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Sammandrag 

I denna uppsats undersöks Gurstenstenen, en småländsk runsten från tidig vikingatid. Syftet är 
att granska tidigare läsningar och tolkningar och revidera dessa där det behövs, samt att uti-
från en sannolik tolkning av inskriften säga något om dess sakliga bakgrund och syfte. Efter-
som studien syftar till att läsa och förstå text utgår metoden från en beskrivning av läsandet 
som psykologisk process. I varje del av detta arbete har den mest sannolika lösningen valts 
utifrån en jämförelse med annat runmaterial. Resultatet innebär en nyläsning och -tolkning av 
en av inskriftens rader. Läsningen är kuþaskaki faþi sunuR naut smiþa kata uif siþaR 
un…, vilket tolkas Goða-Skeggi fáði. Sonr naut smíða Káta. Víf síðarr unn[i] och översätts 
’Gode-Skägge (det vill säga godens eller godarnas Skägge) ristade. Sonen fick (eller fick 
nytta av) Kåtes smiden. Hustrun förunnade (eller gav lov) senare’. Sonen bör vara Kåtes son 
och hustrun Kåtes hustru. Möjligen är Skägge identisk med Kåtes son. Förleden Gode- är 
troligen samma ord som fvn. goði ’hednisk präst’. Inskriften är förmodligen en minnesinskrift 
över den döde Kåte, samt en manifestation av en betydelsefull händelse kopplad till att de 
föremål som nämns byter ägare. 
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1 Inledning  

Eftersom vi inte har så många runinskrifter från tiden före 800-talets början menar Henrik 
Williams (2006:267) att alla nya revideringar av läsningar eller tolkningar av dem får en 
relativt stor betydelse. Samma sak kan sägas för perioden närmast efter år 800: Från den 
tidiga vikingatiden känner vi bara till ett fåtal runinskrifter, och då tolkningen av någon av 
dessa modifieras får det följaktligen stor betydelse för den bild vi har av runristande och 
runstensresande under denna period. Det är just en tidig vikingatida inskrift som kommer att 
stå i fokus för följande undersökning, nämligen Gurstenstenen i norra Småland, daterad till 
slutet av 800-talet. Inskrifterna från tidig vikingatid är inte bara få utan också ofta mycket 
problematiska. Detta gäller inte minst Gurstenstenen. Eftersom ingen egentligen på allvar har 
behandlat denna runristning sedan Otto v. Frisen i början av 1900-talet lade grunden för den 
tolkning som, med Ragnar Kinanders mindre modifikationer, gäller än idag, finns all 
anledning att på nytt granska inskriften och det som tidigare skrivits om den.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att genom en fallstudie av en småländsk runinskrift, Sm 144,1 bidra till en ökad 
förståelse av användandet av runor och resandet av runstenar under tidig vikingatid. 
Undersökningen görs utifrån följande frågor: 

1. Hur bör inskriften på Sm 144 läsas och tolkas?  
2. I vilken kontext ristades Sm 144 och kan denna säga något om inskriftens syfte? 

1.2 Fyndplatsen 

I detta avsnitt beskrivs karaktären av det område där Sm 144 har blivit rest. Jag börjar med att 
beskriva runstenens närmaste omgivning och därefter trakten kring Gursten.    

Idag står Sm 144 på Gamleby folkhögskolas tomt. Detta är inte stenens ursprungliga 
plats. Den tidigaste uppgiften om Sm 144 lämnas av Eric Havton (1800‒1848b:208) som 
upplyser om att en ”[r]unsten står vid stora Landsvägen imellan Wida Gästgifvaregård och 
Gamleby köping, på Säteriet Gurstens ägor, där vägen afgår till Lapserum. Han […] har länge 
legat omkull […] så att man kan icke med visshet påstå, at han från första början stått der han 
nu står”. Hjalmar Cullberg (1867 Plansch 25) bekräftar Havtons uppgift. 

Ursprungligen stod alltså Sm 144 förmodligen vid en vägkorsning, förutsatt att vägarna  
ifråga fanns under äldre vikingatid. Ett tiotal meter från korsningen finns två gravar i form av 
runda övertorvade stensättningar; en typisk datering2 för dessa är satt till bronsålder eller 
järnålder (Riksantikvarieämbetet. Fornsök). Mig veterligt har gravarna inte undersökts 
arkeologiskt. Det är möjligt att stensättningarna är rester av ett större gravfält. Havton 

                                                 
1 Sm 144 är Gurstenstenens så kallade signum (se avsnitt 1.4).  
2 Om fornlämningen ifråga inte har fått en specifik datering kan en så kallad typisk datering anges, vilket innebär 
en trolig datering för denna typ av fornlämning (Riksantikvarieämbetet. Typisk datering).  
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(1800‒1848b:208) nämner ”en mängd större och smärre högar (Grafhögar)?” som ska ha 
funnits nära vägkorset. Han skriver vidare att ”[i] Gurstens åker har man funnit gamla svärd”. 
Erik Tuneld (1832:640) skriver också att ”större och mindre gräsbevuxna låga högar” ska ha 
funnits i närheten. De tidigaste avbildningarna av Sm 144 av Havton och Cullberg visar inte 
stenens omgivning, varför man inte av dessa teckningar kan få någon uppfattning om hur 
högarna ska ha sett ut (se bilaga 2). Vad gäller svärden skriver Havton (1800‒1848b:204) att 
bara knapparna till fästena finns bevarade (se Havtons teckning av dessa i bilaga 2). Enligt 
uppgift från arkeologen Svante Fischer, Uppsala, (e-brev till Henrik Williams december 2011) 
rör det sig dock inte om svärdsknappar från yngre järnåldern. De är därmed inte intressanta 
för min undersökning.  

Havton (1800‒1848b:201) nämner att ytterligare en runsten ska ha funnits i närheten av 
Gursten. Han skriver att runorna är bortnötta men att man kan se spår av ormslingor på 
stenen. Runstenen har inte återfunnits. Men eftersom ristningen ska ha innehållit ormslingor 
bör den vara av ett senare datum än Sm 144 och kan därför inte sättas i direkt samband med 
denna.  

Vad gäller trakten kring Gursten skriver Stefan Brink (1999:42‒44 m. litt.) att den 
centrala bebyggelsen i det gamla landet Tjust var koncentrerad till Lofta och Gamleby socken, 
två platser vilka bör ha varit funktionellt förbundna med varandra. Man kan känna igen 
sådana centrala bebyggelser genom en viss sorts ortnamn. Kring Lofta finns exempelvis invid 
kyrkan tre byar i anslutning till varandra: �orrsjö, Södersjö och Vivelsjö. Sista leden i dessa  

  Fig. 1. Gamleby och Lofta socken (Brink 1999:43).       
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ortnamn var enligt äldre skrivningar -husa(r). Husa-namnen kan alldeles särskilt kopplas till 
gamla svenska centralorter. Förleden i Vivelsjö, innehållande *vivil ’hednisk kultledare’, visar 
att området hade en religiös funktion, så också byn Harg norr om kyrkan, som förmodligen 
berättar om en hednisk kultplats. Öster om Lofta kyrka finns ortnamn som kan knytas till ett 
ting: Tingstad och Tingsberg.  

I trakten kring Gamleby låg en numera försvunnen bebyggelse †Kallåker, vars första led 
innehåller karlar, vilket tyder på att platsen hade en militär funktion. Byn †Långharg, numera 
�ygård, har samma harg i sista leden som nämndes ovan. Gården Gursten ska ha urskiljts 
från den nu försvunna bebyggelsen †Sten, och förleden menar Brink är en motsvarighet till 
fvn. goði ’förhistorisk ledarfigur’.  

Brink (1999:12‒13) skriver att många centrala bebyggelser av den här typen anlades 
mellan 0‒400 e. Kr. och verkar i flera fall ha behållit sin centrala ställning in i medeltiden. 
Vissa är dock yngre och kan ha grundats så sent som vid vikingatidens början.  

Enligt Veronica Palm (2006:64‒65) visar även de arkeologiska fynden att under järn-
åldern var platsen för den centrala bebyggelsen i Tjust förlagd till området kring Lofta och 
Gamleby. Det finns ett stort antal fornlämningar i området, främst gravar. Om boplatserna går 
det dock inte att säga mycket eftersom de i princip är outforskade. Palm skriver att Tjust är en 
av Sveriges mest fornlämningsrika bygder och att lämningarna ligger glest utspridda i land-
skapet men att en koncentration finns till Gamleby, Lofta, Västra Ed och Törnsfalls socknar. 
Det rör sig i stor utsträckning om gravar från brons- och järnåldern.  

1.3 Forskningsöversikt  

Sm 144 är 124 cm hög och ristad på tre sidor, varav två innehåller en rad med runor vardera 
och den tredje tre kortare rader. En rad med runor, den på sida B, är skadad. Samtliga rader 
löper lodrätt på stenen och ska läsas nedifrån och upp (se fig. 2, 3 och 4). De tidigaste åter-
givningarna av Sm 144 är Havtons teckning från början av 1800-talet och Cullbergs från 1867 
(se bilaga 2). Förutom dessa teckningar finns även tidiga fotografier av stenen. Både 
teckningar och fotografier visar stenen i samma skick som den är idag, det vill säga med en 
del av inskriften avslagen.  

1.3.1 Läsning, läsordning och tolkning 

Sophus Bugge (i Brate & Bugge 1887‒1891:361) är först att presentera en läsning, läsordning 
och tolkning av inskriften.3 Bugge läser: 

AT4 afataR  
AM utsmiþ  

                                                 
3 En läsning innebär att identifiera vilka runtecken inskriften innehåller. En läsordning innebär att fastställa i 
vilken ordning man väljer att läsa runraderna. En tolkning innebär att fastställa vilka ord man tycker sig se i run-
texten (se vidare i avsnitt 1.7). 
4 Sidornas bokstavsbeteckningar kommer från Kinanders läsordning (i SRI 4:293). T, M och B står för topp, 
mitten respektive botten (se fig. 2, 3 och 4). 
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AB sunuRha  
C kuþaskakifaþi  
B uifriþaRsun   

Bugge menar att inskriften är versifierad och tolkar den aftR Odd smið / sunuR Haguða (?) / 
Skæggi fáði / VéfriðaR sun, vilket översätts ”Skjegge, Hagudes (?) Sön, skrev (disse Runer) 
efter Odd Smed (eller Bygmester), Vefrids Sön”.  

Adolf Noreen (1904:485) ansluter sig till Bugges läsning och läsordning men ger en 
annan tolkning, nämligen aftR (?) Ud, Smiþs sun, úR Hakuþá Skæggi fáþi, WéfreþaR sun 
’Nach Uddr, dem sohne Smidhs, aus Hakudha schrieb Skäggi, der sohn Wefredhs’.  

