Bysans,  Ryssland)  och  sydliga  (Särkland,  d.v.s.  de 
muslimska länderna). Bara 2 inskrifter innehåller uteslutande minnesformler. Inskrifterna från 
övriga svenska landskap som tas upp i undersökningen har blandade innehåll och är även 
färre till antalet.  

De danska runinskrifter  som är presenterade i  denna uppsats är alla från Skåne.  Man 
räknar de runstenar som finns i de sydsvenska landskapen (Skåne, Halland, Blekinge) som 

9 Om Ingvar ”den vittfarne” se bl.a. Mats G. Larsson (1990).
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danska  eftersom dessa  områden  tillhörde  Danmark  fram till  1600-talet;  språket  på  dessa 
runstenar bör därför räknas som ”rundanska”, vilket dock också är ett fornöstnordiskt språk. 
De tre skånska inskrifterna som presenteras är alla resta över krigare och vittnar om de dödas 
höga status. Två av dem (DR 295 och DR 279) omtalar ett slag vid Uppsala, som enligt vissa 
forskare borde ha ägt rum vid slutet av 900-talet och kanske är grunden för legenden om 
slaget vid Fyrisvallarna.10  

4.2 Tidiga vikingatida rundikter: Ög 136 och Öl 1

Rökstenen  (Ög  136)  dateras  vanligen  till  omkring  800/850  och  är  en  mycket  gåtfull 
runinskrift. Troligen är den en minnessten, som även innehåller en strof på fornyrðislag med 
motiv och uttryck jämförbara med en tidig norsk skaldedikt,  Ynglingatal,  och som verkar 
härstamma från en tidigare muntlig tradition. Strofen lyder: Réð Þjóðríkr hinn þormóði, stillir  
flotna,  strǫndu Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati  Mæringa.  
Brate  översätter  den  i  ÖgR  (s.  255)  som:  ’Rådde  Tjodrek,  den  käcke  hjälten,  krigares 
styresman, över stranden av Reidhavet; sitter nu rustad på ridhästen sin, sköld med rem fästad, 
fursten för Märingar.’ 

Strofen kan jämföras med Ynglingatal (Yt 35, 3611): Réð Áleifr upsa forðum víðri grund  
ok  Vestmari  [...]  liggr  gunndiarfr  á  Geirstǫðum  herkonungr,  haugi  ausinn.  
Krag (1991:140- 141) översätter detta ’Rådet Olav over Upses fordum vide grunn og Vestmar, 
[…] ligger den stridsglade på Geirstad hærkonge dekket av haugen.’ 

Tolkningen av Rökstenens innehåll är fortfarande ett omdiskuterat ämne. Wessén (1958) 
tror att inskriften innehåller korta utdrag ur gamla myter, sagor och hjältedikter, som ristaren 
och tillika uppresaren har tillägnat sin döde son.  Grønvik (1983:102) skriver: ”Det hele må 
vurderes  som  et  litterært  dokument,  som  skulle  vekke  samtidens  oppmerksomhet  og 
beundring, og bevare minnet om sønnen.  [...].” Eftersom man brukar datera  Ynglingatal till 
den senare hälften av 800-talet, och Rökstenen till den första hälften, kan inskriftens ålder 
vara  ett  bevis  på  att  dessa  två  dikter,  som  använder  liknande  mönster,  kan  ha  haft  en 
gemensam  modell  att  utgå  ifrån,  vilket  skulle  tyda  på  en  gemensam  diktartradition, 
åtminstone i  fasta uttryck eller  motiv (t.ex.  omtalas en härskare både i  Yt 35,  36 och på 
Ög 136). 

Karlevistenen  (Öl  1)  är  daterad  till  slutet  av  900-talet  och  innehåller  en  strof  på 
dróttkvætt, till skillnad från de flesta runinskrifter i mitt material, som mest har versmåttet 
fornyrðislag.12 Det  förra  versmåttet  räknades  som ett  av  de  ädlaste  och  blev  typiskt  för 
västnordiska  hovskalder  under  senare  delen  av  vikingatiden.  Redan  namnet  visar  dess 

10 Enligt legenden angrep Styrbjörn Starke sin farbror Erik, kung i Uppsala, med en dansk här, eftersom han 
ville bli kung efter fadern, som hade varit medregent med Erik. Erik vann slaget och skulle då ha kallats 
Segersäll. Jfr Mats G. Larsson (1990:30).

11 Rökstenen är åtminstone några decennier äldre än Ynglingatal, så denna kan inte direkt ha påverkat strofen på 
stenen. Men båda beläggen kan ha ursprung ur fasta uttryck och legender som var kända i Norden på den 
tiden. Jfr. bl.a. Krag (1991).

12 Ett annat exempel av en runinskrift med vermåttet dróttkvætt är Sigtuna-dosan (U Fv1912;8). Dock är Öl 1 
det enda exemplet på en dikt i dróttkvætt ristad på sten.
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koppling till hövdingens följe eller hov (drótt). Dessutom är strofen rik på kenningar.
Inskriftens poetiska del är följande:  Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar  

dæðir dolga Þrúðar draugr í þessu haugi; munat Reið-Viðurr ráða rógstarkr í Danmǫrku  
[E]ndils  jǫrmungrundar ørgrandari  landi,  som Jan Paul Strid (1992:44)  översätter:  ’Dold 
ligger  den  de  dolde  –  de  flesta  visste  det  –  som följdes  av  de  största  dåd  –  valkyrians 
följesven – i denna hög. Aldrig skall en sjökrigare starkare och rättrådigare i Danmark råda 
över sjökonungens väldiga mark.’ Inskriften är rest över en krigare som har dött och troligen 
höglagts nära stenen. Hur denne man omtalas ger oss tecken på att han har haft hög social 
status,  eller  åtminstone  makt.  Han  sägs  ha  ’rått  över  land  i  Danmark’ och  nämns  som 
’hövding’ och ’sjökrigare’, vilket styrker den ovannämnda hypotesen. 

På språkliga och runologiska grunder har man antagit att ristaren ursprungligen varit från 
västnordiskt område. De västnordiska dragen i inskriften ses i användningen av red-runan r i 
st f. yr-runan R, vilket visar att det palatala och det alveolara /r/ har sammanfallit, något som 
skedde  tidigt  i  västnordiskan  men  senare  i  östnordiskan.13 Dock  är  detta  nog  det  enda 
argumentet som säkert pekar mot västnordiska drag i Öl 1. 

4.3  Genomgång  av  specifika  ord  och  uttryck  i  poetiska 
runinskrifter

4.3.1 Titlar och epitet

I några inskrifter ser man förekomsten av specifika titlar eller epitet. Vanligtvis syftar dessa på 
den döde, men man kan också se fall då det är resarna som titulerar sig själva. I inskrifterna 
som utgör mitt material finns titlar och epitet som ofta betecknar en hög social status. 

På Ög 136 finner vi orden stillir ’hövding, kung, furste’, som förekommer med samma 
betydelse i ett stort antal norröna dikter (bl.a. Yt 33, Guðr III 4, Hál 16, Sigv. 11,6, Rst 12, 
Ht 76,  Grott  14,  Hyndl  43)  och  skati ’hövding’ som förekommer  t.ex.  i  skati  Haddingja 
’Haddingernas  hövding’ (þul  II  1),  nära  kopplat  till  uttrycket  på  Ög  136  skati  Mæringa 
’Märingars hövding’.  

U 112 innehåller epiteten liðs forungi ’ledungens, vapenskarans ledare’, som förutom här 
bara är belagt på Sö 338. Titeln forungi har en motsvarighet i fisl. foringi ’hövding, den som 
går främst’ och kan härröras från germ. *for-gangjan. Epitetet liðs forungi kan vara en poetisk 
benämning för en hövding eller en härledare, en specifik titel för en militär befälhavare. Det 
finns inte belagt i den fornvästnordiska diktarkorpusen, men man hittar liknande uttryck, som 
liðs  ráðandi ’den  som råder  över  vapenskaran’ (Nj  24)  och  liðs  hǫfðingi ’vapenskarans 
hövding’ (þjóðA 3,4), vilka har ungefär samma semantiska betydelse, syftande på någon som 
leder ett följe (av krigare). Att det bara finns två belägg i runinskrifter kan kanske bero på att  
det  var  en högt  ansedd position,  en  hederstitel  eller  rentav  en  poetisk  beskrivning av  en 

13 Om fenomenet, se Patrik Larsson (2002:118) och Elias Wessén (1968:36).
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härledare. 
Sö 126 innehåller ett intressant stycke på fornyrðislag: áðan folksgrimmr falla orði. Det 

har blivit översatt (SöR s. 94) ’tills hövdingen falla måste’. Ordet folksgrimmr (fulkskrimR) 
’hövding’ är inte belagt i fornvästnordiskan, men däremot finns det i norröna dikter flera titlar 
som betecknar  en  furste  eller  en  härledare,  som alla  börjar  med  förleden  folk-:  folkrekr 
(Sigv. 2,  12),  folkstjóri (SnE I  454),  folkstýrir (Edáð  3)  folkvaldi,  folkvaldr (E  Sk  6,14) 
folkvǫrðr (Guðr II 6, Gísl 1, 10, Sturl 4, 2, E Sk 12,2). Det fisl. adjektivet  grimmr  ’grym, 
farlig’ och substantivet gramr ’hövding’ (jfr. hergramr ’här-furste’ i Ht 75) kan också sättas i 
jämförelse med rsv. folksgrimmr. 

Sö 34 innehåller ordet þegnar, nominativ pluralis av þegn, en titel som förekommer ofta i 
nordiska runinskrifter  (i  synnerhet  svenska  och danska)  och även i  norrön dikt.14 Man är 
osäker på vad detta ord betyder, men antagligen syftar det på en militär position eller social  
ställing; i motsats till  drengr, som troligen betecknar en ung krigare, kunde en  þegn kanske 
vara en mer erfaren krigare eller en man med en annan, dock fortfarande specifik, roll i ett 
följe.15 

Vs 24 är rest av en man åt sin hustru, som hyllas med en vers på fornyrðislag. Hustrun 
kallas för hifrya, hæfrøyja/hýfreyja. Ordet är sammansatt av förleden hý- ’familj, hushåll’ och 
efterleden -freyja ’härskarinna’.  Det  rör sig troligen om en epitet  som syftar  på kvinnans 
maktposition. Stefan Brink har tolkat innebörden (2009:85) som ”Vi finner här [på Vs 24] 
troligen  ordet  hefrøja ’husmor  i  en  familj,  ett  hushåll’ [...]  således  den  som förestod  en 
familj.” 

DR 296 innehåller en titel som endast förekommer i denna danska inskrift, heimþegi. Vad 
exakt ordet betyder är mycket osäkert. I DR översätts det som ’hirdman’, (s. 350) medan den 
engelska översättningen man kan hitta i Samnordisk runtextdatabas är ’retainer’. Ordet är inte 
belagt i fornvästnordiskan, där dock ordet  heiðþegi förekommer (Sigv. 2,6) med innebörden 
’någon som sköter härden, hushållet’. Titeln heimþegi skulle kunna syfta på en man som hade 
en  viktig  roll  vid  en  stormans  gård,  eftersom inskrifterna  verkar  visa  att  dessa  män  var 
respekterade och hade hög social status. Att ordet finns i inskriften kan vara ett bevis för att 
det innebar prestige: man kallade den döde med den titel han hade i livet, stolt visande för 
eftervärlden vilken roll han haft i samhället. Judith Jesch argumenterar för att titeln skulle 
syfta på en viktig social position. Hon skriver (2001:236): ”Both its etymology and the clear 
indication of the inscriptions in which it occurs that such men had high social status suggest 
that it is a word used for the closest and highest-ranking followers of a war-leader or king”. 
Vidare menar hon (a. st.) att beläggen vi har måste ha ett gemensamt ursprung, och att fvn. 
heiðþegi troligen härstammar från formen heimþegi: 

Several manuscripts have a form  ’hæimdrogum’ or ’heimdregum’ (Skjd A I, 230). The word 
heimdragi or -dregi occurs in later skaldic verse meaning ’stay-at-home, yokel’ [...] [I]t may 
reflect  the  Icelandic  scribes’ attempt  to  make  sense of  an original  heimþegum they did not 
understand. The reading of the majority of the manuscripts, heiðþegum, could also derive from 
heimþegum, with the change of one letter providing a simple substitution for the more common 
first element heið-, known in the compounds heiðmaðr (Sigv III, 17), heiðmildr (Bersi I, 3) and 

14 T.ex. i þul IV j 2, Hávm 158, E Sk 6,61, St 9.
15 Om innebörden av drengr och þegn har mycket skrivits. Se bl.a. Jesch (2001:216 ff.) och B. Sawyer 

(2000:103 ff.).
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heiðmærr (Arn VI, 3). 