Näst på tur att läsa och tolka Sm 144 är Otto v. Friesen (1914:4). Hans läsning skiljer sig 
på flera sätt från Bugges och Noreens. För det första läser v. Friesen A-sidans rader i omvänd 
följd och stenens sidor i en annan ordning. För det andra läser han också vissa runor 
annorlunda: 

C kuþaskakifaþi 
B uifrþaR[s]un… 
AB sunuR(n)a 
AM utsmiþ 
AT akata 

Angående läsningen nämner v. Frisen (1914:4) att på sida B är runornas toppar avslagna från 
och med r-runan. I det något större mellanrummet mellan R- och u-runan tänker sig v. Frisen 

         
Fig. 2. Sida A och C.    Bild: förf.     Fig. 3. Sida C och B.     Bild: förf.    Fig. 4. Skiss av Sm 144 sedd                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                     uppifrån.                Bild: förf.      
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att det ursprungligen har funnits ett kortkvist-s som i och med skadan blivit helt utplånat.5 På 
sida B är också övre delen av stenen skadad och v. Frisen menar att eftersom den sista runan 
(n) här står mycket nära ristningsytans kant är det troligt att denna skada skett efter att 
runorna ristades. Följaktligen kan runraden ursprungligen ha fortsatt med en eller flera runor.  

Om den näst sista runan i rad AB (n) skriver v. Friesen (1914:4) att bistaven är kort, 
horisontal och begränsad till huvudstavens vänstra sida. Han menar att en läsning n är lika 
trolig som Bugges läsning h. Den andra runan på rad AT, som Bugge och Noreen läser som 
en f-runa, ska enligt v. Friesen läsas som ett k. Dessutom kan v. Friesen inte se något spår av 
Bugges och Noreens R-runa i slutet av samma rad.   

Den tolkning som v. Friesen (1914:4‒8) ger lyder Góða-Skeggi fáði Véfr<i>ðar sun[ar]. 
Sunr naut smíða Káta. B-sidans Véfr<i>ðar sun[ar] menar v. Friesen är apposition till Góða. 
I konstruktionen Góða-Skeggi ser han den första leden som ett mansnamn i genitiv och 
därmed hela uttrycket som synonymt med Skeggi Góða sunr ’Godes son Skägge’. Han över-
sätter inskriften med ’Skägge, son till Gode Vifredsson, utförde (inskriften). Sonen begagnade 
sig av de av Kåte förfärdigade smidena’.6 I runföljden kuþa vill v. Friesen (1914:12‒17) se 
gen. sg. av fvn. Góði, inte rsv. Guði, som formellt är ett möjligt alternativ. Han grundar 
tolkningen på antagandet att runstenen av människor i området har omnämnts som Góþa 

stæinn och att gården Gursten har denna benämning som namngivningsgrund. Utifrån ort-
namnets äldsta skrivning, Godhasten från 1383, menar v. Friesen att man av ljudhistoriska 
skäl bör uppfatta vokalen som lång, det vill säga Gódhasten. Detta utesluter att fsv. Gudhi 

skulle finnas i ortnamnets första led, och enligt v. Friesens teori kan därmed inte runföljden 
kuþa tolkas som gen. sg. av detta namn.          

 Ragnar Kinander (i SRI 4:293‒294) presenterar 1961 sin tydning av inskriften. Han 
följer v. Friesens läsning men har, vad gäller tolkningen, en avvikande åsikt ifråga om läs-
ordningen av stenens sidor, till vem B-sidans inskrift är en bestämning och hur runföljden 
kuþa ska tolkas.  

Kinander (i SRI 4:293‒294) läser sidorna i ordningen A, B och C. Han tolkar detta som 
Sunr naut smíða Káta, Véfríðar (s)un(ar). Guða-Skeggi fáði och översätter ’Sonen fick Kåte 
Vifridssons smiden. Guda-Skägge utförde (ristningen)’. Eftersom B-sidan därmed läses efter 
A-sidan vill Kinander helst se detta som en apposition till Káta.  

Vad gäller runföljden kuþaskaki ser Kinander (i SRI 4:295), precis som v. Friesen, här 
ett sammansatt namn. Första leden tolkar Kinander som gen. sg. av antingen mansnamnet rsv. 
Guði, eventuellt fvn. Góði, eller appellativet fvn. goði m. ’hednisk präst’. Dock underkänner 
Kinander v. Friesens argument för att här välja Góði, eftersom det i den handskrift där 
Godhasten beläggs som den tidigaste kända skrivningen av ortnamnet Gursten samtidigt finns 
en tendens att beteckna kort /u/ med <o>, exempelvis Kolla för Kulla. Att det verkligen rör 
sig om ett kort /u/ bekräftas också av senare skrivningar av ortnamnet.7  

Andra delar av inskriften som Kinander (i SRI 4:294‒295) ger olika alternativa tolk-
ningar till är skaki, kata och uifrþaR. Vad gäller skaki menar han att de fsv. mansnamnen 
                                                 
5 Här supplerar även Bugge och Noreen en s-runa men utan att markera eller motivera detta. 
6 v. Friesen (1933:153‒154) ger senare en något omformulerad översättning: ”Skägge, son till Gode Vifredsson, 
ristade (runorna). Sonen ( = Skägge) fick (efter sin far) de av Kåte smidda värdeföremålen (troligen vapen: 
svärd, yxa, spjut, hjälm eller brynja etc.)”.  
7 gudestenn 1544, gvdestenn 1545, guderstenn 1575 och Guerstenn 1590 (SRI 4:295). 
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Skagi, Skakki och Skæggi är möjliga. I fallet kata tänker han sig gen. sg. av rsv. mansnamnen 
Káti, Kat(t)i eller Gaddi. För uifrþaR ger han slutligen alternativen gen. sg. av kvinnonamnet 
fvn. Véfríðr eller av mansnamnet fvn. Véfrøðr. Oklart är också vad smíða Káta syftar på. 
Eftersom fvn. smíð f. eller smíði n. här står i gen. pl. menar v. Friesen (1914:8) att ordet bör 
ha en konkret betydelse ’med yrkesskicklighet utfört föremål’ och inte abstrakt syfta på 
förmågan att utföra sådana föremål. Kinander (i SRI 4:294‒295) skriver att föremålen ifråga 
kan vara utförda både i trä och metall, dock är betydelsen ’smycke’ belagd först i senare tid.    

Ingrid Sanness Johnsen (1968:162‒163) ansluter sig till Kinanders läsordning (AB‒AT, 
B och sist C) och tolkning. Hennes läsning är dock annorlunda. På B-sidan ser hon inte endast 
ett vändrune-r utan ett vändrune-r utan huvudstav följt av en i-runa. Paralleller till en sådan 
form av r-runan finns på en runpinne från Ladoga (X RyNLT2004;5)8 och på Sparlösa 
(Vg 119). Ingen av dessa är dock vändrunor.9   

Thomas Birkmann (1995:314‒316) framför inte ett eget förslag till läsordning. Dock 
pekar han på problem med v. Friesens alternativ C, B och AB‒AT. Birkmann menar att det 
inte verkar troligt att ristaren först ristade en rad vardera på C- och B-sidan och därefter gick 
runt hela stenen för att rista inskriftens avslutning på sida A (se fig. 4). Han påpekar också att 
det inte är troligt att C-sidan utgör inskriftens inledning, eftersom ristaren då borde ha ristat 
inskriftens fortsättning på det utrymme som finns bredvid raden på sida C istället för på 
stenens övriga sidor. Birkmann kommenterar också i förbigående hur han uppfattar inskriftens 
upplägg: sidorna A och C bildar en enhet, medan B-sidan står något mer för sig själv.  

1.3.2 Datering 

Johnsen (1968:162‒163) daterar inskriften till 800-talet.10 Ett språkligt drag som ligger till 
grund för hennes tidfästning är den osynkoperade formen av fvn. sonr som på Sm 144 alltså 
skrivs sunuR. Även runformerna utgör underlag för datering. Johnsen (1968:15) ställer upp 
tre huvudvarianter av kortkvistrunraden och Sm 144 hör till den typologiskt äldsta gruppen. 
Där placerar hon bland andra även Rök (Ög 136) och Forsaringen (Hs 7), vilka dateras till 
800-tal (SRD).  

Andra drag som pekar mot en tidig datering är verbet fáði i ristarformeln, vilket vanligt-
vis förekommer i inskrifter från äldre vikingatid, även om undantag finns (se Källström 
2007:145). Dessutom är avsaknaden av ramlinjer något som förekommer i inskrifter med den 
äldre runraden (Knirk 2002:636). 

1.3.3 Inskriftens syfte 

Enligt v. Friesen (1914:8‒11) reste Skägge stenen till minne av sin far Gode Vifredsson. Detta 
är inget som nämns uttryckligen i texten, men v. Friesen menar att man i de äldre inskrifterna 
                                                 
8 X Ry står för inskrift från Ryssland. Om runinskrifters signum se avsnitt 1.4. 
9 Johnsen läser alltså B-sidans runrad uifriþaR(s)un… precis som Bugge och Noreen. Det är dock oklart huru-
vida Bugge och Noreen valt denna läsning på samma grunder som Johnsen. Varken Bugge eller Noreen går 
närmare in på huruvida i-runan är supplerad eller om de verkligen tyckt sig ha sett en sådan i inskriften. 
10 Även Noreen (1904:485) daterar Sm 144 till ”gegen 900” och v. Friesen (1914:7) menar att den troligen hör 
till 800-talets senare del. Ingen av dem motiverar dock sin datering. 
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inte ansåg det nödvändigt att ange vem stenen var rest efter, bara vem som reste den. Han 
menar att Skägge är identisk med den son som nämns på sida A. Där berättas det också att 
vissa föremål ska tillfalla honom. Dessa föremål har enligt v. Friesen tidigare tillhört Skägges 
far och förmodligen utgjorts av vapen av något slag. Inskriften skulle alltså vara både en 
minnesinskrift och ett slags juridiskt dokument som berättar om en arvsföljd.  

Även Johnsen (1968:162) hävdar att inskriften är ett juridiskt dokument som berättar hur 
en son ärver föremål efter fadern. Att arvföljden offentliggörs på detta sätt skulle indikera att 
det handlar om viktiga föremål, som enligt Johnsen överfördes tillsammans med det juridiska 
eller religiösa ämbete de förmodligen symboliserade.  

En teori har framförts, ursprungligen av v. Friesen (citerat ur Helmfrid 1937:110), att 
Sm 144 ska ha stått vid en tingsplats. Bland andra Arthur Nordén (1943) ansluter sig till 
denna teori och menar sig ha hittat själva tingshögen.11 Arkeologiska fynd talar dock emot 
denna teori (se Palm 2006:74‒75). 

1.4 Material 

Undersökningsobjektet och dess jämförelsematerial består av runinskrifter. Dessa hänvisas till 
med hjälp av ett signum vars första del består av en förkortning, av landskap för Sveriges del, 
av land för Norge och Danmarks del. Därefter följer ett nummer som hänvisar till en artikel i 
antingen Sveriges runinskrifter (SRI), Danmarks runeindskrifter (DR) eller �orges innskrifter 

med de yngre runer (N). Vissa inskrifter beskrivs inte i SRI, DR eller N. I dessa fall hänvisar 
signumets andra del till den publikation där inskriften först publicerats. Detta görs med hjälp 
av en förkortning. Där ibland ingår publikationens utgivningsår och sidnummer där inskriften 
finns beskriven. Vad förkortningarna står för anges i litteraturlistan. 