DR 295 är rest över Toke Gormsson, som är omtalad som  hollr dróttinn, ’givmild herre’. 
Ordet dróttinn betecknar en person med mycket hög rang: kungar kunde kallas dróttinn,16 och 
det fornisländska benämningen av ’Herren’ (den kristne Guden) är just Dróttinn. 

DR 279 restes av Saxe åt Åsbjörn, hans félagi. Ordet brukar översättas som ’kompanjon, 
kamrat’ men har en djupare innebörd. Félagskapr var ett band som män kunde skapa mellan 
varandra när de t.ex. skulle ut på handelsfärder. Man lade samman rikedom och resurser och 
delade på inkomsten. Det var ett slags fostbrödraskap, där man var skyldig den andre hjälp 
och  tillit  och  fick  hämna  honom  om  så  behövdes,  samt  bistå  varandra  i  nöden 
(Jesch 2001:232 f.). Antagligen har denne Saxe hedrat sin döde félagi med en runsten, som på 
vers  berättar  om  Åsbjörns  tappra  kamp  i  Uppsala.  Ordet  förekommer  också  i 
fornvästnordiska, med samma betydelse.             

4.3.2 Fasta uttryck

Med ”fasta uttryck” menar jag i denna uppsats uttryck som förekommer på flera runstenar i en 
mer  eller  mindre  oförändrad  form.  I  valet  av  dessa  uttryck  har  jag  främst  tänkt  på  den 
semantiska  innebörden,  och  därför  kan  det  förekomma  att  uttryck  som  innehåller  vissa 
skillnader i ordförrådet ändå sätts ihop. Dessa skillnader är dock aldrig så stora att man lätt  
kan bevisa att det inte rör sig om samma uttryck som förekommer i olika inskrifter, med lite  
avvikande ordförråd. Det är främst i Uppland som fasta uttryck förekommer. 

U 838 har uttrycket Hér mun standa steinn ’här ska stenen stå’, som förekommer även på 
andra stenar: U 512 Hér skal standa steinn, U 729 Hér mun standa steinn, Sö 206 Hér skal  
standa steinar þessir och G 203 Hér mun standa steinn. U 838 innehåller också uttrycket nær 
brautu ’nära vägen’, som också finns på Sö 34 och även förekommer i norröna dikter:  nær 
brautu i Hávm 72 och Sigrdr 27, med samma betydelse.  

På U 512 finns en geografisk antydan om platsen där stenen ”ska stå”: en brygga. Verbet 
standa  ’stå (fast,  upprest)’ finns med denna betydelse även i  fornisländskan.  Om man tar 
hänsyn till själva uttrycket, kan man ana att man önskade att stenen skulle stå där man reste 
den ”i evighet”. Ett parallellt belägg finns i eddadikten Hárbarðsljóð, där det står Hér munk 
standa ’här ska jag stå’ (Hárb 14). Ett känt belägg på något som står ”evigt” är en vers av 
Völuspá där man nämner Yggdrasill: ask veit ek standa ’en ask vet jag stå’ (Vsp 18). 

Inskriften på U 887 har ett intressant budskap: det står att Eyrikr/Auðríkr ’själv högg efter 
sin  fader  dessa  runor’,  vilket  antyder  att  Eyrikr/Auðríkr  också  borde  ha  varit  ristaren. 
Inskriftens poetiska del slutar med en uppmaning (eller en utmaning),  Ráði sá kunni ’Tyde 
den  som  kan  (råda/tyda)’. Uttrycket  förekommer  –  med  vissa  olikheter  –  även  i  andra 
runinskrifter17 och  har  motsvarigheter  i  norrönt  diktarspråk:  kunna  rúnar (Rþ 45);  kunna 
sígrúnar (Sigrdr 6,12) ’kunna runor, kunna segerrunor’, kunna skil rúna ’känna till runornas 
kunskap’ (Am 9), alltid i samband med kunskap om att kunna tyda (läsa) runor eller kunna 

16  Se bl.a. Heggestad m.fl. (1975:80).
17 Sö 213, DR 222, Vg 119, U 11, U 29, U 328, U 729.
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bruka dem. Intressant är också att i  Rígsþula  (Rþ 45),18 står det att konsten ’att kunna tyda 
runor’ ingick i Jarls – troligen en symbol för härskarklassen – gedigna och mutidisciplinära 
undervisning. 

U 729 har uttrycket  miðli býja ’mellan byarna’. I norrön dikt hittar man uttrycket  vas  
garðr milli (miðli)19 (Am 42), ’i mitten av gården’. U 729 (Ågersta-stenen) kan kanske vara en 
gränssten  mellan  byarna  Hummelsta  och  Ågersta,  eftersom  gränsen  mellan  dessa  före 
lagskiftet  1856 gick precis  där  stenen står.  Att  man önskar  att  stenen ’må stå  här  mellan 
byarna’ kan syfta på att man rest den just för att fastställa gränserna med ett fast monument. 
Judith Jesch (1998:466 ff.) ser U 729 och dess budskap som ett belägg som visar övergången 
från ett muntligt till ett skriftligt samhälle, ”the Ågersta stone […] serves as an icon of the 
transition  to  literacy  in  a  society  which  had  previously  been  primarily  oral”.  Inskriften 
innehåller  också versraderna  Ráði  tœkr  sá rýnn sé rúnum þeim sem Balli  risti ’råde/tyde 
tœkr,20 som runvis är, de runor som Balle ristade’. Uttrycket har motsvarigheter i norrön dikt:  
verbet rýna ’tyda runor’, med samma betydelse, dessutom finns belägget rista rúnar (Hávm 
157, Am 4, 11, Eg Lv 34). 

Även U 323 har ett uttryck som förekommer – något avvikande men troligen med samma 
semantiska  betydelse  –  på  andra  stenar,  með  aldr  lifir  ’medan  människosläktet  lever’. 
Alternativt  hittar  vi  uttrycken  meðan  menn  lifa ’medan  människorna  lever’ (U  114)  och 
meðan steinn lifir ok stafir rúna ’medan stenen lever och runornas stavar’ (Sm 16). Det som 
binder samman dessa uttryck är att  de alla betecknar en mycket lång tidsperiod,  där man 
önskar att runorna och stenen eller minnesmärket över den döde ska existera så länge som 
möjligt, så att den de är utförda efter inte blir glömd. Paralleller finns i norrön dikt: meðan ǫlð  
lifir (Vsp 16, Gríp 23. 41) ’medan människosläktet lever’, meðan fjǫr lifir ’medan livet lever’ 
(Skí 20). Ett annat uttryck på U 323,  Æ mun liggja  ’evigt ska ligga’,  syftar på bron (brú 
harðslegin, ’hårdslagen bro’). Uttrycket har motsvarigheter i norrön dikt: stendr æ grœnn ’står 
evigt grön’ (Vsp 19);  mun æ vesa ’evigt ska vara’ (Hák 19),  þat mun æ vesa ’det ska evigt 
vara’ (Hávm 32). 

Uttrycket Má eigi brautarkuml betra verða ’må inget vägmonument bli bättre’ på U 323 
kan sättas samman med ett liknande uttryck på U 225,  [M]unu eigi merki meiri verða ’Må 
inget  märke bli  större’ och uttrycket  Munu eigi merki meiri  verða ’Må inga märken vara 
större’ på U 69.

Ett intressant uttryck man kan notera på U 226 är mun í gráti getit láta ’därför i tårar skall 
talas  om honom’,  som Jansson  översätter  detta  i  UR  1  (s.  349).  År  1944  föreslog  Jón 
Helgason att  uttrycket  í  gráti betecknade en speciell  poetisk genre (grátr),  som skulle  ha 
använts  i  sorgekväden.  Helgason  visade  paralleller  med  sorgekväden  som  Eiríksmál och 
Sonatorrek, och dessutom med vers 3154 av Beowulf. Joseph Harris (2000:223 ff.) har tagit 
upp Helgasons teori, till vilken han själv knyter sig.  Angående  grátr-genren skriver Harris 
(2000:235):
 

18 Rígsþula är en eddadikt där det berättas att guden Heimdall, under namnet Ríg besöker olika hus i 
människornas värld och avlar barn som symboliskt representerar ursprungen till de olika sociala stånden. 

19 I detta fall har -ðl- assimilerats till -ll-. Se Iversen (1956:56).
20 Man är osäker på vad detta ord kan betyda exakt. I tidigare tolkningar har man velat läsa drengr ’ung 

krigare’. 
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Following Jón Helgason,  I  would like  to  understand the last  line  of  the  Bällsta  inscription 
[U 226] as a reference to a type of poetry, a grátr. I think that makes best sense of the line, and 
the fact that it is precisely the last line in which a poetic type is mentioned may itself not be 
accidental. [---] The little inscription […] is no eddic poem, but a similar ‘sense of an ending’ 
may have been a traditional component of a poetics that embraced both text types.    

Dessutom påpekar han (2000:225) att ett av Helgasons argument var just att genre-namnet 
finns belagt i västnordiska dikter, ”we encounter it [grátr as native designation for a genre or 
subgenre] in the title of Oddrúnargrátr and Máríugrátr”. Även om det inte går att fastställa 
om det har funnits en  grátr-genre, ger inskriften känslan av ett sorgeuttryck som man låtit 
infoga i inskriften efter den döde. 

U 214 har det tidigaste belägg för slutrim i svenskan, som Sven B. F. Jansson påpekar i 
UR 1 (s. 328):  Hann druknaði á Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af. 
(’Han drunknade på Holms hav, hans knarr gick i kvav; endast tre kommo av.’). Verbet skreið, 
av skríða, finns även i fornvästnordisk dikt, inte i samband med ordet  knǫrr men dock med 
andra ord betecknande skepp: skeið skríðr ’skeppet skred’ (Hfr Lv 24); Orm enn langi21 skreið 
’Ormen Långe skred’ (Rst 15).  Om verbet skriver Jansson i UR 1 (s. 326): ”Verbet  skríða 
förekommer annars icke i runinskrifter. Det används i fsv. och i isl. ofta i samband med skepp 
[…].  Ordet  kan  i  fsv.  även  betyda  ’sjunka’.”  Vidare  nämns  det  att  det  är  inte  belagt  i  
fornsvenskan eller i fornisländskan i samband med í kaf. 

Verbet at koma af används i norrön dikt med betydelsen ’komma levande ifrån (något)’ i 
uttrycket koma af þingi ’komma levande ifrån tinget’ (Sigv 1,11), en betydelse som stämmer 
överens med vad man menar i inskriften, där man berättar att ’endast tre kom levande ifrån 
(skeppsbrottet)’. 

U 778 är rest över en man som deltog i Ingvarståget, ett mytomspunnet vikingatåg som 
troligen  startade  från  Uppland  och slutade  mycket  olyckligt,  då  de  flesta  dog.  Dessutom 
inspirerade färden en medeltida saga (Yngvars saga viðfǫrla). Ingvar måste ha varit en mycket 
mäktig man (M. G. Larsson, 1990:26 ff.), och många runstenar är resta efter män som följde 
med honom. Mannen som U 778 är rest åt sägs ha ’styrt österut i Ingvars här’ (austr stýrði í  
Ingvars  lið).  Uttrycket  at  stýra  lið förekommer  också  i  norrön  dikt,  som  stýra  liði 
(Hhund I, 32). 