För min läsning och tolkning av Sm 144 kommer jag i första hand att använda ett 
avgränsat material som referensram. Materialet kallar jag i fortsättningen för det primära 
jämförelsematerialet.12 För att jämförelsen ska bli så meningsfull som möjligt inkluderas bara 
de inskrifter som kan antas vara en del av den tradition som Sm 144 tillhör. Jag avgränsar mig 
därmed vad gäller tidsperiod, inskriftsmaterial och område.  

Ifråga om tidsperiod har jag, förutom i två fall, utgått från dateringen i Samnordisk 
runtextdatabas (SRD) (se vidare i bilaga 1). Den bakre tidsgränsen sätts till ca år 750, och den 
främre till mitten av 900-talet. Jag har inte inkluderat de inskrifter som i SRD daterats till 
andra hälften eller slutet av 900-talet.13 Anledningen till att jag lagt den bakre tidsgränsen 
cirka 150 år före den datering som är satt för Sm 144 och den främre cirka 50 år efter är att de 
inskrifter som föregår Sm 144 tillhör en tradition som i någon mening kan ha påverkat Sm 

                                                 
11 Nordén (1943) ger också en egen översättning av inskriften på Sm 144: ’Präst-Skägge ristade, son till Frid på 
vi’et. Sonen bjöd bygga en (tings)kätte.’ Han menar också att sista leden i Gursten ska syfta på en typ av stenram 
anlagd på tingshögen. 
12 Då detta primära jämförelsematerial inte kan bidra med upplysningar om något visst fenomen kommer jag att 
sträcka mig utanför detta, se vidare i avsnitt 1.7 där jag diskuterar undersökningens metod. De inskrifter som på 
så sätt aktualiseras i undersökningen kommer dock inte att tas upp i bilaga 1. 
13 Bara de inskrifter som i SRD uttryckligen daterats till någon gång mellan mitten av 700-talet och mitten av 
900-talet inkluderas alltså. De inskrifter som utan vidare precisering daterats till vikingatid är inte inräknade. 
Detta innebär att vissa inskrifter utförda med kortkvistrunformer inte inkluderas, exempelvis Öl 33. 
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144, vilket de som ristats efter 800-talets slut rimligtvis inte kan ha gjort. Den bakre 
tidsgränsen är satt så att de så kallade övergångsinskrifterna inte inkluderas. Dessa tillhör 
framförallt typologisk en annan tradition än Sm 144 (Knirk 2002:639).  

Jag väljer att bara titta på monumentinskrifter i sten, till vilka Sm 144 räknas, och inte 
inskrifter på lösföremål.14 Detta eftersom de två grupperna skiljer sig åt genremässigt. 
Stenmonumenten är i regel offentliga texter och innehåller sällan inskrifter som kan räknas 
som magiska eller till privatlivet, vilket lösföremålen i större utsträckning gör (Williams 
1990:15).  

Vad gäller område begränsar jag mig till Västergötland, Östergötland och Småland,15 som 
tillsammans med Öland, Dalsland och Värmland, varifrån inga monumentinskrifter från 
denna tid finns, 16 under medeltid ska ha tillhört Götalandsområdet (NE s. 262). Material från 
Gotland som daterats inom det aktuella tidsspannet utesluts eftersom det inte visat sig vara 
jämförbart med Sm 144, vad gäller innehåll och upplägg.  

De inskrifter som inkluderas i det primära jämförelsematerialet återfinns i bilaga 1. I flera 
fall använder jag inte den tolkning som finns upptagen i SRI. Dessa inskrifter kommer att 
märkas ut med signum och $. Signumet refererar då till de publikationer som anges i bilaga 1, 
inte till SRI.17 

1.5 Avgränsning 

All problematik kopplad till Sm 144 kommer inte att behandlas. Jag kommer bara mycket 
kortfattat diskutera huruvida man verkligen bör läsa en þ-runa på sida B. Jag kommer inte att 
ta ställning till vilken av de alternativa tolkningarna av skaki och kata som är mest trolig, 
inte heller diskutera hur verbet fvn. fáði används eller dess betydelseutveckling (se Källström 
2007:144‒147). Jag kommer bara mycket kort att beröra vad som egentligen avses med smíða 

Káta på sida A. Vad gäller omvärldsnivån (se avsnitt 1.7) kommer jag inte att titta på innehåll 
och kontext hos mitt primära jämförelsematerial för att se om detta kan ge en ledtråd till hur 
inskriften på Sm 144 ska förstås.  

Dessa punkter är potentiellt intressanta, men utesluts på grund av att de inte ryms inom 
ramen för en magisteruppsats.  

 
                                                 
14 Lösföremål från den aktuella perioden är G 355, G 389, Hs 7, J Fv1988;244, U ANF1937;163, 
U ANF1937;172, U ANF1937;180, U AST1;150, U NOR2001;24, Öl BN83, Öl BN84 och Öl NOR2003;26.  
15 Sm 20 inkluderas inte. Den är numera försvunnen och endast känd genom en avbildning från slutet av 1600-
talet. Kinander skriver att det i teckningen förmodligen fattas runor och att andra kan vara lästa fel. Inskriften 
tycks dock likna Sm 144 eftersom den är ristad med kortkvistrunformer och runraderna är placerade i lodräta 
rader (SRI 4:75). Eftersom inskriften är osäkert tolkad kommer den inte att inkluderas i jämförelsematerialet 
men förtjänar att omnämnas på grund av likheterna med Sm 144. Sm 20 har i SRD utan vidare precisering 
daterats till vikingatid.  
16 Från Öland finns dock en inskrift (Öl 1) som i SRD daterats till slutet av 900-tal. Den ingår alltså inte i under-
sökningen. Andra inskrifter som uttryckligen daterats till slutet av 900-talet i SRD och som följaktligen även de 
uteslutits är: Ög 81, Ög 82, Ög, 83, Ög 84, Ög 165.  
17 Jag har inte märkt ut någon av de övriga inskrifternas signum med $, även om de har denna markering i SRD. 
Dessa inskrifter hänvisar därmed till SRI, DR, N eller till annan angiven publikation. 
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1.6 Teori 

I detta avsnitt redogör jag för och problematiserar de begrepp vilka kommer att ligga till 
grund för analysen av vissa problematiska grafer på Sm 144. 

1.6.1 Terminologi 

För diskussionen kring graferna på Sm 144 utgår jag från Lasse Mårtenssons (2011) ter-
minologi och definitioner. 

Mårtensson (2011:108‒110) skriver att begreppet grafem kan uppfattas på två olika sätt, 
dels som ett autonomt grafembegrepp, dels som ett relationellt. I det förstnämnda fallet 
betraktas skriften som ett system för sig själv, åtskilt från talet. Grafemet definieras här som 
”minsta betydelseskiljande enhet i skriftspråket”. I enlighet med detta fastställs grafem genom 
att man visar att de har just en betydelseskiljande uppgift, till exempel genom att ställa upp 
minimala par hämtade från det material undersökningen gäller. I det sistnämnda fallet, det 
relationella grafembegreppet, särskiljs inte skriften från talet utan underordnas det. Utgångs-
punkten är att det finns ett samband mellan grafemen och de fonem de representerar. För att 
identifiera grafem utgår man därmed från det fonemsystem man antar gäller för materialet 
ifråga och tittar på hur dessa fonem återgivits i skrift. För att skilja de två grafembegreppen åt 
använder Mårtensson för det autonoma grafembegreppet termen grafem och för det re-
lationella fonografem.  

Mårtensson (2011:112) understryker att man bör hålla isär fonografem och fonem. Ofta 
representerar ett fonografem bara ett fonem men i vissa fall kan två olika fonem, exempelvis 
kort och lång vokal, representeras av samma fonografem. Fonografem markeras med vinkel-
parantes och snedstreck, exempelvis </a/>. 

Ett fonografem identifieras inte utifrån sina typologiska egenskaper, det vill säga hur de 
rent fysiskt tar sig utryck i skrift, utan istället utifrån vilket eller vilka fonem de representerar. 
Termerna graf, graftyp och graftypsvariant har däremot typologiska kriterier som utgångs-
punkt.18 Termen graf syftar på det enskilda, unika skrivtecknet. Det finns inte två likadana 
grafer men ändå delar många grafer typologiska egenskaper med varandra. På grundval av 
dessa gemensamma drag kan man sammanföra graferna i olika grupper. Detta innebär en 
abstraktion av den enskilda unika grafen och termerna graftyp och graftypsvariant avser olika 
nivåer i denna abstraktion. Graftypen markeras med bakåtsnedstreck, exempelvis \a\, och 
graftypsvarianten med klammerparentes {a}. För att olika grafer ska kunna tillhöra samma 
graftyp måste graferna uppvisa samma distinktiva drag. Med distinktivt drag menas de 
beståndsdelar som till exempel ett ä måste innehålla för att kunna igenkännas som ett ä och 
inte förväxlas med ett a. Samma fonografem kan representeras av olika graftyper. Exempelvis 
tillhör de två graftyperna \Ä\ och \ä\ samma fonografem. Men de grafer som identifieras som 
en och samma graftyp kan ändå skilja sig åt genom att de innehåller olika redundanta drag. 
Det vill säga drag som inte har betydelse för att en graf ska kunna bli igenkänd. Det kan 
handla om olika utformning av de distinktiva dragen, exempelvis ett rakt streck istället för två 

                                                 
18 Jag kommer därför att återge graftyper och graftypsvarianter med hjälp av runformer. Jag har här valt de 
former som jag uppfattar som mest neutrala. 
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prickar i ett ä. Grafer som innehåller samma redundanta drag kan indelas i olika 
graftypsvarianter som alltså bildar undergrupper inom graftypen (Mårtensson 2011:111‒117).  

Då jag diskuterar problematiska rungrafer på Sm 144 använder jag mig av redan utförda 
analyser av runformer. Framförallt rör det sig om Bengt Lomans (1965) analys av kortkvist-
runformernas distinktiva drag. Lomans terminologi är dock förlegad. Han använder sig av 
begreppet grafem, men utifrån vad man kan förstå av metodbeskrivningen går detta begrepp 
varken att likställa med Mårtenssons grafem eller fonografem.19 Istället blandar Loman in 
typologiska kriterier i grafembegreppet och termen används snarast om det som hos 
Mårtensson skulle ha betecknats graftyp (se Loman 1965:7‒21).20 På grund av denna 
inexakthet och förvirring kring begreppen är det omöjligt att använda Lomans terminologi 
och jag kommer därför att överföra den till Mårtenssons. Detta är inte helt oproblematiskt, 
eftersom just förvirringen kring begreppen kan göra det svårt att vara säker på vad Loman 
egentligen menar.  