Sö 55 har uttrycket  varð dauðr ’blev död’, som har sin motsvarighet i  verða dauðr ’bli 
död’ i norrön dikt (Am 100, Ísldr 6, Korm Lv 62) och förekommer även på Ög 81. Dessutom 
har uttrycket at verða at betydelsen ’att bli något annat’, vilket skulle kunna förklara uttrycket 
varð þá heima at harmi dauðr ’blev sedan hemma död till sorg’. Ordet harmi har betydelsen 
’sorg’ och finns belagt i norröna dikter: af harmi (Eg Lv 13, Sól 13) med samma innebörd. 

Det skadade partiet på Sö 174, som också är den versifierade delen av inskriften, lyder: 
þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir...vildu ekki halda, vilket kan översättas ’därför lät han sitt liv, 
för att följesmännen flydde, de…ville inte hålla fast’. I norröna dikter hittar man intressanta 
exempel av poetisk användning av verbet halda: halda dróttinhug ’vara trofast mot sin herre’ 
(Sigv. 12, 18),  halda eiðum ’hålla eder’ (Brot 18),  halda heim ’åka hem, gå’ (Fj 3, Reg 9). 
Uttrycket lét fjǫr sitt ’lät sitt liv’ har en motsvarighet i fvn. láta fjǫr ’mista livet’ (Fáfn 22). 

Sö 198 har uttrycket  dýrum knerri (i dativ) som motsvaras direkt av fvn.  dýrr knǫrr (i 

21 Så hette, enligt traditionen, Olaf Tryggvassons skepp. Jfr. Óláfs Saga Tryggvasonar, kap. 88.
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nominativ) (Eg Lv 1). 
Sö 56 nämner  menn rýnnasta á Miðgarði ’de runkunnigaste män i Midgård (världen)’ 

vilket  kan  kopplas  till  U  729  (se  ovan).  Ordet  rýnnastr är  superlativ  av  adjektivet  rýnn 
’runkunnig’.  Intressant  nog  har  ristaren  valt  att  använda  den  mytiska  benämningen  på 
människornas värld,  Midgård, ett ord som förekommer även i andra germanska språk som 
benämning på världen.22 Också här har man valt att sätta i samband steinn ’sten’ med stafir 
’stavar’, i uttrycket settu stein ok stafa marga ’satte sten och många stavar’. I norröna dikter 
har vi exempel på ordet  staf:  stafir ristnir ’ristade stavar’ (Guðr II 22),  sannir stafir ’sanna 
stavar’ (Sigrdr 14; jfr.  sannar rúnar i  Ǫrv IX 4);  villask of  myrkvan staf ’vilse av mörka 
staven’ (Eg Lv 38). 

På Sö 338 står det att två söner, deras moder och farbror reser en minnessten över den 
döde, som omkommit i Ryssland. Han och brodern blir omtalade som ’de bästa av männen, på 
land och ute i ledung’ (á landi ok í liði úti) och att ’de höll sina huskarlar väl’ (heldu sína 
húskarla vel). Att de haft egna huskarlar tyder nog på att de varit mäktiga och rika, eftersom 
huskarlen stred och tjänade en storman i gengäld för kost och logi och dyrbara gåvor. Att det  
sägs att bröderna (som borde vara den döde och hans levande broder) ’höll sina huskarlar väl’ 
måste betyda att de var mäktiga och framgångsrika nog att kunna försörja/underhålla sitt följe.

Sö 179 har troligen anknytning till Ingvarstågen. Mannen som stenen är rest efter kallas 
för  bróðir Ingvars,  ’Ingvars broder’, vilket kan syfta både på genetiskt och på symboliskt 
brödrarskap. Inskriften slutar med en vers på fornyrðislag: Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok  
austarla erni gáfu, dóu sunnarla á Serklandi som av Wessén (SöR s. 154) översätts som ’De 
foro manligen fjärran efter guld,  och österut gåvo örnen (mat),  dogo söderut i  Särkland’. 
Uttrycket gefa erni är en kenning för ’dräpa’: man ger örnen föda med fienders lik. Liknande 
uttryck finns även i  fornvästnordisk dikt:  gefinn ulfum ’given åt vargar’ (Guðr II 7),  gefa 
ǫrnum brǭð ’ge föda åt örnar’ (Mhkv 23),  gefa hrǫfnum nest ’ge korpar färdkost’ (Þgisl 3), 
gefit hrafni ’givet åt korpen’ (Krm 16). Alla dessa uttryck har verbet gefa ’ge’ i samband med 
ett djur som traditionellt förknippas med strid, död och asätande (vargar, örnar, korpar). Verbet 
gefa med dativ finns också i uttrycket gefinn Óðni ’given åt Oden (som offer)’ (Hávm 138). 
Uttrycket fara at gulli ’fara efter guld’ är inte belagt i fornvästnordiska dikter men verbet fara 
’fara, åka’ med prepositionen at används med innebörden ’resa för att hämta någon/något’. Vi 
har exempel av detta i fara at fǫglum (Brót), fara es at meyju (Merl I 9). At fara fjarri ’fara 
fjärran’ kan jämföras med belägget ganga fjarri ’gå fjärran’ (Fáfn 28). 

Sö  206  har  uttrycket  rúnum  roðnir ’rödfärgade  med  runor’.  Detta  kan  man  sätta  i 
samband med de fornvästnordiska uttrycken stafnir ristnir ok roðnir ’ristade och rödfärgade 
stavar’ (Guðr II 22), teinar roðnir í blóði ’tecken rödfärgade med blod’ (Guðr II 22).

Sm 5 innehåller uttrycket er á Englandi aldri týndi ’som i England slutade sin tid’, som 
även finns på Vg 187 med samma betydelse.  I  SmR skriver  Kinander (s.  335):  ”Med ett 
undantag, Sm 5, är  týna i bet. ’mista, förlora’ eljest känt endast från isl. Det [...] finns icke 
belagt i den svenska medeltidslitteraturen.”. Uttrycket kan jämföras med fvn. týna aldri ’mista 
tiden’ (Sigsk 51) och týna lifi ’mista livet’ (Guðr II 12).23

Sm 37 innehåller  flera  intressanta  uttryck,  som  var  yndr  matar  ok  ómunr  hatrs ’var 

22 Ett exempel är feng. middan-geard i Beowulf v. 76.
23 Om etymologin av ordet týna se också Hellquist (1989:1257).
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generös med maten och ej snar på hat’, Góðr þegn Guðs trú góða hafði ’den gode þegn hade 
god tro på Gud’. Uttrycket  hafa trú förekommer inte i fornvästnordisk dikt, där man finner 
dock uttrycket halda trú ’ha sin tillit, trofasthet (mot någon)’ (Hsv 90). 

På Vs 24 nämns aktiviteten att ’råda över gården’ býi ráða, ett uttryck som kan jämföras 
med fvn. ráða ǫllu (Vsp 65) ’som råder över allt’.

Uttrycket på DR 295 fló eigi at Upsǫlum ’flydde inte vid Uppsala’ har sin motsvarighet i 
fornvästnordiskt diktarspråk, där man finner exempelvis flýja ekki ’inte fly’ (Bjark 2) och fló  
Tunna ríki ’fly för Tunnes övermakt’ (Yt 17). Det förekommer också på DR 279, som också 
berättar att den döde ’stred medan han hade vapen’ (vá með hann vápn hafði), vilket tyder på 
att han stupat i slaget. Uttrycket  vápn hafði ’hade vapen’ har en motsvarighet i norrön dikt: 
hafa vápn ’ha vapen’ (Akv 40).

U 792 är rest över en man som har åkt till Grekland och samlat rikedom åt sin arvinge. 
Uttrycket ’förvärvade ägodelar’ (féar aflaði) förekommer inte på detta sätt (med substantiv + 
verb) i  västnordiskt diktarspråk,  där man istället  hittar  substantivet  féarafl (Arbj 17), som 
Finnur Jónsson översätter som ’styrka bestående av rikedom’ i  Lexicon Poeticum (s. 131). 
Ordet arfi, ’arvinge’, används även i norrönt diktarspråk (i t.ex. Rþ 41, Sól 78, Reg 26). 

Ordet  bjarg förekommer i  dativ  i  uttrycket  á bjargi  ’på klippan’,  som är  belagt  i  de 
danska inskrifterna DR 295 och DR 296, samt på G 203 (som á bergi). Ordet bjarg översätts i 
Lexicum  Poeticum som ’uppstående  klippa  vid  sjö’ (s.  48).  I  GR skriver  E.  Svärdström 
(s. 191) att det kanske kan röra sig om ett stelnat, poetiskt uttryck, eftersom det inte finns 
någon höjd  nära  G 203,  och  inte  heller  något  vattendrag.  Hon går  också  emot  Stephens 
tolkning att  det  skulle  kunna betyda ’på gravhögen’,  eftersom det  inte  finns  någon hög i 
närheten. Samtidigt föreslår hon (a. st.) att stenen möjligtvis inte har rests på den plats där den 
befinner sig idag: i så fall skulle á bergi kunna syfta på att stenen rests vid en klippa. 

4.3.3 Enstaka ord

I detta avsnitt presenterar jag fall då det förekommer enstaka ord som är intressanta p.g.a. 
deras säregna drag i fornöstnordiskan eller deras specifika innebörd. Titlar och epitet som 
betecknar social ställning kommer inte att tas med, eftersom de redan analyserats i 4.3.1.

På  Ög  136  har  vi  ordet  flotna, genitiv  pluralis  av  *flotnar  ’sjömän,  män’,  som 
förekommer i norröna dikter (flotna gildir ’furste’ i Ótt 2,6). Vidare goti som ord för ’gotisk 
häst’ eller ’häst’ i allmän betydelse, som förekommer i en mängd isländska þulur (þul I a 1, 
II 4, IV rr 1),24 fatlaðr ’bunden’ (av verbet fatla ’binda fast’) i uttrycket fjǫtri fatlaðr ’bunden 
med fjättrar’ (Brot 16).

Ordet merki förekommer i U 838, U 225 och G 203 med betydelsen ’minnesmärke’ och 
förekommer även i norröna dikter, med flera betydelser: ’gräns’ (merki Saxa ’Saxarnas gräns’ 
i Mark 1,13), ’fana’ (jǫfurs merki ’furstens fana’ i Rst 19), ’märke från äldre tider’ (fyrri merki 
i  Mdr 16).  Men  det  förekommer  också  med  betydelsen  ’märke’  (reisa  merki ’resa 
märke/minnesmärke’ i Anon XII). 

Sm 5, Ög 77 och Sm 37 innehåller ordet  óníðingr ’som inte utsätts för nid,  oniding, 

24 Clunies Ross (2005:172) definierar þulur (sg. þula) som ”versified list of poetic synonyms”.

24



frikostig’, som inte är belagt i norröna dikter, där dock beteckningen  níðingr,  motsatsen till 
óníðingr, finns. Ordet förekommer totalt sju gånger i östnordiska runinskrifter,25 och det sätts 
ofta i samband med uttrycket Hann var manna mestr ’av människor var han den mest’. Det 
rör sig naturligtvis om en positiv egenskap, eftersom en niding var en person som agerade 
utanför  de  sociala  konventioner  som prisade  frikostighet,  speciellt  om det  rörde  sig  om 
hövdingar eller stormän. Ordet har i fornsvenskan innebörden ’girig person, nedrig förbrytare’ 
(SmR s. 33) och är belagt i fornengelskan som del av lånordet unniðing. (SmR s. 34).

På Vs 24 står det att ’det kommer inte en bättre husfru’:  Kemr hýfreyja [...] eigi betri. 
Ordet  betri i  samband med beteckning för  make  eller  maka  –  då  som hyllning  av  goda 
egenskaper, en ’bättre make/maka’ – finns i norrön dikt i uttrycken Brynhildr es mér ǫllum 
betri (Sigsk 15) och  Sigurðr vas mér ǫllum betri (Ghv 10). Dessa båda uttryck speglar två 
makar,  Sigurd och Brynhild,  som även om de inte  var  lagligt  gifta,  såg i  den andre den 
perfekta partnern, med alla egenskaper de föredrog. 