1.6.2 Bengt Lomans analys av kortkvistrunformerna 

Jag använder mig som sagt framförallt av Lomans analys av kortkvistrunformerna men också 
till viss del av Lillemor Santessons (1989:13‒19) analys av långkvistrunformerna. Ett 
problem med dessa analyser är att de har gjorts utifrån en förförståelse av långkvist- och 
kortkvistrunor som system väl avgränsade från varandra. Dessa två system har traditionellt 
setts som tillhörande olika runalfabet, eftersom ristare ofta tycks använda sig av övervägande 
den ena eller den andra varianten i inskrifter. Detta stämmer dock inte överens med den bild 
runmaterialet visar och i enlighet med Michael Barnes (2006) utgår jag i min undersökning 
från att ingen sådan strikt åtskillnad fanns mellan de olika alfabeten.  

Barnes (2006:19‒21) skriver att det händer att ristare blandar graftyper eller graftyps-
varianter från olika alfabet. Han ger en kortfattad genomgång av hur variationen sett ut i det 
svenska materialet. Hans undersökning visar (2006:23) att de långkvistformer som under tidig 
vikingatid förekommer blandade med kortkvistformer är h-, a-, n- och m-runor, samt i en-
staka fall s-, t- och R-runor. Denna variation under den tidiga perioden avtar mot slutet av 
900-talet då inskrifterna istället börjar uppvisa en mer enhetlig uppsättning grafer av lång-
kvisttyp, dock med sporadiska inslag av kortkvistformer.  

Barnes (2006:19) påpekar att Loman utgår från ett strikt särskiljande av runalfabeten i sin 
analys, vilken bara fokuserar på kortkvistformer. Samma sak kan sägas gälla för Santessons 
(1989:13‒19) analys av enbart långkvistformerna.21 Jag kommer dock att använda mig av de 
analyser som står till buds men samtidigt försöka vara medveten om begränsningarna i deras 
utgångspunkter.   

                                                 
19 Grafem definieras hos Loman (1965:7) som ”en grupp vars medlemmar har en viss grafisk likhet och inte står 
i distinktiv motsättning till varandra”. Det tycks alltså som om typologiska kriterier blandas in i begreppet. Som 
sagt är varken grafem eller fonografem hos Mårtensson kopplat till typologiska egenskaper.   
20 Exempelvis talas det om ett grafem kan kontrasteras mot ett annat genom att det innehåller olika distinktiva 
drag (Loman 1965:14‒21). 
21 Jag tar inte upp Santessons undersökning i detalj här eftersom den fungerar enligt samma principer som 
Lomans och jag använder mig bara indirekt av denna i diskussionen av en viss rungraf på Sm 144. Även 
Santessons termer ersätts med Mårtenssons.  
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Fig. 5. Kortkvistrunornas olika graftyper och graftypsvarianter enligt Loman (1965:21) 

Loman (1965:5‒21) analyserar de olika grafer som finns representerade i inskrifter med 
kortkvistrunor i syfte att bestämma vilka drag hos dem som kan anses distinktiva. De grafer 
som innehåller samma distinktiva drag har jag identifierat som tillhörande samma graftyp. 
Loman fastställer också vilka drag som är redundanta, det vill säga egentligen överflödiga 
drag som kan användas om ristaren så vill, utan att det påverkar läsningen. Grafer med 
gemensamma redundanta drag identifierar jag som tillhörande samma graftypsvariant. Loman 
gör ingen egentlig analys av graftypsvarianterna men noterar några olika exempel på sådana i 
det schema han ställer upp för de olika graftyperna (se fig. 5). De distinktiva drag Loman 
pekar ut för kortkvistformerna är bistavarnas riktning, antal, höjdläge och längd. En lång 
bistav når huvudstavens topp alternativt botten, medan en kort bistav inte sträcker sig så långt. 
Höjdläget är delat i en övre och undre del utgående från en tänkt mittlinje. Redundanta drag 
kan exempelvis vara om bistaven är rundad eller ej. 

I det schema som presenteras i fig. 5 ingår inte graftyperna för \Z\, \c\, \i\, \í\ och \Ø\. De 
tre första har Loman gett det distinktiva draget frånvaro av bistav. Graftyperna \Z\ och \c\ har 
huvudstaven placerad i undre respektive övre höjdläget och huvudstaven i \i\ finns i både det 
övre och undre höjdläget. Graftypen \í\ karakteriseras av en lång bistav, i både övre och 
undre höjdläget samt riktningen ned och upp. Graftypen \Ø\ kontrasteras mot \í\ genom en 
tredje riktningsangivelse ned, utöver de två första.   

1.6.3 Begreppsdefinitioner   

Loman (1965:14‒21) fastställer de distinktiva dragen eller, med Mårtenssons terminologi, 
etablerar de olika graftyperna med utgångspunkt i hur de olika rungraferna brukar trans-
littereras.22 Eftersom denna translitterering har sin utgångspunkt i en föreställning om vilka 
fonem som i skrift representeras av de olika graferna, har Loman i sin metod (om så inte i sin 

                                                 
22 Translitterering innebär att ett skriftsystem överförs till ett annat. I detta fall rör det sig om att runtecken 
överförs till latinska bokstäver, vilka skrivs med fetstil.   
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terminologi) utgått från ett relationellt grafembegrepp, det vill säga fonografem. Jag kommer 
därför i fortsättningen att använda denna term och inte grafem. 

Lomans analys gäller som sagt bara kortkvistrunformerna och Santessons bara långkvist-
runformerna. Eftersom ingen analys har gjorts av dessa båda ställda bredvid varandra har de 
distinktiva dragen dem emellan strikt talat aldrig fastställts och det finns ingen grund för att 
kategorisera exempelvis s-runan av långkvist- och kortkvisttyp som olika graftyper. Men 
eftersom jag som sagt inte ser dessa alfabet som skilda system vill jag kunna relatera lång- 
och kortkvistformerna till varandra på det sättet. Min undersökning inkluderar dock inte ovan 
nämnda analys. Jag kommer därför att förhålla mig till problemet på följande sätt: Jag tar min 
utgångspunkt i de distinktiva och redundanta drag Loman ställer upp för kortkvistrun-
formerna. När de distinktiva dragen är gemensamma för lång- och kortkvistformen av en viss 
runa ses de som en och samma graftyp men som olika graftypsvarianter. Då de distinktiva 
dragen skiljer sig åt ser jag dem som olika graftyper (se vidare i bilaga 3). Detta är på intet 
sätt en idealisk lösning, men eftersom jag vill använda mig av Lomans analys, Mårtenssons 
terminologi samt en förståelse av lång- och kortkvistrunformerna som ej åtskilda system är 
det en möjlig utväg. Ibland är det dock praktiskt att tala i termer av långkvistrunformer och 
kortkvistrunformer.23 Uttrycken refererar till de former som traditionellt räknas till den ena 
eller den andra gruppen.  

1.7 Metod 

Rune Palm (2001:110‒112) ställer sig frågan vad som krävs för att läsa och förstå run-
inskrifter. Han menar att man kan tänka på läsandet, och omvänt skrivandet, som en 
psykologisk process där visuella stimuli förvandlas till förståelse av skriftens innehåll. För att 
förklara denna process ställer Palm upp ett antal nivåer som läsaren måste ta sig igenom. 
Dessa nivåer är desamma för en dåtida läsare som för en nutida och därför bör den också 
kunna fungera som en metodbeskrivning för hur man egentligen bär sig åt då man läser, tolkar 
och så långt det är möjligt förstår en runinskrift. Eftersom jag i min undersökning försöker 
göra just detta har jag valt att använda Palms nivåer som utgångspunkt för min metod. Jag tar 
även hjälp av Magnus Källströms (2007) och Svante Lagmans (1989) åsikter när det gäller 
tolkningsmetodik. De första fyra nivåerna behandlar läsning och tolkning. Där kommer alltså 
min första frågeställning (se avsnitt 1.1) att besvaras. Den femte nivån, vilken innebär en 
kontextualisering av inskriftens innehåll, besvarar min andra frågeställning. 

På den första nivån ska de olika graferna diskrimineras. Det innebär en identifiering av 
vilka fonografem24 de representerar (Palm 2001:113). När runor är skadade eller helt enkelt 
inte går att identifiera med ett bestämt fonografem kommer jag att ta hjälp av framförallt 
Lomans analys av kortkvistrunformerna men även argumentera för olika alternativ med stöd 
av jämförbara runformer i andra inskrifter. Med läsning avser jag resultatet av diskriminer-
ingen. För att kunna göra en korrekt bedömning av graferna på Sm 144 har jag själv undersökt 
inskriften vid två tillfällen, den 3 juni och den 23 november 2011.     
                                                 
23 Även beteckningar som kortkvistvariant, kortkvistform och dylikt kommer att användas med samma betydelse. 
24 Palm använder i själva verket termen grafem, men eftersom jag tar min utgångspunkt i Lomans analys då det 
gäller diskriminering av graferna gör jag bara anspråk på att identifiera grafer som fonografem. 
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Det andra steget är en fonematisering av de diskriminerade graferna. Vikingatidens 16-
typiga runrad innehåller graftyper och graftypsvarianter som kan representera flera olika 
fonem, och dessa olika alternativ måste man vara medveten om (se fig. 6). Dessutom måste 
man vara införstådd med de ortografiska konventioner runristarna använde sig av (Palm 
2001:114‒116). 

      

Fig. 6. Den 16-typiga runradens långkvistformer och deras fonematiska värden (Palm 2001: 115). 
Uppställningen är något förenklad vad gäller de fonematiska värdena.  

Källström (2007:57) skriver angående tolkningsmetodik att då man ställer upp alternativ för 
en runas ljudvärde ska dessa stämma överens med hur ljudet ifråga betecknas i den övriga 
inskriften. Om en sådan jämförelse inte går att göra bör man undersöka hur ljudet betecknas i 
inskrifter från den aktuella perioden och området.   

Det tredje steget är lexikalisering, vilket innebär fastställandet av vilka lexikala enheter 
som ryms i den aktuella runföljden (Palm 2001:117‒118). Källström (2007:57) menar att man 
här inte bör bryta mot syntaktiska regler och att man ska kunna visa att orden ifråga troligtvis 
existerade i fornspråken, även om de, med tanke på runmaterialets lilla omfång, inte nöd-
vändigtvis behöver ha paralleller i andra runinskrifter. Med tolkning avser jag resultatet av 
lexikaliseringen. Jag använder mig här av olika ord- och grammatikböcker, framförallt 
�orrøn ordbok (NO 2008) och Ragnvald Iversens �orrøn grammatikk (1961). 

Den fjärde nivån är strukturering. Här måste man ta ställning till i vilken ordning 
inskriften ska läsas. Palm (2001:118) påpekar att textinnehållet ofta kan leda en på rätt väg 
men också tidigare erfarenhet. Det senare innebär för en nutida läsare att man med hjälp av 
jämförbara inskrifter fastställer exempelvis var på ristningsytan de brukar ha sin början och 
vilken riktning de brukar ha. Vad gäller textinnehållet måste de olika textdelarna givetvis 
läsas i en sådan ordning att de ger mening. Men även i detta sammanhang är det fruktbart att 
jämföra med andra inskrifter. Runinskrifter innehåller ofta mer eller mindre formelliknande 
inslag och var i texten dessa brukar förekomma kan ge en ledtråd om läsordningen för den 
inskrift som undersöks.   

När det kommer till struktureringen, som är särskilt komplicerad på Sm 144, kommer jag 
inte bara att jämföra med andra inskrifters upplägg, utan också att titta på hur runraderna 
placerats på just Sm 144 och om detta kan peka mot en viss läsordning. Jag gör det med 
utgångspunkt i Birkmanns (1995:316) påpekande av den bristande logiken i v. Friesens 
läsordning, vilken inte tar hänsyn till hur inskriften är upplagd på själva stenen. 

Den femte och sista nivån omvärlden handlar om att förstå texten för att komma åt vad 
ristaren avsett förmedla med sin inskrift. Här ligger naturligtvis det största problemet för en 
nutida läsare eftersom vi inte har den kunskap som ristaren förväntade sig att inskriftens 
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läsare skulle ha (Palm 2001:119‒121). Här kommer jag främst att försöka resonera kring hur 
de olika delarna av inskriften bör ses i förhållande till varandra och vad inskriftens syfte 
skulle kunna vara. Jag kommer också att sätta detta i samband med vad vi vet om det område 
där Sm 144 restes.  

I princip bör man gå igenom de fem nivåerna i nämnd ordning, utan att blanda ihop dem 
med varandra. I praktiken är detta givetvis svårt. Man skulle till exempel kunna hävda att 
fonematiseringen alltid är närvarande vid lexikaliseringen, eftersom man måste vara medveten 
om de olika fonemalternativen då man ska fastställa vilket ord det är fråga om. För en korrekt 
lexikalisering är det också nödvändigt att titta på vilken kontext Sm 144 ingår i, eftersom 
detta påverkar vilka ord det är rimligt att återfinna i inskriften. Detta innebär att omvärlds-
nivån tangeras. Vad gäller Sm 144 är det också nödvändigt att gå fram och tillbaka mellan 
strukturerings- och lexikaliseringsnivån eftersom runföljden ser olika ut beroende på i vilken 
ordning man väljer att läsa runraderna på stenens olika sidor. Fastställandet av de lexikala 
enheterna blir därmed beroende av vilken läsordning man väljer. Dock bör man vara 
medveten om vad som hör till vilken nivå. Farligast är kanske att blanda samman diskriminer-
ing och lexikalisering. Om man på förhand har en uppfattning om vilken lexikal enhet man 
förväntar sig är det lätt hänt att problematiska grafer läses på ett sätt som passar in i denna 
förförståelse. Exempel på detta finns i tidigare läsningar av Sm 144 (se avsnitt 2.1.3.4).   

Problematiskt är också hur stor vikt som ska läggas vid en korrekt diskriminering av 
graferna. Om man, då man flyttat sig framåt i nivåerna, inser att den mest sannolika läsningen 
inte ger någon språkligt meningsfull tolkning ligger det nära till hands att återgå till den första 
nivån för att undersöka vilka möjligheter som finns för en annorlunda läsning. Frågan är då 
hur mycket det är rimligt att kompromissa med den mest sannolika läsningen i jakten på en 
meningsfull tolkning? Svante Lagman (1989) ger några hållpunkter för i vilken grad man kan 
räkna med ortografiska avvikelser, vilka jag kommer att använda mig av för att se om en 
felristning som vissa forskare räknar med på Sm 144 inte kan förklaras på annat sätt och 
därmed göra den föreslagna tolkningen mer rimlig.   

1.7.1 Jämförelsematerialet     

Som framgått kommer jag för varje nivå att resonera kring troliga lösningar med 
utgångspunkt i jämförelser. I princip läggs störst vikt vid om omständigheter knutna till 
Sm 144 talar för en viss slutsats, därefter den information som det primära jämförelse-
materialet kan ge. I flera fall måste jag gå utanför detta material för att hitta paralleller till ett 
visst fenomen, ju längre från Sm 144 jag rör mig, vad gäller tid, område och material, ju 
mindre väger de argument som härrör från dessa motsvarigheter. Jag har också letat efter 
paralleller i denna ordning, och om exempelvis inga inskrifter från det primära jämförelse-
materialet nämns innebär det att fenomenet ifråga inte återfinns där.  

Jämförbara inskrifter, vilka inte ingår i det primära jämförelsematerialet, har jag fram-
förallt hittat genom SRD, men också i olika forskares sammanställningar av exempelvis 
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runfomer eller namnbelägg.25 I vissa fall har jag själv gått igenom delar av SRI för att hitta 
exempel på ett visst fenomen. Tillvägagångssättet kan vara problematiskt eftersom exempel-
vis SRD inte är konsekvent i vilka uppgifter som lämnas. Forskares sammanställningar av 
runformer täcker heller inte hela runmaterialet. Jag kan därför inte vara säker på att de 
fenomen jag letar efter är representerade i runmaterialet som helhet i samma utsträckning som 
i de olika sammanställningarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 
25 Vad gäller runformer finns sammanställningar av dessa i inledningen till SRI 3 respektive 5, dessutom hos 
Johnsen (1968), Claiborne Thompson (1975) och Marit Åhlén (1997). En lista över namnbelägg finns hos Lena 
Peterson (2007). 
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2 Analys 

Analysen är till stor del en utvärdering av vad tidigare forskning har att säga om Sm 144, 
därför kommer inte alla avsnitt att vara lika utförliga. På vissa punkter har jag mycket lite att 
tillföra eftersom jag är överens med de redan framlagda lösningarna. Presentationen av 
resultatet följer Palms fem nivåer.  

2.1 Diskriminering 

I detta avsnitt kommer jag att fastställa läsningen av Sm 144. Avsnittets upplägg, C, A och B, 
utgår från den läsordning som jag själv anser troligast (se vidare i avsnitt 2.3). 

2.1.1 Sida C 

Vad gäller sida C instämmer jag med den läsning som tidigare gjorts. Jag läser följaktligen:  

C kuþaskakifaþi 

2.1.2 Sida A 

Rad AT läser Bugge och Noreen afataR medan de övriga som uttalat sig i saken läser akata. 
Då jag undersökte stenen kunde inte heller jag upptäcka Bugges och Noreens R-runa och det 
som man med lite god vilja hade kunnat läsa som ytterligare en bistav på k-runan, och på så 
sätt få en f-runa, bör vara en ojämnhet i stenen. Andra liknande linjer finns det gott om just 
runt denna del av ristningsytan. Här bör man alltså läsa akata. 

Vad gäller rad AM instämmer jag med den läsning som tidigare gjorts. Det vill säga 
utsmiþ. 

Rad AB har lästs på samma sätt med undantag av den näst sista grafen,26 som av vissa ses 
som en h-runa och av andra som en n-runa. Då läsningen n motiverats har argumenten främst 
grundat sig på hur andra grafer i inskriften ser ut. Utgår man från Lomans analys av kortkvist-
runornas former är dessa jämförelser dock inte giltiga. Exempelvis påstår Kinander (i SRI 
4:294) att grafen ifråga skiljer sig från inskriftens a-runor och att den därför inte kan läsas så, 
utan ska ses som ett n. Men enligt Lomans analys (se fig. 5) är gemensamma distinktiva drag 
för dessa båda graftyper en kort bistav begränsad till det nedre höjdläget. Särskiljande drag är 
bistavens riktning: upp i \„\ och ned i \n\. Eftersom den aktuella grafens bistav är horisontell 
passar dessa båda lika illa.27 

                                                 
26 Bugge (i Brate & Bugge 1891:361) skriver om den sista grafen (a) att denna inte är ”fuldt tydeligt”. Angående 
denna runa skriver dock v. Friesen (1914:4) att den bör vara säkert läst. Jag kunde heller inte se att det skulle 
vara någon oklarhet beträffande denna runa. 
27 Att den följande runan är ett a bör inte utesluta att den föregående också kan bli läst som en a-runa. Det skulle 
kunna vara fråga om en ordgräns mellan dessa båda grafer. I det primära jämförelsematerialet finns exempelvis 
ett fall på Ög N288 $ där runföljden ruþ þan har tolkats som ryð þann (se bilaga 1).  
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Fig. 7. Sida A.                                        Foto: förf. 

Enligt Lomans system bör istället läsningen h ligga närmare grafens faktiska utformning. 
Loman har inkluderat en graftypsvariant av \š\ med en punkt istället för bistav {e}. Graftyps-
varianterna av \¹\ är uppbyggda på samma sätt, kontrasterade mot \š\ genom höjdläget. 
Eftersom inskriftens enda m-runa, på rad AM, har en bistav som sträcker sig ut på båda sidor 
om huvudstaven (se fig. 7) gissar jag att den ovilja Kinander (i SRI 4:294) uttrycker mot att 
läsa en h-runa beror på att han förväntar sig att en sådan borde ha en motsvarande form, dock 
med bistaven ansatt i nedre höjdläget. Men med utgångspunkt i Lomans system verkar 
bistavens utsträckning på huvudstavens båda sidor vara ett redundant drag. De graftyper som 
\š\ kontrasteras mot med bara ett distinktivt drag är \¹\ genom bistavens höjd, den horisontella 
riktningen är gemensam, och \„\ och \n\ genom bistavens riktning, det nedre höjdläget är 
gemensamt. Den graf det är fråga om på Sm 144 med en horisontell bistav i nedre höjdläget 
men begränsad till huvudstavens högra sida uppfyller fortfarande de distinktiva drag vilka 
karakteriserar \š\. En sådan graftypsvariant av \š\ borde alltså vara möjlig, utan någon risk för 
sammanblandning med de övriga graftyperna.   

Lomans system bär som nämnts ovan förmodligen inte på hela sanningen. Därför har jag 
försökt hitta parallella former till grafen ifråga för att se om detta kan tala för eller emot en 
viss läsning. Jag har inte i det övriga runmaterialet hittat en jämförbar graf vilken trans-
littererats h. I Claiborne Thompsons (1975:38) översikt över de uppländska vikingatida 
inskrifternas mest typiska graftyper och graftypsvarianter finns däremot en variant av n-runan 
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med en horisontell bistav begränsad till huvudstavens högra sida.28 Den är dock inte 
jämförbar med grafen på Sm 144, eftersom den fungerar i ett annat system av distinktiva drag. 
Tittar man till exempel på ristaren Livstens inskrifter, som Thompson (1975:38) menar att 
denna form är utmärkande för, kontrasterar han inte sina a- och n-runor genom riktning. Den 
tenderar att vara horisontell i båda fallen. Det distinktiva draget är snarare sida. Det innebär 
att bistaven är ansatt antingen till höger eller till vänster om huvudstaven.29 Därför är det 
snarast fråga om att fonografemet </n/> hos Livsten realiseras med hjälp av en annan graftyp 
än den som återfinns hos Loman och på Sm 144. Hos Loman är det distinktiva draget mellan 
a- och n-runorna bistavens riktning, medan sidan är redundant, och på Sm 14430 kontrasteras 
a- och n-runor mot varandra genom just riktning, medan sidan är identisk.  