På Sö 338 förekommer ordet  landmanna (lanmanna), som är också belagt på DR 133 
och i norröna dikter.  Ordet är i  det här fallet genitiv pluralis av  landmaðr,  som ordagrant 
betyder ’landman’, men man vet inte exakt vad detta innebar. Finnur Jónsson översätter ordet 
som ’landman’ i  Lexicon Poeticum (s. 357), men påpekar att ordet kan också syfta på ’man 
från landet, bonde’ eller möjligen lendr maðr, ’någon som styr landet för en furste, förvaltare’. 
Ordet förekommer också på DR 314 (lanmitr). 

Ordet lið på U 112, Sö 338 är belagt i samband med titeln liðs forungi. Det betyder ’följe, 
mannafölje’ och kan syfta på en väpnad styrka i vidare mening (’följe av män som går i strid,  
följe av krigare’). Ordet lið finns även på Sö 254, Sö 217, Sö 160 och har en motsvarighet i 
Upplandslagens liþ ok leþunger och i fisl. liðsmenn. De Vries (1977:354) härleder lið ur urn. 
*ga-lið ’Mannschaft,  gefolge’  och  Magnússon  (1989:560)  ur  *ga-līþan ’fylgja,  vera 
samferða’.

Verbet rista med betydelsen ’rista (runor)’ är belagt även i fornvästnordiskan, som t.ex. i 
uttrycket stafir ristnir ok roðnir ’ristade och rödmålade stavar’ (Guðr II 22), och i flera andra 
källor som renodlat verb, med samma betydelse.26

Ett  säreget  ord  vi  kan  finna  är  brautarkuml (på  U  323),  som  inte  är  belagt  i 
fornvästnordisk dikt, där man istället hittar  braut ’väg’ och kuml ’monument, kummel’ som 
två separata ord, inte sammansatta. I UR 2:1 översätter Wessén ordet som ’vägvård’ (s. 48), 
fast det kanske bättre skulle översättas som ’minnesmärke/monument längs vägen’. Inskriften 
talar  om en ’hårdslagen bro’,  som måste ha byggts i  samband med runstensresandet.  Det 
måste  i  alla  fall  ha  varit  samma  ätt  som  ägnat  sig  åt  båda  aktiviteterna.  De  levande 
medlemmarna av ätten skryter om brobygget i inskriften de har låtit rista efter sin döde fader, 
och  de  hoppas  också  att  bron  inte  bara  står  så  länge  människorna  lever  (och  kan  se 
mästerverket),  utan  att  inget  ’monument  längs  vägen’ (brautarkuml)  blir  bättre  än det  de 
byggt. Att bygga broar, kummel och vägar ser ut att ha varit en sysselsättning för rika och 
mäktiga  familjer  i  det  vikingatida  samhället,  och  kanske  en  specifik  kristen  företeelse 
(Gräslund 1987). Att man hyllar den döde med en dikt där man skryter över sin framgångsrika 
brokonstruktion är nog inte en slump: minnesstenen fungerar som hyllning över den döde, och 

25 Ög 77, Ög 217, Sö 189, Sm 5, Sm 37, Sm 147, DR 69. 
26 Hávm 144, Ski 36, Sigrdr 6, Am 4, Eg Lv 3, 38, Sól 79, Reg 26.
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samtidigt knyter man samman brobyggandet och runstensresandet med ätten som troligen låtit 
utföra det. 

På U 225 förekommer ett ord, jarteiknum (dat.) ’järtecken, hederstecken’. Detta kan syfta 
både på själva stenen eller på det tidigare nämnda tingsstället: inn mikla (unnu) at jarteiknum, 
’det stora (gjorde) till hederstecken/järtecken’. Ordet jarteiknum i samband med verbet vinna 
finns belagt i norrön dikt: vinna jarteignir ’göra järtecken’ (Rst 3). Ytterligare belägg är slíkr  
eru jarteinir ’sådana är järtecknen’ (þTref 4) och  bjartar jarteinir dýrðar (med betydelsen 
’mirakel’ i Rst 31, E Sk 6, 7, 20, 34, 49, 67, Leið 6, 26, Vitn 2, Mv II, I, Gdß 44).27

På Sö 154 förekommer runföljden  iarþsalrifnaukubhimin. Denna kan normaliseras på 
två sätt: antingen som jarðsalr hifna ok upphiminn ’himlarnas jordsal och himlen däruppe’ 
eller som jǫrð skal rifna ok upphiminn ’jorden ska rämna och himlen däröver’. Jag ska inte gå 
in på en större runologisk analys av detta, utan det intressanta är att i fornvästnordisk dikt 
förekommer  orden  jǫrð och  upphiminn ofta  i  samband  med  varandra,  eller  som  Finnur 
Jónsson uttrycker det i Lexicon Poeticum (s. 583) ”på alle disse steder [exemplen ur norröna 
dikter]  står  upphiminn som  modsætning  til  jǫrð”.  I  Vsp  3  hittar  man  belägget  jǫrð  né 
upphiminn ’varken jord eller  himlen däruppe’,  ett  uttryck som förekommer också i  andra 
eddadikter (Þry 2, Oddrgr 17). Upphiminn används också i ett uttryck som förekommer i flera 
dikter (Haustl  16, Vsp 3, Vafþr 20, Þry 2, Oddrgr 17):  brann upphiminn ’himlen därovan 
brann’. Ordet finns även i andra germanska dikter, tillsammans med ’jord’: troligen rör det sig 
om ett mycket gammalt uttryck.28 Ordet jarðsalr är inte belagt i fornvästnordiska källor, där 
man dock hittar ord som jarðhús och jarðgólf. 

Även Sö 174 innehåller ett ord som inte är belagt i fornvästnordiskan,  likhus, som kan 
normaliseras som líkhús ’likhus, kista, sarkofag’ eller líknhús ’härbärge’ och som verkar vara 
belagt endast i runsvenskan. Vad ordet syftar på är svårt att säga, eftersom båda tolkningar 
passar in semantiskt. Eftersom inskriften berättar att man låtit göra minnesvård (kuml), likhus 
och  bro  åt  den  döde,  som blev  dräpt  på  Gotland,  är  det  rimligt  att  använda  den  första 
tolkningen, d.v.s. ’kista, sarkofag’. Så tror Lydia Klos (2009:185 f.): ”Dabei handelt es sich 
um oberirdische Sarkophage aus Stein.”. Hon jämför betydelsen ’sarkofag, stenkista’ med de 
s.k.  ”Eskilstunakistor”,  uppresta  gravmonument  av  sten,  som  tidigast  är  belagda  från 
1000- talet.  Dessutom argumenterar hon emot tolkningen ’härbärge’, som t.ex. Brate (SöR 
s. 136) förespråkar, då hon påpekar att fsv. siælagardher används för ’härbärge’. Företeelsen 
är också belagd på U 996 som sælahús. 

Inskriften avslutas med en kristen bön (’Gud hjälpe hans ande!’). I det sammanhanget är 
betydelsen ’sarkofag’ ännu mer frestande, då man antar en kristen begravning i en kista. Av 
allt att döma var denne man en person med hög social status, som fick en runsten rest efter 
sig, en bro byggd och – troligen – en praktfull grav. Även om han inte skulle ha begravts 
hemma – i så fall skulle likhus inte syfta på graven utan på en sorts kenotaf –, är det möjligt 
att den döde blev hyllad med flera minnesmonument. Henrik Williams (1996:60 ff.) tror dock 
att  tolkningen  ’härbärge’ är  att  föredra  eftersom  likhus syftande  på  gravmonument  inte 
förekommer  i  källorna.  Dessutom  verkar  det  rimligt  att  mannens  kropp  inte  fördes  till 
hemtrakterna, så en stenkista skulle inte vara rimlig: ”[man får] intrycket att […] den döde 

27  Om variationen mellan -teinn, -teikn och -teign se Lena Peterson (1992:92). 
28    T.ex. feng. eorþe ond heofon ’jord och himmel’.
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sonens […] kropp inte har förts tillbaka till  Södermanland från Gotland. Då skulle  likhus 
knappast kunna åsyfta en gravkista, men däremot mycket väl ett härbärge.” (1996:61). 

Adverbet lengi ’ofta, länge’ på Sö 173 finns med samma innebörd i olika norröna dikter: 
drengr við styr lengi (Bjhit 2, 16), telk þat lengi mitt verk (Ótt 2,1).

Sö 35 har det  intressanta uttrycket  sýna gerði ’gjorde synliga’,  vilket  inte  är belagt i 
norrön dikt och inte heller i andra runinskrifter. Hela inskriften lyder: Lét Ingigeirr/Ingigerðr  
annan  reisa  stein  at  sonu  sína,  sýna  gerði.  Guð  hjalpi  ǫnd  þeira.  Þórir  hjó. 
’Ingigeirr/Ingigerðr lät resa en annan sten efter sina söner, gjorde (dem) synliga. Gud hjälpe 
deras andar. Þórir högg.’. När man läser inskriften kan man tänka sig att uttrycket syftar på att 
stenen med minnesformlen efter de döda sönerna (nämnda på Sö 34) gjorde dem – och gör 
dem  ännu  idag  –  synliga.  Vi  kan  bakom  betydelsen  av  ’gjorde  synliga’ ana  att  genom 
runinskriften blir de döda sönerna synliga för allmänheten. 

Ordet  yndr på  Sm 37 förekommer  inte  i  fornvästnordisk dikt,  där  dock formen  yndi 
’glädje, fridfullhet’ förekommer (verða at yndi ‘bli i ett fridfullt tillstånd’ i Gríp 44, 51).

Orden  för  ’kvinna’  och  ‘make’  använda  på  Vg  59,  kvæn och  ver,  förekommer  i 
fornvästnordisk dikt:  kvæn ’kvinna’ (Sigrdr 7) och  ver i uttrycken  verr enn átti ’äktade en 
make’ (Guðr I 6); kjósa sér at ver ’välja en man åt sig’ (Korm Lv 19).

Ett intressant ord som finns att läsa på G 203 är ormálur. Ordet förekommer inte i norrön 
dikt, och är omdiskuterat. Thorgunn Snædal skriver (2002:79) att det möjligen kan vara pl.  
ack.  av  det  tillfälligt  bildade  ordet  ormāla ’ormslinga’,  en  tolkning  som också  Elisabeth 
Svärdström (GR 2 s. 189) tycker är rimlig. Uttrycket kan då tolkas som ’Geirviðr lade/gjorde 
ormslingorna’. 
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5 Slutsatser

5.1 Kommentarer till materialet

Materialet som har presenterats visar att det finns korrespondenser mellan ord och uttryck 
som förekommer i rundikter och i fornvästnordisk poesi men samtidigt också vissa säregna 
drag i rundikterna. De flesta korrespondenserna finns mellan vanliga ord och fasta uttryck 
som måste ha varit allmänt använda i Norden. 