Samma system som det Livsten använder finns i andra inskrifter, även om det distinktiva 
draget sida där inte alls är lika konsekvent genomfört. I Marit Åhléns (1997:71‒74) samman-
ställning av ristaren Öpirs rungrafer framgår det vid en jämförelse av a- och n-runorna att då 
bistaven är ensidig skiljs dessa åt genom sida och, i majoriteten av fallen, även genom 
riktning.31 Men ett par exempel på n-runor med en så gott som horisontell ensidig bistav finns 
också.32 Även i Johnsens sammanställning av kortkvistrunformerna (1968:210, 219, 236) 
finns i tre inskrifter n-runor med så gott som horisontella bistavar, men också här skiljs dessa 
alltid från a-runan även med hjälp av draget sida.  

Det tycks alltså som att när a- och n-runorna särskiljs genom både riktning och sida har 
riktningen en tendens att förlora sin distinktiva status, men eftersom a- och n-runorna på 
Sm 144 endast särskiljs genom riktning är det inte troligt att detta skulle hända här. Därför går 
det inte att argumentera för en läsning n eller a utifrån de former som tagits upp ovan.  

I Åhléns (1997:71‒74) uppställning finns dock tre exempel på n-runor och ett på en a-
runa med dubbelsidiga horisontella bistavar.33 Här har draget riktning inte märkts ut trots att 
sidan inte utgör ett distinktivt drag. Dessa skulle därför i princip kunna jämföras med grafen 
på Sm 144. 

Man måste också överväga om inte stenens svårristade yta kan ha påverkat bistavens 
riktning. Ristningsytan på sida A genomkorsas av en upphöjning i stenen och bistaven är 
ristad i denna upphöjning. Att ytan ifråga uppfattats som svårristad visar den följande a-
runan, då denna förmodligen har placerats längre från kanten just för att undvika 
upphöjningen. Kanske kan också stenens skada kring detta parti, nedre delen av huvudstaven 
och ristningslinjens undre kant i bistaven, indikera att ytan var svårristad. Eftersom den 
svårristade ytan i så fall finns på den högra sidan om huvudstaven och inte på den vänstra får 

                                                 
28 Inte heller Thompson använder dock termerna graftyp och graftypsvariant. Han skriver (1975:36) att han i sin 
sammanställning har valt att visa exempel på grafer han uppfattat som typiska eller anmärkningsvärda.  
29 Till exempel på U 719, U 766, U 767, U 1152, U 1164 och Vs 29 Till saken hör att Livsten i huvudsak tycks 
använda långkvistrunor. </h/> bör därmed realiseras \h\, vilken alltså har två bistavar i kors och därför inte 
riskerar att sammanblandas med rungrafer med horisontella bistavar. 
30 Det rör sig exempelvis om första, tredje och femte grafen på rad AT, tredje och sjunde grafen på rad AB och 
fjärde, sjunde och elfte grafen på sida C. 
31 Alla n-runor med ensidig bistav har denna till höger och a-runorna har dem till vänster, förutom på U 687 och 
U 973. 
32 U 485 och U 961. 
33 Runan n med dubbelsidig horisontell bistav finns på U 181, U 541 och U 687. Runan a med en likadan bistav 
finns på U 288 (Åhléns 1997:71‒74). 
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man anta att detta inte kan ha tvingat ristaren att rista en h-runa med ensidig bistav, utan bara 
kan ha påverkat den existerande bistavens riktning. En svårristad yta kan därför bara användas 
som förklaring till ett deformerat a eller n, inte ett h.  

Även om man utifrån Lomans system bör läsa grafen ifråga som en h-runa är detta 
problematiskt på grund av avsaknaden av parallella former. Att visa på jämförbara former av 
a- och n-runan är också problematiskt, men möjligen kan de runformer med dubbelsidiga 
horisontella bistavar användas som en parallell. Det är också möjligt att ristaren har begått ett 
misstag på grund av den svårristade ytan. En sådan förklaring är dock ur metodisk synpunkt 
något man bara bör överväga i sista hand.  

Med grafens form som enda utgångspunkt skulle jag föredra att läsa en h-runa. Men 
eftersom jag inte kan ge en fungerande tolkning åt en sådan läsning blir jag tvungen att 
ansluta mig till v. Friesens tolkning, vilket innebär att grafen bör läsas som ett n. Möjligheten 
till tolkning får alltså avgöra läsningen, något som inte heller är helt tillfredställande ur 
metodisk synpunkt. 

Hela sida A läser jag: 

AT akata  
AM utsmiþ 

AB sunuRna 

2.1.3 Sida B 

En del av stenen på sida C har som sagt fallit bort och därmed tagit med sig topparna på B-
sidans runor, från och med den fjärde grafen. Eftersom dessa runor bara är delvis bevarade är 
läsningen problematisk. 

2.1.3.1 Tidigare läsningar av fjärde grafen, alternativt fjärde och femte grafen 

Inskriftens första del har blivit läst antingen uifriþaR eller uifrþaR. Johnsen (1968:163) 
ansluter sig till det första alternativet, och läser det fjärde tecknet inte som en enda graf utan 
som två, ett vändrune-r utan huvudstav följt av en i-runa (se ovan, not 9). Läsningen är svagt 
underbyggd. Hon ger bara två exempel på att en r-runa utan huvudstav används i andra 
inskrifter. Ingen av dessa är en vändruna och bara en av dem liknar den form som finns på 
Sm 144 (se Johnsen 1968:159, 168).34 Likväl bör det nämnas att de två inskrifterna är ungefär 
samtida med Sm 144, och en av dem (Vg 119 $) ingår i mitt primära jämförelsematerial. 
Dock är det just på Vg 119 $ som r-runans form avviker.35  

                                                 
34 Som formparallell kan möjligen en variant av stavlöst r nämnas, nämligen de huvudstavlösa r-runorna på 
exempelvis Sö 159 och Sö 164. Skillnaden mellan dessa och formen på Sm 144 är dock stor. Ingen av de 
förstnämnda är för det första en vändruna. För det andra är bistaven begränsad till en mindre yta mitt emellan de 
båda ramlinjerna och är därmed avsevärt mindre än bistavarna i inskrifternas övriga r-runor med huvudstav. De 
förekommer heller inte isolerade, insprängda bland exempelvis kortkvistrunor, utan i ett parti i inskriften vilket 
är ristat med stavlösa runformer (Bianchi 2010:132, 133, 147). Att enstaka stavlösa runor ibland förekommer 
bland kort- eller långkvistrunor finns dock exempel på i sju inskrifter från Medelpad, ett bleck från Sigtuna och 
på Sö 106 (Bianchi 2010:150).  
35 Vg 119 $ dateras till runt år 800 (Reallexikon 2005, vol. 29:323) och X RyNLT2004;5 till ca 800-tal (SRD).  
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 Fig. 8. Sida B.                  Foto: förf.                     Fig. 9. Detalj av sida B. Markeringen anger den             
                                                                                av Gustavson omtalade fördjupningen (se avsnitt  
                                                                                2.1.3.4).                                                 Foto: förf. 

Flertalet forskare verkar föredra det andra alternativet, uifrþaR. De läser grafen som ett 
vändrune-r och förutsätter i och med tolkningen rsv. VífríðaR/VífrøðaR att ristaren av misstag 
har utelämnat en vokalruna. Detta är dock en förklaring som Lagman (1989:37) i sin studie av            
runristarnas ortografi menar att man bör överväga i absolut sista hand. Lagman ställer 
emellertid upp ett antal punkter som kan förklara utelämnade runor på annat sätt. Man kan 
därmed pröva huruvida någon av dessa punkter kan förklara en sådan skrivning av rsv. 
VífríðaR/VífrøðaR, utan att man tvingas anta en felristning. Lagman (1989:31) skriver att 
utelämnade vokalrunor i mellanstavelser kan vara prov på att ljudet har fallit bort i uttalet och 
tar upp exempel som felha för rsv. félaga och uisti för rsv. Víseti. Dock skiljer sig Lagmans 
två exempel från uifrþaR på så sätt att en utelämnad vokalruna resulterar i två konsonanter i 
rad, medan uifrþaR får tre. Det ligger uttalsmässigt närmare till hands att utelämna en vokal 
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då detta bara resulterar i att två konsonanter uttalas i följd. Därmed får man nog förutsätta en 
felristning om uifrþaR ska tolkas som rsv. VífríðaR/VífrøðaR. I princip bör dock inte 
tolkningens problem påverka läsningen. Det vill säga diskrimineringsnivån ska särskiljas från 
lexikaliseringsnivån. Antagandet om en felristning är alltså egentligen inte ett hinder för att 
läsa ett vändrune-r, utan för att tolka runföljden som rsv. VífríðaR/VífrøðaR. Men det faktum 
att en viss runföljds tolkning förutsätter en felristning kan dock motivera att man återvänder 
till diskrimineringsnivån och undersöker om problematiska grafer kan, och kanske till och 
med bör, läsas annorlunda (se vidare i avsnitt 2.1.3.2). 

Att man verkligen ska läsa en vändruna kan också ifrågasättas, eftersom paralleller till en 
enstaka vändruna bland annars rättvända runor inte är överväldigande många. I inledningen 
till SRI 3 (s. LXV) respektive SRI 5 (s. XLII) sägs det att vändrunor är sällsynta, men att 
enstaka exempel finns.36 Man tar också upp inskrifter som är utförda helt eller delvis med 
vändrunor, ett fenomen som också återfinns i Thompsons (1975:43) uppländska material. Det 
är dock inte denna typ av upplägg det rör sig om på Sm 144. Förutom sådana vändrunor som 
kan förklaras genom de uppländska rundjurens design, nämner Thompson (1975:34) bara ett 
exempel på enstaka vändrunor bland annars rättvända.37 Johnsen (1968:18) omtalar bara två 
exempel på enstaka vändrunor.38  

Det verkar dock som om vissa graftyper oftare än andra förekommer som enstaka vänd-
runor. I SRI 5 (s. XLI) är inte vändruneformen av \s\ medräknad. Den har istället bedömts 
som en ”variant” av den rättvända formen, eftersom den ofta förekommer utan att följas av 
andra vändrunor. Thompson (1975:34) menar att vändruneformen av \s\ och \o\ förekommer 
mer frekvent. Johnsen (1968:18) skriver också att då \o\, \É\, \a\, \n\, {T} och \l\ är spegel-
vända måste dessa räknas som vändrunor. I hennes sammanställning (1968:22‒31) av kort-
kvistinskrifternas runformer framgår det att något av dessa par förekommer som vändrunor i 
sammanlagt åtta inskrifter.39 Viktigt är att de runor som författarna tycks uppfatta som vanliga 
i sin vändruneform inte innefattar r-runan.  

Utifrån ovanstående genomgång tycks det alltså inte finnas ett övertygande stöd i 
materialet för att läsa ett vändrune-r på Sm 144. 