I  de  presenterade  beläggen  finns  också  många  fall  där  vissa  uttryck  i  de  två 
språkområdena  har  ungefär  samma  utseende,  med  vissa  skillnader.  Ofta  har  uttrycken 
liknande  semantisk  innebörd  men  olika  bildning,  t.ex.  rsv.  forungi  och  fisl. foringi.  Det 
förekommer också fall  då ett  ord som är belagt i  rundikterna är inte belagt i  det norröna 
diktkorpuset, som t.ex. folksgrimmr och óniðingr. De små likheterna mellan diktarspråken tror 
jag pekar mot slutsatsen att det rör sig om två dikttraditioner med ett gemensamt ursprung. Ett 
argument  för  detta  är  strofen  på  Ög  136,  som har  stora  likheter  med  stroferna  35,  36  i  
Ynglingatal, fast är äldre och dessutom skiljer sig något i ordförrådet. De likheter som finns 
mellan Yt 35, 36 och strofen på Ög 136 är inte exakta,  men dikterna har ungefär samma 
struktur. Enligt min åsikt använde diktaren av strofen på Ög 136 poetiska uttryck som var 
kända  i  Norden,  utan  att  ha  nödvändigtvis  varit  från  Västnorden  eller  fått  västnordiskt 
inflytande. Dessutom möter vi på Sö 154 ett uttryck som inte bara har likheter med uttryck i 
Völuspá, utan också i andra germanska dikter, vilket stödjer teorin om gemensamma lexikala 
mönster som man använde sig av när man diktade. Utifrån detta gemensamma ursprung kan 
olika dikttraditioner ha utvecklats i Norden: på så sätt kan man också förklara de säregna 
dragen man finner i rundikterna. Kontakter skandinaver emellan måste också räknas som ett 
faktum som kan ha bidragit till likheter i diktarspråket. 

Jag har tidigare i denna uppsats nämnt att dikt vanligtvis utövades i aristokratiska miljöer. 
Detta  verkar  vara  fallet  även  för  de  fornöstnordiska  områden.  Nästan  alla  inskrifter 
innehållande dikt verkar vara resta efter mäktiga män: rika handelsmän, hövdingar,  lokala 
stormän,  mer  eller  mindre  mäktiga  härskare  och krigarledare.  De uppländska  inskrifterna 
pekar mer mot en rik kristen stormannaklass som reste stenar efter sina döda, medan man i 
andra inskrifter möter en mer krigisk elit, fast i grunden verkar alla individer som fått poetiska 
inslag i sina inskrifter ha varit högättade och mäktiga.

Trots att  inskrifternas poetiska delar vanligen är mycket korta,  ser man att  versmåttet 
fornyrðislag förekommer ofta, speciellt i de sörmländska inskrifterna. Versmåttet anses vara 
gammalt, och de flesta eddadikterna är på fornyrðislag. Uttrycken i inskrifterna har fler fall av 
likheter  med  belägg  från  eddadikter  än  skaldedikter.  Dominansen  av  fornyrðislag i  det 
östnordiska materialet tyder kanske på att versmåttet förblev mer populärt hos östliga skalder 
än hos dem i väst, där man så småningom föredrog att dikta på dróttkvætt. Dock måste man 
påpeka att den sparsamma mängden av östnordiskt material gör det svårt att göra några säkra 
påståenden angående användningen av versmått i rundikter.

För att ge en mer precis redovisning för mina resultat, anger jag nedan några siffror för att 
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klarlägga vad undersökningen visar:

1. 16 av 50 inskrifter  innehåller ord eller  uttryck som bara förekommer i  östnordiska 
dikter;

2. 28  av  50  inskrifter  innehåller  ord  eller  uttryck  med  liknande  innebörd  i  öst-  och 
västnordiska men som är  avvikande i  stavning eller  ordförråd (om det  rör sig  om 
uttryck);

3. 37 av 50 inskrifter innehåller inte alltför vanliga ord och uttryck som är belagda med 
samma innebörd och form både i öst- och västnordiska dikter. 

Sammanlagt  har  vi  mer eller  mindre östnordiska specifika  drag i  44 fall  av de  50 totala  
inskrifter (där man inräknat både de säregna och de avvikande dragen) gentemot 37 fall där vi 
har exakt samma innebörd och ordförråd.   

5.2 Sammanfattande resultat och förslag till framtida forskning

Sammanfattar man undersökningens resultat, kan man inte påstå att den norröna traditionen 
nödvändigtvis skapade impulserna för utvecklingen av en östnordisk diktartradition, och inte 
heller  att  diktning  ägde  rum  endast  i  västnordiska  områden.  De  säregna  dragen  i 
runinskrifternas poetiska delar och det tidiga belägget från Ög 136 visar att en diktartradition 
fanns  även  i  Östnorden  under  vikingatiden.  Resultaten  visar  också  att  dikt  i  Östnorden 
förekom  i  de  högre  samhällsklasserna,  precis  som  i  västnordisk  tradition.  Av  50  totala 
inskrifter  är  45 ristade  efter  män som uttryckligen hade  makt,  hög social  status  och/eller 
rikedom: 13 inskrifter nämner hövdingar och individer med en klar maktposition, medan 32 
nämner individer som bör ha varit rika eller mäktiga och inflytelserika på lokal nivå. 

Min  slutsats  är  därför  att  fornöstnordisk  dikt  hade  mycket  gemensamt  med  den 
fornvästnordiska men även hade säregna drag som vittnar på en inhemsk utveckling av en 
äldre, gemensam tradition. Dikt är en mycket gammal kulturell sysselsättning för germanska 
folk, och därför är det orimligt att tänka sig att dikt inte förekom i Sverige och Danmark utan 
enbart i Norge och på Island. Tidigare belägg visar att spår av högstiliserad prosa – kanske 
rentav dikt – finns i allittererande runinskrifter från urnordisk tid, som förekommer både i 
västra och östra Skandinavien. 

Vad som gjort att fornnordisk diktarkonst försvann i östra Skandinavien är svårt att säga. 
Faktum är att den verkar ha tynat bort även i Norge (Schück 1985), och Island blev alltmer 
skaldernas främsta fäste. Att isländska skalder vistats i östra Skandinavien borde inte tas som 
ett  argument  för att  påstå  att  rundikterna skapades efter  isländska mönster.  Troligen hade 
islänningarna stort inflytande på senvikingatida diktarkonst, men det finns belägg som visar 
att i rundikterna förekommer det ord och uttryck som inte är belagda i det fornvästnordiska 
diktkorpuset, vilket pekar mot en inhemsk tradition.

Forskningen  kring  förhållandena  mellan  fornöstnordisk  och  fornvästnordisk  semantik 
behöver  fördjupas.  Mitt  bidrag  är  bara  ett  första  steg i  en  förhoppningsvis  längre  rad  av 
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jämförelser  och  analyser.  Man  skulle  t.ex.  kunna  undersöka  rundikternas  geografiska 
spridning: att de flesta förekommer i Mälardalen ska inte förvåna, ty området är ju Nordens 
runstenstätaste zon. Mälardalen var också ett starkt politiskt makt- och handelscentrum under 
vikingatiden, med Birka först och Sigtuna senare som stora handelscentra, dit många olika 
kulturer och folk möttes. Fick man impulser från anglosaxisk och/eller kontinental, europeisk 
diktartradition?

Slutligen vill jag påpeka att forskning kring fornnordisk semantik är ett viktigt verktyg 
för att bättre förstå innebörden i äldre texter och på så sätt också kunna bättre förstå källornas 
budskap och kontext, varifrån man kan få otroligt mycket kunskap om fornnordisk kultur, 
språkutveckling och historia.  
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Bilaga I 

Förteckning över runinskrifter använda i undersökningen

Inskrifterna presenteras i alfabetisk ordning, med sina signum först. Själva texten presenteras i 
translittererad form (fetstil),  där man redogör för varje  runas ljudvärde.  Därefter följer  en 
transkribering i normaliserad fornisländska (kursiv) och sist en översättning till svenska, som 
den anges i SRI eller till  danska (för de danska inskrifterna), som den anges i DR.  Olika 
skiljetecken i runinskriften representeras med tecknen * : × ¤ ’ + ÷

I den translittererade texten anges en skadad runa som med viss säkerhet kan tydas inom 
parenteser ( ). En försvunnen runföljd som har supplerats från en äldre källa anges inom [ ]. 
Latinska majuskler som förekommer i en inskrift anges inom { }. En runa eller annat tecken 
som inte kan definieras men däremot räknas anges med -. Frågetecken ? står för ett obestämt 
tecken, troligen inte en runa eller en olöslig bindruna. Ett skadat ställe i inskriften, där man 
antar att runor har funnits, representeras med … . Bindruna anges med =. Dubbelläst runa 
anges med | . Variantläsningar anges med /. §P (o.s.v.) inleder variantläsningar som rör mer än 
ett enstaka ord. Radbyte i inskriften anges med ¶ medan sidbyte inuti ett ord anges med ¶¶ . 

I  den  fornisländska  normaliserade  texten  finns  följande  specialtecken:  enklitisk  form 
anges med ’. En tveksam normaliserad form anges med (?). Enkelt frågetecken ? indikerar att 
alla normaliserade former i inskriften är att anse som tveksamma. Del av inskriften som är 
borta eller otolkad anges som … Supplerad text anges inom [ ]. Del av inskriften med latinska 
majuskler anges inom { }. En runföljd som inte kan tolkas i en f.ö. tolkad inskrift anges inom 
< > . Alternativa former anges med / .  

DR 279 
[+ sa]ksi : sati : st[in] : þasi : huftiR : o[s]biurn : (s)in : fil(a)go ‘ ¶ (t)u-a[s : sun :] ¶ saR : 
flu : aki : a[t :] ub:sal(u)m : an : ua : maþ : an : u¶abn : a(f)þi ‘
Saxi setti stein þenna eptir Ásbjǫrn, sinn félaga, Tó[f]a/Tó[k]a son. Sá fló eigi at Uppsǫlum,  
en vá með hann vápn hafði.
Saxe satte denne sten efter sin fælle Esbern,  Tues (el.  Tokes) søn.  Han flygtede ikke ved 
Uppsala, men (ell. Han) kæmpede, sålænge han havde våben. 

DR 295  
: askil : sati : stin : þansi : ift[iR] ¶ : tuka : kurms : sun : saR : hulan : ¶ trutin : saR : flu 
: aigi : at : ub:¶:salum satu : trikaR : iftiR : sin : bruþr ¶ stin : o : biarki : stuþan : 
runum : þiR : (k)(u)(r)(m)(s) (:) (t)(u)(k)(a) : kiku : (n)(i)(s)(t)[iR]
Áskell setti stein þenna eptir Tóka Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at Uppsǫlum.  
Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir Gorms Tóka gingu næstir.
Eskil satte denne sten efter Toke Gormssøn, der var ham en huld herre. Han flygtede ikke ved 
Uppsala; ‘drenge’ satte efter deres ‘broder’ stenen på højen, ‘støt’ (d.v.s. som står fast) ved (el. 
med) runer. De gik Gorms Toke nærmest. 

DR 296  
: oskautr : ristþi : stin : þansi (:) ¶ (:) (i)ftiR : airu : brþur : sin : ian : ¶ : saR : uas :  
him:þiki : tuka : nu : ¶ : skal : stato : stin : o : biarki :
Ásgautr reisti stein þenna eptir Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi Tóka. Nú skal standa 
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steinn á bjargi.
Asgot rejste denne sten efter Ærre sin broder. Og han var Tokes hirdmand. Nu skal stenen stå 
på højen. 

G 203 
sigmutr let rasa sain eftiR bruþr : sina : auk : bro : kierua : eftiR : sikbiern : santa 
mikal hie[lbi] ... ...ans auk : at : botraif auk at sigraif : auk : at aibiern : faþur þaiRa :  
altr : auk bikui han : i by : sunarst kaiRuiþr lekþi ormaluR nemR : in[t]i uR sikmutr [--
fiR :] sliku : unit kuml karmanum : þet aR [:] ... kun : hier : mun : stanta stain : a[t] :  
merki bietr a : bierki in bro furiR roþ(b)iern risti run(i)R [þ]esa kaiRl-ifR sumaR aR 
karla kan
Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir Sigbjǫrn, sankta Mikjáll hjalpi [sál  
h]ans, ok at Bótreif ok at Sigreif ok at Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst.  
Geirviðr lagði ormálur, Næmr/næmr innti ór. Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. Karlmǫnnum 
þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. Hróðbjǫrn risti  
rúnar þessar, Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.
Sigmund lät resa stenen efter sina bröder och göra bro efter Sigbjärn. Sankt Mikael hjälpe 
hans själ – och efter Botraiv och efter Sigraiv och efter Aibjärn, fader till dem alla, och han 
bodde i byn (el. gården) längst söderut. Gairvid tecknade (eg. lade) ormslingorna ... Sigmund 
har på så sätt åstadkommit vården. För män är det ett känt minnesmärke. Här skall stenen stå 
som märke, lysande på berget, bron invid den. Rodbjärn ristade dessa runor, några (dock) 
Gairlaiv, han känner dem väl.  

Sm 5  
: kotr : sati : sten : þana : eftR : ketil : sun : sin : han : faR : mana : mesr o:niþikR : eR a 
: eklati : ali : tunþi
Gautr setti stein þenna eptir Ketil, son sinn. Hann var manna mestr óníðingr, er á Englandi  
aldri týndi.
Göt satte denna sten efter Kjell, sin son. Han var minst bland människor gnidare. I England 
slöt han sina dagar.

Sm 16  
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
Hróðsteinn ok Eilífr, Áki ok Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt eptir  
Kala/Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
Rosten och Eliv, Åke och Håkan svennerna reste åt sin fader Kale (~ Kalle) den döde kumlet 
vitt synligt. Därför den gode icke skall glömmas, så länge stenen står och runornas stavar. 

Sm 37 
[:] a[sur] * karþi : kubl : þesi : eftiR : uit : faþur : sin * [h]an uaR : mana : mestr :  
uniþikR [:] uaR : i[n]tr : mataR : uk umun hats : kuþr * þi(k)[n] kus tru : kuþa : hafþi :
Ǫzurr gerði kuml þessi eptir Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr  
matar ok ómunr hatrs. Góðr þegn Guðs trú góða hafði.
Assur gjorde denna vård efter Önd sin fader. Han var minst bland människor gnidare, ej snål 
på mat eller snar till hämnd. På sin Gud den gode trodde.

Sö 34 
styrlaugR * auk * hulmbR * staina * raistu * at * bryþr * sina * brau(t)u * nesta * þaiR  
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* entaþus * i * austruiki * þurkil * auk sturbiarn þiaknaR * kuþiR
Styrlaugr ok Holmr steina reistu at  brœðr sína,  brautu næsta.  Þeir  enduðust  í  austrvegi,  
Þorkell ok Styrbjǫrn, þegnar góðir.
Styrlög och Holm reste stenar efter sina bröder, närmast vägen. De avledo i österväg, Torkel 
och Styrbjärn, goda kämpar. 

Sö 35  
lit * igikeR * anan * raisa * stain * at * suni * sina * su[n*]a * kiarþi * kuþ * hialbi * ant 
* þaira × þuriR * hiu *
Lét Ingigeirr/Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína,  sýna gerði.  Guð hjalpi ǫnd þeira.  
Þórir hjó.
Ingeger lät resa en annan sten, efter sina söner, sirning därpå gjorde. Gud hjälpe deras ande. 
Torer högg.

Sö 55  
þorstain (l)(i)... ...sa : stain : þena : ... sik : sialfan : auk : sun : sin : hefni : uaR til : 
enklans : ukr : trenkr : farin : uarþ : þa * haima : at : harmi tauþr kuþ hialbi : sialu :  
þaima bruni : auk : sloþi : þaiR ...(u) stan þena
Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn Hefni. Var til Englands ungr  
drengr farinn,  varð þá heima at harmi dauðr. Guð hjalpi sálu þeira.  Brúni ok Slóði þeir  
[rist]u stein þenna.
Torsten lät  resa denna sten efter sig själv och sin son Hävner.  Till  England var den unge 
kämpen faren, blev sedan hemma till sorg död. Gud hjälpe deras själ! Brune och Slode de 
ristade denna sten.

Sö 56 
iak * uait : hastain : þa : hulmstain : bryþr * menr : rynasta : a : miþkarþi : setu : stain : 
auk : stafa : marga eftiR * fraystain * faþur * sin *
Ek veit Hástein þá Holmstein brœðr menn rýnasta á Miðgarði, settu stein ok stafa marga  
eptir Freystein, fǫður sinn.
Jag vet bröderna Hasten och Holmsten vara de duktigaste män här i världen. De satte sten och 
stavar många efter Frösten, sin fader.

Sö 65  
[inka : raisti : stain : þansi : at : ulai](f) : sin : [a...k] : han : austarla : arþi : barþi : auk : 
o : lakbarþilanti : [anlaþis +]
Inga  reisti  stein  þenna  at  Óleif  sinn  ...  Hann  austarla  arði  barði  ok  á  Langbarðalandi  
endaðist.
Inga  reste  denna  sten  efter  Olov,  sin  arvinge.  Han  österut  plöjde  med  stäven  och  i 
Langobardernas land avled han.

Sö 106  
alrikR ¤ raisti ¤ stain × sun × siriþaR × at × sin faþur × sbiut ×× saR × uisitaula × um × 
uaRit : hafþi × burg × um brutna : i : auk × um barþa +× firþ × han × kar(s)aR + kuni + 
alaR 
Alríkr reisti  stein,  sonr Sigríðar,  at sinn fǫður Spjót,  sá vestarla um verit  hafði,  borg um  
brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
Alrik reste stenen, son till Sigrid, efter sin fader Spjut, som västerut varit hade, nedbrutit borg 
och i den slagit anglosaxernas här. Anglosaxiska fästen kände han alla.
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Sö 126  
hu(l)(m)(f)riþ * ilin--r * [þ]aR * litu * hakua * stain * eftiR eskil * faþur * sin * han * 
trauh * orustu * i * austru[i]hi aþaa * fulks*krimR * fala * orþi
Holmfríðr, <ilin--r>, þær létu hǫggva stein eptir Áskel,  fǫður sinn. Hann draug orrostu í  
austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.
Holmfrid, Hidinfrid, de läto hugga stenen efter Äskil, sin fader. Han dog i strid i österväg, tills 
hövdingen falla måste.

Sö 130
fiuriR : kirþu : at : faþur : kuþan : tyrþ : trikela : at : tumara : miltan : urþa uk :  
mataR kuþan : þat * (u)-(h)---(u)--(u)(k)(þ) h=a l=f  kirþu o
Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan,  
þat ... Hann(?) fell(?) [í(?)] Gǫrðum(?) ...
Fyra gjorde åt fadern, den gode, dråpligt den heder efter Domare, mild i ord och på mat ej 
karg, att för hans skull stenar de ställde upp i sorg.

Sö 131  
: sbiuti : halftan : þaiR : raisþu : stain : þansi : eftiR : skarþa : bruþur sin : fur : austr : 
hiþan : miþ : ikuari : o sirklanti : likR : sunR iuintaR
Spjóti,  Halfdan,  þeir  reistu  stein  þenna eptir  Skarða,  bróður  sinn.  Fór  austr  heðan með  
Ingvari, á Serklandi liggr sonr Eyvindar.
Spjute, Halvdan, de reste denna sten efter Skarde, sin broder. For österut hädan med Ingvar, i 
Särkland ligger sonen till Övind.

Sö 137  
þura : raisþi : stin : þ--si at : ubi : buanti : sin : stain : saR:si : stanr : at : ybi : o  
þik*staþi : at ¶ : þuru : uar : han : uestarla : uakti : karla ¶ [sa þar] * sunr þaþ *  
traknasuatau(k)i(f)maR[sua]
Þóra reisti stein þ[enn]a at Œpi, bónda sinn. Steinn þessi stendr at Œpi á þingstaði at Þóru  
ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
Tora reste denna sten efter Öbber, sin man. Denna sten står efter Öbber på tingstaden efter 
Toras man. Han västerut väpnade sina karlar, såg sonen där det. Kämpen är nu till olycka död, 
om så frejdad, (som i strofen angivits).

Sö 154  
§P kunar : raisþi : stain : þansi : at lyþbiurn : sun : sin : iarþsalr ifna uk ubhimin
§Q kunar : raisþi : stain : þansi : at lyþbiurn : sun : sin : iarþ sal rifna uk ubhimin
§P Gunnarr reisti stein þenna at Lýðbjôrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn.
§Q Gunnarr reisti stein þenna at Lýðbjôrn, son sinn. Jôrð skal rifna ok upphiminn.
§P Gunnar reste denna sten efter Lydbjörn, sin son. Himlarnes jordsal och himlen däruppe.
§Q Gunnar reste denna sten efter Lydbjörn, sin son. Jord ska remna och himmeln däröver.

Sö 173 
mus:kia  :  a(u)[k :]  (m)an(i)  :  litu  :  rasa  :  ku[(m)(l)  :  þausi  :  at  :  b]ruþur *  (s)in :  
hr(u)þkaiR * auk : faþur sin hulm:stain * han hafþi * ystarla u(m) : uaRit * lenki : tuu :  
a:ustarla : meþ : inkuari
Myskja  ok  Manni/Máni  létu  reisa  kuml  þessi  at  bróður  sinn  Hróðgeir  ok  fǫður  sinn  
Holmstein. Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með Ingvari.
Mus-Gea  och  Manne  läto  resa  detta  minnesmärke  efter  sin  broder  Rodger  och sin  fader 
Holmsten. Han hade västerut varit länge, dogo österut med Ingvar. 
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Sö 174 
[ub]lubR * lit * kira : kuml : likhus : auk : bru * at sun sin : biurn : uaR trebin : a :  
kut:lanti : þy : lit : fiur * sit : fluþu : kankiR : þaiR uiþ[ulkuR] : uiltu iki halta : guþ :  
hilbi : anta : hans
Ólafr(?)/Óblauðr(?)/Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn Bjǫrn, var  
drepinn á Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. Guð hjalpi anda  
hans.
Upp-Lum lät  göra minnesvård,  härbärge och bro efter sin son Björn, (som) blev dräpt på 
Gotland. Därför lät han livet, att följesmännen flydde; Björns fälttecken de ville icke hålla. 
Gud hjälpe hans ande!

Sö 179  
× tula : lit : raisa : stain : þinsa| |at : sun : sin : haralt : bruþur : inkuars : þaiR furu :  
trikila : fiari : at : kuli : auk : a:ustarla| |ar:ni : kafu : tuu : sunar:la : a sirk:lan:ti
Tóla lét reisa stein þenna at son sinn Harald, bróður Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli  
ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á Serklandi.
Tola lät resa denna sten efter sin son Harald, Ingvars broder. De foro manligen fjärran efter 
guld och österut gåvo örnen (mat), dogo söderut i Särkland.

Sö 198  
siriþ * lit * resa * stan * [þin](a) [*] (a)(t) * suen * sin * [b]unta * h[n] * uft * siklt * til *  
simk(a)(l)(a) * t(u)ru[m] * knari * um * tumisnis
Sigríðr lét reisa stein þenna at Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til Seimgala, dýrum knerri,  
um Dómisnes.
Sigrid lät resa denna sten efter Sven, sin make. Han ofta seglat till Semgallen, med dyrbart 
skepp, kring Domesnäs.

Sö 206  
: hir : skal : stenta : staena : þisiR : runum : ru-niR :** raisti : k---auk : at syni : sina : 
auk : hielmlauk : at bryþr : sina *
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti G[uðl]aug at sonu sína, ok Hjalmlaug at  
brœðr sína.
Här  skall  stånda  stenarna  dessa,  av  runor  röda,  reste  dem Gudlög  efter  sina  söner,  och 
Hjämlög efter sina bröder.

Sö 207  
kuþr... ... (f)aþur sin * fur * hfila * hn * til * iklans * kuþ halbi * sil hns
Guð... ... fǫður sinn. Fór hæfila hann til Englands. Guð hjalpi sál hans.
Gud...sin fader. Han for manligen till England. Gud hjälpe hans själ!