2.1.3.2 Förslag på nyläsning av den fjärde grafen 

Jag menar att den påstådda r-runans bistav ska läsas som ett långkvist-s och den följande 
staven som en i-runa. Förmodligen har man tidigare avfärdat denna möjlighet på grund av en 
förutfattad mening om lång- och kortkvistformer som tillhörande åtskilda alfabet, men jag 
anser att denna läsning är bättre än de två tidigare förslagen. Staven i s-runan har visserligen 

                                                 
36 b i Sö 312, k i Sö 140 och g i Sö 318 (SRI 3:LXV). r- och k-runan på Vg 234, samt möjligen en vändruna på 
ett försvunnet runstensfragment (Vg 83) (SRI 5:XLII). 
37 Alla tre b-runor på Jär(v)stastenen, Gs 11 (Thompson 1975:34). 
38 Runan u på G 280 samt den huvudstavlösa r-runa Johnsen vill se på Sm 144 (Johnsen 1968:18). 
39 Tittar man bara på kortkvistformerna fördelar sig dessa graftyper på tre par, \o\ och \É\, \a\ och \n\, samt {T} 
och \l\, vilka inbördes skiljs åt genom bistavens riktning (se fig. 5). I Johnsens (1968:22‒31) uppställning av de 
runformer som förekommer i kortkvistinskrifter kan man se att de gånger graftyperna ifråga uppträder i sin 
vändruneform gör de detta parvis (när båda runorna finns representerade) vilket innebär att de alltid kan 
särskiljas inom en inskrift. Ett undantag finns på Ög N288 $ där </n/> dels realiseras med en uppåtriktad bistav, 
dels med en nedåtriktad. 
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inte den vanliga kantiga formen som \c\ av långkvisttyp brukar ha, och mittenpartiet mellan 
de båda krokarna är också vinklat nedåt. Vad gäller en sådan form av \c\ finns paralleller, 
dock inte i mitt primära jämförelsematerial, som ju till största delen består av kortkvistformer. 
Men bland övergångsinskrifterna, till exempel DR 360 och DR 357, återfinns ibland ett rundat 
\c\ med mittenpartiet vinklat nedåt, och liknande former finns även i yngre inskrifter som Ög 
235, U 779, U 1155 och U 1172. På grund av den rundade formen påminner staven på Sm 144 
alltså snarare om bistaven i \Ø\, men eftersom den innehåller de nödvändiga distinktiva dragen 
för ett \c\ bör det vara möjligt att läsa den så. Eftersom det är fråga om en långkvistform går 
det inte att använda Lomans system för att analysera den aktuella grafen. Santessons 
(1989:16‒19) analys av långkvistrunorna är inte heller till mycket hjälp eftersom hon inte 
kontrasterar graftypen \c\ mot \Ø\ i sitt system.40 För att på något sätt visa att \c\ och bistaven 
i \Ø\ motsvarar varandra skiljer jag ut de graftyper ur Santessons system vilka innehåller det 
distinktiva draget krokar, nämligen \Ø\, \b\ och \c\. Bortser man från huvudstaven i \Ø\ och \b\ 
innehåller \b\ tre krokar och \Ø\ och \c\ två. Inga distinktiva drag skiljer följaktligen bistaven i 
\Ø\ från \c\.41 Det som skulle avgöra saken är om toppen på den eventuella r-runans bistav 
ansluter sig till huvudstaven. Bara då kan bistaven säkert sägas tillhöra denna. Men eftersom 
stenens skada har sin början vid den eventuella r-runan går det inte att med säkerhet säga hur 
bistavens övre topp ursprungligen sett ut (se fig. 9). Den bevarade delen är vinklad in mot den 
eventuella r-runans huvudstav. Men det finns inte några tecken på att den skulle ha vikt av 
tillräckligt kraftigt för att ha kunnat vara ansluten till huvudstaven. Det kan givetvis vara fråga 
om en r-runa trots att stavarna inte helt ansluter till varandra, men detta är ovanligare i 
inskrifter utan ramlinjer.42  

Angående möjligheten att här läsa ett långkvist-s skriver Kinander (i SRI 4:294) att detta 
inte låter sig göras eftersom inskriftens övriga s-runor tillhör kortkvisttypen. Argumentet 
grundar sig på interna jämförelser inom Sm 144 och borde därför väga tungt. Dock visar det 
övriga runmaterialet att slutsatsen inte är helt självklar, särskilt inte när de alternativa läsning-
arna ri respektive r inte heller är oproblematiska. På Sm 144 skulle det visserligen inte vara 
fråga om en inskrift bestående av huvudsakligen kortkvistformer med inslag av långkvist-
former, vilket det, som Barnes (2006:19‒25) visar, finns åtskilliga exempel på, utan om att ett 
fonografem realiseras dels med en kortkvistform, dels med en långkvistform. För detta finns 
dock också paralleller. På Sparlösa (Vg 119 $), från mitt primära jämförelsematerial, är 
exempelvis fonografemen </s/>, </t/> och </ʀ/> realiserade med båda varianterna. Samma 
sak gäller för </s/> och </t/> i en norsk inskrift (N 68), och i ytterligare en (N 62) realiseras 
</s/> dels med hjälp av ett så kallat stol-s, dels med kortkvist-s. I elva yngre inskrifter från 
svenskt område (Gs 7, Sm 10, Sö 120, U 119, U 146, U 207, U 214, U 236, U 379, U 470 och 

                                                 
40 Santesson (1989:16‒19) kontrasterar istället \Ø\ mot \b\ och \ð\. Graftypen \Ø\ har en lång, öppen bistav med 
krokar, medan \b\ har en lång, sluten bistav med krokar. Graftypen \ð\ har en lång, öppen bistav utan krokar. 
Graftypen \c\ kontrasteras mot \i\ genom att den förra har krokar, medan den senare inte har det. Båda de senare 
graftyperna saknar bistav alternativt huvudstav.  
41 Detta är på inget sätt en regelrätt analys av graftypernas distinktiva drag. De ses bara i relation till varandra 
och inte till hela skriftsystemet. Jag väljer att förklara dem på detta sätt eftersom jag vill knyta min läsning till 
Santessons analys istället för att skriva vagt om graftypens \c\ likhet med bistaven i \Ø\.   
42 Till exempel på DR 264, N 140, N 163 och N 453. Dock finns även fall där r-runans stavar inte möts, 
exempelvis på N 213 och N 247. 
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U 847)43 realiseras </s/> med hjälp av dels långkvist-, dels kortkvistformen. Dessa innehåller 
för övrigt i allmänhet långkvistformer, med olika mycket inslag av kortkvistformer. Trots att 
exemplen är få, och bara Vg 119 $ är daterad tidigare än Sm 144, motsäger inte materialet att 
en ristare i Småland i slutet av 800-talet skulle ha kunnat känna till två graftyper med vilka 
han kunde realisera </s/> och också använda sig av båda dessa i samma inskrift. En sådan 
läsning är bättre underbyggd än Johnsens r-runa utan huvudstav och åtminstone likvärdig med 
Kinanders och v. Friesens förslag, vändrune-r med huvudstav. Det senare förutsätter en 
relativt ovanlig vändruna och i förlängningen av detta, om inte en bättre tolkning kan ges 
runföljden, även ett misstag från ristarens sida. Jag väljer därför att här läsa ett långkvist-s 
följt av en i-runa.     

2.1.3.3 Kommentar beträffande den sjätte grafen 

Beträffande den sjätte grafen instämmer jag med tidigare läsningar, det vill säga þ. Dock vill 
jag nämna möjligheten att läsa grafen som ett k.44 Bistaven böjer sig visserligen något in mot 
huvudstaven före skadan, men paralleller till en sådan variant av \k\ går att hitta, dock bara 
från senare perioder.45 Eftersom bara ett fåtal \k\ uppvisar denna form, medan alla \í\ har en 
bistav som böjer sig in mot huvudstaven läser jag grafen som ett þ.46 

2.1.3.4 Den nionde grafen 

I alla de tidigare läsningarna suppleras en s-runa mellan R- och u-runan men bara v. Friesen 
(1914:4) och Kinander (i SRI 4:294) motiverar detta. De menar att den avslagna del på vilket 
runornas toppar från och med r-runan en gång fanns också innehöll ett kortkvist-s, av vilket 
inget spår finns kvar idag. Min bedömning är att det inte bör ha funnits någon plats för en 
ytterligare runa här. Angående suppleringen skriver Kinander (i SRI 4:294) också att man av 
sammanhanget förstår att det före runföljden un måste ha funnits en s-runa. Påståendet gäller 
dock bara om man har bestämt sig för att där ska stå början på rsv. sunR eller sunaR. Tittar 
man istället på hur ristaren placerat de runor vars toppar angränsar till en bevarad kant, uif på 
sida B och kuþaska på sida C, är dessa konsekvent lagda mycket nära kanten, med undantag 
för C-sidans andra a-runa som på grund av en ojämnhet i stenen är placerad något längre 
därifrån (se fig. 8 och 11). A-sidans nedersta rad följer dock inte stenens kant men runorna har 
förmodligen placerats så för att vara i linje med den sista runan, som, för att undvika en större 
ojämnhet i stenytan, har placerats längre från kanten (se fig. 7). De runor som inte störs av 
ojämnheter i stenen är dock placerade precis intill eller mycket nära stenens kant. Därför är 

                                                 
43 I SRI 6 (s. 326) anges att U 214 alltid har kortkvistformen av s-runan. Dock framgår det av fotot att s-runan i 
holms är av långkvisttyp. Även U 119 anges bara ha kortkvist-s (SRI 6:178), men även här framgår det av fotot 
att s-runan i stin är av långkvisttyp. 
44 Påpekat av Alessandro Palumbo, Uppsala. 
45 En k-runa med den aktuella bistaven finns till exempel i Thompsons redovisning av typiska runformer i det 
uppländska materialet. Han beskriver (1975:38) denna som ”Overround. Not uncommon”. 
46 Det faktum att bara ett litet stycke av stenen bör vara avslaget (se avsnitt 2.1.3.4) utesluter inte en þ-runa. 
Bistaven kan ursprungligen ha vikt av skarpt in mot huvudstaven och fått en liknande form som exempelvis hos 
C-sidans andra þ-runa. 
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det rimligt att anta att ristaren placerat även de nu skadade runorna på sida B nära kanten, och 
det faktum att så mycket av u-runan ännu finns bevarad talar därmed för att bara ett mycket 
litet stycke av stenen har slagits av.47 Dessutom finns mer bevarat av ristningen i u-runans 
topp än vad målningen visar. Ristningslinjernas inre kanter möts i själva verket precis före 
skadan. För att uppskatta hur stor den avslagna ytan kan ha varit gjorde jag vid mina 
besiktningar en jämförelse med om motsvarande del hade varit skadad på de två helt bevarade 
u-runorna.48 De tre kortkvist-s som finns i inskriften varierar något i längd men även för att 
rymma den kortaste av dem skulle den skadade ytan ha behövt vara cirka dubbelt så stor 
jämfört med vad som utifrån resonemanget ovan är rimligt att anta.  