Sö 338  
* ketil : auk + biorn + þaiR + raistu + stain + þin[a] + at + þourstain : faþur + sin +  
anuntr + at + bruþur + sin + auk : hu[skar]laR + hifiR + iafna + ketilau at + buanta sin 
* ¶ bruþr uaRu þaR bistra mana : a : lanti auk : i liþi : uti : h(i)(l)(t)u sini huska(r)la :  
ui- + han + fial + i + urustu + austr + i + garþum + lis + furugi + lanmana + bestr
Ketill  ok Bjǫrn þeir reistu stein þenna at Þorstein,  fǫður sinn,  ǫnundr at  bróður sinn ok  
húskarlar eptir(?) jafna, Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í  
liði  úti,  heldu  sína  húskarla  ve[l].  Hann  fell  í  orrostu  austr  í  Gǫrðum,  liðs  forungi,  
landmanna beztr.
Kättel  och Björn de reste denna sten efter Torsten,  sin fader,  Anund efter sin broder  och 
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huskarlarna efter den rättvise (?), Kättilö efter sin make. Bröderna voro bland de bästa män i 
landet och ute i ledung, de höllo sina huskarlar väl (?). Han föll i strid österut i Gårdarike, 
ledungens hövding, av landsmän den bäste.

Sö Fv1948;289  
ostriþ : lit : -ira : ku(m)... ...usi ÷ at : anunt ÷ auk : raknualt : sun : sin ÷: urþu : ta...R : -  
(t)an...-...(k)u : ua-u : rikiR : o rauniki : ak : snialastiR : i : suiþiuþu
Ástríðr  lét  [g]era  kum[l  þe]ssi  at  ǫnund  ok  Ragnvald,  son  sinn.  Urðu  da[uði]r  [í]  
Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á Rauningi ok snjallastir í Svíþjóðu.
Astrid lät göra detta kummel efter Anund och Ragnvald, sin son. (De) blev döda i Danmark, 
var mäktiga i Röninge och tappraste i Svitjod.

U 69  
raknilfR × lit × kirua × bru × þasi × iftiR × anunt + sun + s[i](n) [× k]uþan × kuþ ---bi × 
ons × ant × uk × salu × bitr × þan × on krþi × til × munu × iki × mirki × miRi × uirþa × 
muþiR × karþi × i(f)tiR × sun × sin × ainika ×
Ragnelfr lét gera brú þessa eptir ǫnund, son sinn góðan. Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr  
en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
Ragnälv lät göra denna bro efter Anund, sin gode son. Gud hjälpe hans ande och själ bättre än 
han förtjänade. Större minnesvårdar skola icke varda till; moder gjorde den efter sin ende son.

U 112  
* rahnualtr * lit * rista * runar * efR * fastui * moþur * sina * onems * totR * to i * aiþi  
* kuþ hialbi * ant * hena * runa * rista * lit * rahnualtr * huar a × griklanti * uas * lis *  
forunki *
Ragnvaldr lét rista rúnar eptir Fastvé, móður sína, Ónæms dóttir, dó í Eiði. Guð hjalpi ǫnd  
hennar. Rúnar rista lét Ragnvaldr. Var á Grikklandi, var liðs forungi.
Ragnvald lät rista runorna efter Fastvi, sin moder, Onäms dotter, hon dog i Ed. Gud hjälpe 
hennes ande. Runorna lät Ragnvald rista. Han var i Grekland, var krigarföljets hövding.

U 114  
* ikriþ ‘ l[i]t * laþbo * kiara ‘ auk * stain * haku[a eftir] ikim[a]r (b)(o)[ta s]in * auk * 
eftar * tan * auk * eftir * baka * suni * sina ‘ þaiR byku ‘ i rynby ‘ auk ‘ bo atu ‘ [kr]istr 
* ialbi ‘ s(a)(l)(u) * þai[r- *] (þ)it skal ‘ at minum * mana ‘ miþan * min li[fa]
Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir Ingimar, bónda sinn, ok eptir Dan ok eptir  
Banka/Bagga, sonu sína. Þeir bjoggu í Runbý ok bú áttu. Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal  
at minnum manna, meðan menn lifa.
Ingrid lät  göra ladbron och hugga stenen efter Ingemar,  sin man, och efter Dan och efter 
Banke, sina söner. De bodde i Runby och ägde där gård. Krist hjälpe deras själ. Detta skall  
vara till minne av männen, så länge människor leva.

U 166  
ku lit * rasa *  kuþlauh * iftiR * sun *  miuk * nutan * trik * mirki * þisa * an it *  
sihuastr *
Gýi lét reisa [ok] Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét Sigfastr.
Gye lät resa och Gudlög efter sin son, en mycket dugande man, dessa märken. Han hette  
Sigvast.

U 208  
ristu ‘ merk(i) at ‘ man ‘ metan ‘ sunir ‘ alkoþir ‘ at ÷ sin ‘ faþur sterkar usiti ‘ rsti stina
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Ristu/Reistu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður Styrkár. Véseti risti steina.
Minnesvård ristade åt märklig man, fullgoda söner åt sin fader Sterkar. Visäte ristade stenarna. 

U 214  
uk × inkiber × eftiR × buanta × sin ‘ han ‘ troknaþi ÷ a ‘ holms ‘ hafi ‘ skreþ ‘ knar ‘  
hans ‘ i ‘ kaf þriR ‘ eniR ‘ kamo ‘ af
Ok Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir  
kvámu af.
...och Ingeborg efter sin make. Han drunknade på Holms hav, hans knarr gick i kvav; endast 
tre kommo av.

U 225  
... uk * arkil * uk * kui * þiR * kariþu * iar * þikstaþ ... ...unu * iki mirki * maiRi *  
uirþa * þan * ulfs * suniR * iftiR * kir... ...iR * suinaR * at * sin * faþur
[Ulfkell](?) ok Arnkell ok Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en  
Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fǫður.
Ulvkel och Arnkel och Gye de gjorde här tingsplats...Ej skall en större minnesvård finnas, än 
den Ulvs söner gjorde efter [honom], raska svenner, åt sin fader.

U 226  
ristu * stina * uk * staf * uan * uk * in * mikla * at * iartiknum uk kuriþi * kas at * uiri 
* þu mon i krati * kiatit lata kunar ik stin
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok Gyríði gazt at veri.  Því mun í  
gráti getit láta. Gunnarr hjó stein.
De reste  stenar  och  staven gjorde  också  den höga  till  hederstecken.  Även Gyrid  älskade 
maken. Därför i tårar skall talas om honom. Gunnar högg stenen. 

U 323 
× iystin × auk × iuruntr × auk × biurn × þiR [× byryþr × risþu] ... ...stin × trums × 
f[aþur] × sin × kuþ × ihlbi × ons × ont × auk × selu + fur+kifi × onum × sakaR × auk ×  
sutiR × × hi × mun × ligia × meþ + altr + lifiR × bru × hrþ×slagin × briþ × e[ft × k]uþ--  
suenaR k[arþu ×] at × sin × faþur × mo × igi × brutaR×kuml × betra × uerþa +
Eysteinn/Jósteinn ok Jǫrundr ok Bjǫrn þeir brœðr reistu ... ...stein Drums(?), fǫður sinn. Guð  
hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Æ mun liggja, með aldr lifir, brú  
harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
Östen och Jorund och Björn, de bröderna reste [denna sten efter ... ] -sten drums, sin fader.  
Gud hjälpe hans ande och själ,  tillgive honom brott  och synder.  Alltid skall  ligga,  medan 
människor finnas, bron hårdslagen, bred, efter den gode. Svenner gjorde den efter sin fader. Ej 
kan en bättre vägvård bliva.

U 512 
fryb... ... ...i × huk f(r)... ...(f)-þr × þiR ristu × sti- -...(n)a × iftiR × kuþ-ar × ...(a)þur × sin 
kuþan × huk tuma + (b)...-þur × sin ×× kuþ ...i ot × þiRa × huk × salu × hu... ... ...uþiR × 
bitr × þan × þiR × -ar- × h...ir × skal × stan=ta × stin × uiþ- bryku × suniR × at × faþuR  
satu * kuþan * kaiR -... ...--(u)-aR × mirki × at × bua-... ...
Freyb[jǫrn]  ...  ...  ok  Fr[ey]...(?)  ...f[i]nnr,  þeir  reistu  stei[n  þe]nna  eptir  
Guð[m]ar/Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok Tuma/Tumma, b[ró]ður sinn. Guð [hjalp]i  
ǫnd þeira ok sálu o[k Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t]  h[afa].  [H]ér skal standa steinn  
við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. Geir.../Geirr ... ...... merki at bó[nda] ...
Freybjörn...och Frey...(?)... (?), de reste denna sten efter Gudmar/Gudvard, sin gode fader och 
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Tume/Tumme, sin broder. Gud (hjälpe) deras ande och själ och Guds moder bättre än de ha 
gjort. Här ska stenen stå vid bryggan. Söner satte efter den gode fadern. Ger... minnesvård 
efter maken(?).

U 729  
* uiþugsi * lit * raisa * stain * þiasn * iftiR * seref * faþur * sen * koþan * han * byki| |i  
* agurstam * hier mn * stanta * stan * miþli * bua * raþi * tekr * þaR * ryn si * runum  
* þim sum * bali * risti *
Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir Særeif/Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í ǫgurstǫðum.  
Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem Balli risti.
Vidhugse lät resa denna sten efter Särev, sin gode fader. Han bodde i Ågersta. Här skall stenen 
stå mellan byarna. Råde den man, som runvis är, de runorna, som Balle ristat. 

U 778  
þialfi × auk × hulmnlauk × litu × raisa × staina þisa × ala × at baka × sun sin × is ati ×  
ain × sir × skib × auk × austr × stu[rþi ×] i × ikuars × liþ × kuþ hialbi × ot × baka ×  
ask(i)l × raist
Þjalfi ok Holmlaug létu reisa steina þessa alla at Banka/Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip  
ok austr stýrði í Ingvars lið. Guð hjalpi ǫnd Banka/Bagga. Áskell reist.
Tjälve och Holmlög läto resa alla dessa stenar efter Banke (eller: Bagge), sin son. Han ägde 
ensam ett skepp och styrde österut i Ingvars här. Gud hjälpe Bankes (Bagges) ande. Äskil  
ristade.

U 792 
kar lit * risa * stin * þtina * at * mursa * faþur * sin * auk * kabi * at * mah sin * fu-  
hfila * far * aflaþi ut i * kri[k]um * arfa * sinum
Kárr lét reisa stein þenna at Haursa(?), fǫður sinn, ok Kabbi(?)/Kampi(?)/Kappi(?)/Gapi(?)  
at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í Grikkjum arfa sínum.
Kår lät resa denna sten efter Horse (?), sin fader, och Kabbe efter sin svåger (måg). Han for 
dristigt, förvärvade ägodelar ute i Grekland åt sin arvinge. 

U 838  
þufr * auk * þorfatr * þair * litu ' raisa ' stan * at * þorborn * faþur * sen * koþan **  
hir maa ' stanta ' stain ' ner ' brautu ' auk ' (k)ilauk ' riþ * kirua ' merki ' [at] (b)(o)a---  
* sen :
Þólfr(?) ok Þorfastr þeir  létu reisa stein at Þorbjôrn,  fôður sinn góðan.  Hér mun standa 
steinn nær brautu ok Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
Tolv (?) och Torfast de läto resa stenen efter Torbjörn, sin gode fader. Här skall stånda stenen 
vid vägen. Och Gillög lät göra minnesmärket efter sin man.

U 887  
× iokeR × auk × fastkeR × auk × au(r)(i)(k)r × litu * rita * sten × yftiR × borkeR × faþur 
sin frehn selfr * hiok × aurikr × yfti : sin * faþur * runi * þisa * roþi ‘ sa ‘ kuni
Jógeirr ok Fastgeirr  ok Auðríkr/Eyríkr  létu rétta  stein eptir  Borggeir,  fǫður sinn frægan.  
Sjalfr hjó Auðríkr/Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.
Joger och Fastger och Örik läto uppresa stenen efter Bor(g)ger, sin frejdade fader. Själv högg 
Örik efter sin fader dessa runor. Tyde den som kan.
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Vg 32
þurþr × uk : þurun × þana × risþu × stin × efti × era × alkuþan : trik
Þórðr ok Þórunnr þenna reistu stein eptir Erra, algóðan dreng.
Tord och Torunn reste denna sten efter Ärre, en mycket god ung man.

Vg 59  
rifnikR : auk : kiali : auk : brunulfR : auk : kifulfR : satu : stin : þonsi : iftiR : fut :  
faþur : sin : harþa : kuþon : þign : sua : hifiR : osa : as : igi : mun : sum : kuin : ift :  
uir : siþon : kaurua :: hialmR : auk : hiali : hiaku : runaR *
Hrefningr ok Gjalli ok Brynjulfr ok Gjafulfr settu stein þenna eptir Fót, fǫður sinn, harða  
góðan þegn. Svá hefir Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. Hjalmr ok Hjalli hjoggu 
rúnar.
Rävning, Gälle, Brynjulv och Gävulv reste denna sten efter Fot, sin fader, en mycket god 
tägn. Åsa makens minne hedrat, så som hustru hädanefter ej  skall göra. Hjälm och Hjälle 
gjorde runor.

Vg 187  
+ giRi * sati * stin * þana * eftiR * kuþa * bruþur * sin * eR * a ok*lanti * altri * tynþi ×
Geiri setti stein þenna eptir Guða, bróður sinn. Er á Englandi aldri týnði.
Gere satte denna sten efter Gude, sin broder. I England slöt han sina dagar.

Vs 24 
buonti × kuþr × hulmkoetr × lit × resa × ufteR × oþintisu × kunu × seno × kumbr × 
hifrya × til × hasuimura × iki betr × þon × byi raþr roþbalir × risti × runi × þisa × 
sikmuntaR × uaR ... sestR × kuþ
Bóndi góðr Holmgautr lét reisa eptir Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til Hǫsumýra eigi  
betri, en býi ráðr. Rauð-Ballir risti rúnar þessar. Sigmundar var [Óðindísa] systir góð.
Gode  bonden  Holmgöt  lät  resa  (stenen)  efter  Odendis,  sin  hustru.  Det  kommer  icke  till 
Hassmyra en bättre husfru, som råder för gården. Rödballe ristade dessa runor. Till Sigmund 
var Odendis en god syster. 

Ög 77  
: tuna : sati : stin : þ-... --tR : sin : uar : þurfast : uas han : man : mist : uniþik *
Tunna/Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
Tunna satte denna sten efter sin man Torfast. Han var av människor minst en niding. 

Ög 81 
* þukir * resþi * stin * þansi * eftiR * asur * sen * muþur*bruþur * sin * iaR * eataþis * 
austr * i * krikum * kuþr * karl * kuli * kat * fim * syni * feal * o * furi * frukn * treks  
* asmutr * aitaþis * asur * austr * i krikum * uarþ * o hulmi * halftan * tribin * kari * 
uarþ * at uti *auk * tauþr * bui * þurkil * rist * runaR *
Þorgerðr(?)  reisti  stein  þenna  eptir  ǫzur,  sinn  móðurbróður  sinn,  er  endaðist  austr  í  
Grikkjum.
Góðr karl Gulli gat fimm sonu. Fell á Fœri frœkn drengr Ásmundr, endaðist ǫzurr austr í  
Grikkjum, varð á Holmi Halfdan drepinn, Kári varð at Oddi(?)ok dauðr Búi. Þorkell reist  
rúnar.
Torgerd reste  denna sten efter  Assur (sena?),  sin  morbroder,  som dog österut  i  Grekland. 
Söner fick Gulle en god bonde fem. Vid Fyris föll Asmund orädde kämpen, Assur omkom i 
öster i Grekland, Halvdan blev på Bornholm dräpt, Kare vid Dundee (?) och död är Boe. 
Torkel ristade runorna.
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Ög 136  
aft uamuþ stonta runaR þaR n uarin faþi faþiR aft faikion sunu sakum| |mukmini þat 
huariaR  ualraubaR uaRin  tuaR  þaR  suaþ  tualf  sinum uaRin|  |numnaR t  ualraubu 
baþaR somon o umisum| |monum ‘ þat sakum onart huaR fur niu altum on urþi fiaru 
miR hraiþkutum auk tu miR on ub sakaR raiþ| |þiaurikR hin þurmuþi stiliR flutna 
strontu hraiþmaraR sitiR nu karuR o kuta sinum skialti ub fatlaþR skati marika þat 
sakum tualfta huar histR si kunaR itu| |uituoki on kunukaR tuaiR tikiR suaþ o likia ‘ 
þat  sakum þritaunta huariR tuaiR tikiR kunukaR satin t  siulunti  fiakura uintur at 
fiakurum nabnum burnR fiakurum bruþrum ‘ ualkaR fim ra=þulfs| |suniR hraiþulfaR 
fim rukulfs| |suniR hoislaR fim haruþs suniR kunmuntaR fim (b)irnaR suniR * nuk m--- 
(m)-- alu --(k)(i) ainhuaR -þ...  ...þ ...  ftiR fra sagwm| |mogmeni (þ)ad hOaR igOldga 
OaRi gOldin d gOonaR hOsli sakum| |mukmini uaim si burin| |niþR troki uilin is þat 
knuo knati| |iatun uilin is þat (n)(i)(t) akum| |mukmini þur sibi uiauari ul niruþR
Eptir  Vémóð/Vámóð  standa  rúnar  þær.  En  Varinn  fáði,  faðir,  eptir  feigjan  son.  Sǫgum  
múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at  
valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði  
fjǫr með Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna,  
strǫndu Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati Mæringa. Þat sǫgum  
tolfta, hvar hestr sé Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum  
þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir  
fjórum broðrum. Valkar fimm, Ráðulfs synir, Hreiðulfar fimm, Rugulfs synir, Háislar fimm,  
Hǫrðs synir, Gunnmundar/Kynmundar fimm, Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi.  
Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar Ingoldinga væri goldinn  
at  kvánar  húsli.  Sǫgum múgminni/ungmenni,  hveim sé  borinn  niðr  drengi.  Vilinn  er  þat.  
Knúa/knýja knátti jǫtun. Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: Þórr. Sibbi véaveri ól  
nírœðr.
Efter Vämod stå dessa runor, men Varen, fadern, skrev dem efter sin döde son. Sägom för 
folket det minnet, vilka de två krigsbyten voro, som togos så, att två krigsbyten tolv gånger 
togos på en gång från olika män. Sägom det som det andra, vem för nio människoåldrar sedan 
kom till livet bland reidgoterna (d.v.s. östgoterna) och vidare dog bland dem för sitt övermods 
skull. / Rådde Tjodrek, den käcke hjälten, krigares styresman, över stranden av Reidhavet; 
sitter nu rustad på ridhästen sin, sköld med rem fästad, fursten för Märingar. / Sägom det som 
det tolfte, var Gunns häst (valkyrians häst = vargen) ser föda vida på fältet, sålunda att två 
tiotal konungar ligga därpå. Sägom det som det trettonde, vilka två tiotal konungar sutto på 
Seland i  fyra vintrar  med fyra namn, födda åt  fyra bröder:  Valkar  fem (fem med namnet 
Valke), Radulfs söner, Reidulvar fem, Rogulvs söner, Haislar fem, Haruds söner, Gunnmundar 
fem, Bärns söner. Må jag nu fullständigt säga minnena, och vilken [ätt han tillhörde?], har jag 
efterforskat. Sägom för folket det minnet, åt vilken kämpe har är född som ättling. Vilen är 
det. För än den ene än den andre (enligt åtskilligas mening) är han en jätte (?). Vilen är det. 
Sägom för folket det minnet, för vilken av Ingolds-ättlingarne vedergällning skedde genom 
hustruns offer. Sägom för folket minnet: Torunn (hustruns namn). Bjare på Ön (Visingsö) är 
den runkunnige. 

Ög 165  
(*) þurun * risti * auk × þiR × bruþr × suniR : × tusta × iftiR * sin * faþur × þurkil×k  
rist × stin : þansi : aufti : tusta :
Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir Tosta, eptir sinn fǫður.  Þorkell’k reist stein þenna eptir  
Tosta.
Torun och bröderna, Tostes söner, reste (stenen) efter sin fader. Jag Torkel ristade denna sten 
efter Toste.

44



Öl 1 
+ s-a... --(s)- i(a)s * satr * aiftir * si(b)(a) * kuþa * sun * fultars * in hons ** liþi * sati *  
at * u * -ausa-þ-... +: fulkin : likr : hins : fulkþu : flaistr (:)* uisi * þat * maistar * taiþir :  
tulka * þruþar : traukr : i : þaimsi * huki * munat : raiþ:uiþur : raþa : ruk:starkr * i *  
tanmarku : --ntils : iarmun**kruntar : urkrontari : lonti {÷ IN| |NONIN- ¶ + HE... ...}
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir Sibba Góða/Goða, son Foldars, en hans liði setti at ... ...  
Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga Þrúðar draugr í þessu haugi;  
munat Reið-Viðurr ráða rógstarkr í Danmǫrku [E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.
{In nomin[e](?) Ie[su](?) ...}
Stridernas Thruds stam, som de största bedrifter följde – de flesta visste det – ligger dold i 
denna hög. En mera felfri stridsmägtig Yndils stora marks vagns Vidur skall icke råda öfver 
land i Danmark. Sten denne blef satt efter Sibbe den vise, Foldars son, men hans följe satte 
vid ön....
INNONIN HE
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Bilaga II

Lista över förkortningar av västnordiska dikter 

Dikterna är presenterade i alfabetisk ordning efter deras förkortningar. Namn på dikter eller 
andra litterära verk framställs i kursiv, medan de enskilda skaldernas namn presenteras i rak 
stil. 

Am : Atlamál
Akv : Atlakviða
Anon : Anonym
Arbj : Arinbjarnarkviða 
Arn : Arnórr Þórðarson
Bersi: Bersi Skáldtorfuson
Bjark : Bjarkamál
Bjhit : Bjǫrn hitdælakappi
Brot : Sigurðarkviða en meiri (Brot af)
E Sk : Einarr Skúlason
Edáð : Eyjólfr dáðaskáld
Eg Lv : Egill Skallagrímsson Lausavísa
Eirm : Eiríksmál
Fáfn : Fáfnismál
Fj : Fjǫlsvinnsmál
Gdß : Guðmundardrápa af Arngrímr ábóti
Ghv : Guðrúnarhvǫt
Gísl : Gísl Illhugason
Gríp : Grípisspá
Grott : Grottasǫngr
Guðr I : Guðrúnarkviða I
Guðr II : Guðrúnarkviða II
Guðr III : Guðrúnarkviða III
Haustl : Haustlǫng 
Hák : Hákonarmál 
Hál : Háleygjatal
Hárb : Hárbarðsljóð 
Hávm : Hávamál
Hfr Lv : Hallfreðr vandræðaskáld Lausavísa
Hhund I : Helgakviða Hundingsbana I
Hsv : Hugsvinnsmál
Ht : Háttatal 
Hyndl : Hyndluljóð
Ísldr : Íslendingadrápa 
Korm Lv : Kormákr Ǫgmundarson Lausavísa
Krm : Krákumál
Leið : Leiðarvísan
Mark : Markús Skeggjason
Mdr : Máríudrápa
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Merl : Merlínússpá  
Mhkv : Málsháttakvæði
Mv II : Máríuvísur II
Nj : Njálssaga 
Oddrgr : Oddrúnargrátr
Ótt : Óttarr svarti
Reg : Reginsmál
Rþ : Rígsþula
Rst : Rekstefja 
Sigrdr : Sigdrífumál
Sigsk : Sigurðarkviða skamma
Sigv : Sigvatr Þórðarson
Skí : Skírnismál
SnE : Snorra Edda (Arnamagnæansk utg.)
Sól : Sólarljóð
St : Sonatorrek 
Sturl : Sturla Þórðarson
þGísl : Þórkell Gíslason
þjóðA : Þjóðólfr Arnórsson 
Þry : Þrymskviða
þTref : Þórmóðr Trefilsson
þul : Þulur (I-IV)
Vafþr : Vafþrúðnismál
Vitn : Vitnisvísur
Vsp : Vǫluspá
Yt : Ynglingatal
Ǫrv : Ǫrvar-Oddssaga
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