Även om plats en gång funnits för ett kortkvist-s talar andra omständigheter mot dess 
existens. I och med att så mycket av u-runan fortfarande finns bevarad skulle en eventuell s-
runa i huvudsak ha befunnit sig ovanför en tänkt ramlinje. Det man snarare hade förväntat sig 
är att den skulle ha ristats innanför en sådan linje, det vill säga i nivå med de övriga runorna i 
raden. Så kan dock inte ha varit fallet eftersom spår av en sådan graf i så fall borde ha funnits 
bredvid u-runan. Helmer Gustavson (2002) har dock iakttagit en 1×1 cm stor och 1 mm djup 
fördjupning mellan R- och u-runan (se fig. 9). Denna befinner sig dock cirka 1 cm från 
stenens kant och kan därför inte ha utplånat ett helt kortkvist-s. Övriga kortkvist-s är mellan 
2,5 och 3,5 cm långa.    

Att det inte går att säga hur den avslagna kanten egentligen har sett ut är givetvis en 
osäkerhetsfaktor. Kanske tvingade ojämnheter i stenytan ristaren att placera u-runan ifråga 
långt från kanten i förhållande till en eventuellt föregående s-runa. Kinander (i SRI 4:294) 
påpekar dessutom att det finns ett mellanrum mellan R- och u-runan, vilket skulle kunna 
motivera suppleringen av s-runan, men exempelvis runorna på sida A är inte heller placerade 
med helt jämna mellanrum till varandra och jag vill mena att ett något större avstånd mellan 
två runor inte är skäl nog att anta att ytterligare en runa måste ha funnits däremellan.49 Jag 
läser därför:  

B uifsiþaRun… 

2.2 Fonematisering och lexikalisering  

Eftersom jag inte har lyckats komma fram till en meningsfull tolkning av den sekvens som 
läsordningen AT‒AB resulterar i kommer detta alternativ inte att tas upp. Inte heller de 
alternativa tolkningarna av namnen bakom runföljderna skaki och kata kommer som sagt att 
diskuteras. Jag kommer i fortsättningen, utan att lägga någon värdering i detta, använda de 
alternativ som Kinander (i SRI 4:293) valt, nämligen Skeggi och Káti, översatt ’Skägge’ och 
’Kåte’.  

                                                 
47 Det är inte troligt att det här skulle vara fråga om en form av u-runa där bistaven är ansatt långt ner på 
huvudstaven. Inskriften har fem helt bevarade u-runor. På alla dessa är bistaven ansatt vid huvudstavens topp. 
48 Första runan på sida B och andra runan på sida C. 
49 Det är dock något motsägelsefullt att ifråga om runornas placering längs kanten argumentera utifrån ristarens 
antagna konsekvens, för att sedan hävda att det är rimligt att anta en viss inkonsekvens vad gäller runornas 
avstånd till varandra. Argumenten för att inte läsa en s-runa är dock enligt min mening starkare.  
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2.2.1 Sida C 

Jag ansluter mig till den läsning av runorna på sida C som v. Friesen med flera har gjort. I 
detta avsnitt kommer diskussionen att gälla hur runföljden kuþa ska tolkas.  

I runföljden kuþaskaki har andra leden skaki setts som ett personnamn med kuþa som 
framförställt binamnsprefix. Jag kommer i det följande att utgå från att ett samband föreligger 
mellan första leden i ortnamnet Gursten och inskriftens kuþa. Om denna koppling verkligen 
existerar är självklart omöjligt att säga, men jag menar att likheten gör det motiverat att 
undersöka huruvida ortnamnet kan vara till hjälp då runföljden kuþa ska lexikaliseras. Jag 
utgår, liksom Kinander (se avsnitt 1.3.1), från att denna innehåller antingen mansnamnet rsv. 
Guði eller appellativet fvn. goði ’präst’. 

I följande avsnitt kommer jag att titta på vilka betydelser som andra binamnsprefix i 
genitiv belägger, samt hur väl belagda Guði respektive goði är. Utifrån en antagen koppling 
mellan runföljden kuþa och ortnamnet Gursten diskuteras sedan vilket av de båda alter-
nativen Guði respektive goði som är mest sannolik. Dessa utgångspunkter är valda endast 
utifrån premisserna att jag här ser en möjlighet till tolkning. Andra infallsvinklar finns säkert.  

2.2.1.1 Rsv. Guði och fvn. goði  

För att få en uppfattning om vilka betydelser som binamnsprefix i genitiv kan tänkas ha och 
på så sätt se om något av alternativen kan uteslutas har jag samlat de framför personnamn 
satta bestämningar i genitiv som Lena Peterson (2007) klassar som binamnsprefix. Dessa är 
Hrafnunga-Tófi, Iarla-Banki, Köpu-Svæinn och FéaR-Unn. I Hrafnunga-Tófi består första 
leden av *hrafnungaR ’ättlingar till Hrafn’ (Peterson 2007:117). Binamnsprefixet är av ett 
personnamn bildat appellativ och anger vilken släkt Tófi tillhörde. I Iarla-Banki utgörs 
binamnsprefixet antingen av ett mansnamn Iarli i gen. sg., eller av appellativet fvn. jarl m. 
’fri, förnäm man’ i gen. pl. (Peterson 2007:133). Ordet jarl kan också fungera som titel ’jarl, 
høvding’ (NO:330). Binamnsprefixet i Köpu-Svæinn består antingen av gen. sg. av fvn. kápa 

f. ’kåpa’ eller (bi)namnet fvn. Kápa (Peterson 2007:157). I FéaR-Unn består binamnsprefixet 
av gen. sg. av appellativet fvn. fé n. ’boskap; gods; rikedom’ (Peterson 2007:63). Namnet 
översätts ’Rike-Unn’ (SRI 1:102).   

Det finns alltså i Iarla-Banki en möjlig betydelseparallell till att tolka kuþa som en titel 
fvn. goði ’präst’. Paralleller till att tolka kuþa som ett personnamn i genitiv finns dock också 
och dessa förutsätts som sagt ange en relation mellan förälder och barn. Än fler exempel på 
detta kan konstateras om man ser till likadana konstruktioner där förleden inte klassats som 
binamnsprefix, utan som en tillfällig bestämning. Källström (2007:219) tar upp två exempel, 
DR 295 och DR 311 och skriver (2007:127) att det möjligen finns ytterligare ett fall på 
Sö 266.  

Av de två alternativen är rsv. Guði bättre belagt än fvn. goði ’präst’ och finns dessutom i 
en inskrift i just Småland (Peterson 2007:85),50 men eftersom fvn. goði ändå finns belagt på 
östnordiskt område (senast Källström 2007:219) kan detta alternativ inte uteslutas .51  
                                                 
50 Rsv. Guði är belagt på Sm 96 och Vg 187, samt möjligen på U 579, DR 83 och DR 126. Namnet finns även i 
forndanskan, fornsvenskan och fornvästnordiskan (Peterson 2007:85). 
51 På DR 190, DR 192 och DR 209. 
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2.2.1.2 Förled och efterled i ortnamnet Gursten 

Jag kommer nu att närmare undersöka vad det antagna sambandet mellan kuþa och första 
leden i ortnamnet Gursten kan säga om vilket av alternativen rsv. Guði eller fvn. goði som är 
att föredra. I samband med detta kommer jag också att argumentera för att sista leden i 
Gursten inte har runstenen Sm 144, utan snarare en fornborg, som namngivningsgrund.    

Argument för att välja personnamnet framförs av v. Friesens (1914:12‒17), även om han 
som sagt felaktigt hävdar att det rör sig om rsv. Góði. Jag menar att v. Friesen i stor utsträck-
ning bygger sitt resonemang på ogrundade antaganden. v. Friesen menar att Sm 144 är rest 
efter en död man, Góði, och att stenen har kallats för Góþa stæinn, från vilket ortnamnet 
Gursten ursprungligen ska ha kommit. Han tänker sig att gården ifråga först refererades till 
som ”(byn vid) Góþa stæin”. Som stöd för att sådana benämningar (��:s sten) användes om 
runstenar i äldre tid tar han upp inskrifter som uttryckligen omnämner stenen ifråga som 
tillhörande någon.52 Sm 144 innehåller inte uttrycket ��:s sten men v. Friesen menar att 
inskrifter resta till minne av en död person kan ha blivit omnämnda på det sätt som han 
föreslår, oavsett om de innehåller det specifika uttrycket eller inte. Jag menar för det första att 
det är omöjligt att veta om inskrifter som innehåller uttrycket ��:s sten verkligen kallades så 
av människor i omgivningen, än mindre om inskrifter som inte innehåller ��:s sten gjorde 
det. För det andra kan man heller inte veta i vilken utsträckning en eventuell benämning 
(��:s sten) överfördes till ortnamn. Att detta skett har v. Friesen i själva verket bara ett 
exempel på (Sm 53). I likhet med Sm 144 innehåller denna inskrift inte ��:s sten, vilket gör 
detta exempel till v. Friesens enda giltiga parallell. Han skriver (1911:606‒608) om Sm 53 att 
den, tillsammans med en nu försvunnen sten, i folkmun har kallats för Brörehalla,53 vars 
förled ska syfta på de två bröderna som stenen är rest efter. Brörehalla och liknande namn 
används också som beteckning för den plats där man antar att stenarna ursprungligen stod.  

Det finns alltså inte mycket stöd för v. Friesens antaganden. Han tar (1914:15‒17) också 
upp exempel på ortnamn vilka har uppkallats efter en runsten. Men inte heller dessa övertygar 
om att så skulle vara fallet även med Gursten. Ortnamnen har visserligen ofta -sten som sista 
led, men första leden utgörs av run- och inte av ett personnamn eller personbeteckning i 
genitiv. v. Friesen skriver också själv att andra ortnamn på -sten ofta har andra typer av 
namngivningsgrunder, i Sverige är fornborgar särskilt vanligt. Det finns också en fornborg på 
sydvästra sidan om Dynestaviken (se fig. 1) men v. Friesen avfärdar denna som namn-
givningsgrund på grund av det långa avståndet mellan Gursten och fornborgen ifråga. Enligt 
Brink (1999:42‒44) är dock sambandet indirekt, vilket kan förklara avståndet. Han skriver att 
den fornborg som v. Friesen nämner gav namn åt det strax intilliggande och numera 
försvunna Sten, och att gården Gursten under förhistorisk tid avskiljts från denna ort. Brink 
tolkar förleden i Gursten som kommen från fvn. goði. Den avskiljda orten får man därmed 
förstå som tillhörande goden eller godarna.  

Det finns dock ytterligare en fornborg (vilken inte finns utmärkt i fig. 1) cirka en halv 
kilometer norr om Gursten (Riksantikvarieämbetet. Fornsök). Brink anger inget annat skäl, än 
att efterlederna är identiska, till att Gursten en gång skulle ha varit en del av Sten. Ett möjligt 

                                                 
52 Bo KJ80, DR 161, DR 248 och DR 250 (v. Friesen 1914:12‒17).  
53 Hall är ett småländskt ord för en flat och relativt tunn sten (v. Frisen 1911:611). 
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alternativ till Brinks förklaring bör därför kunna vara att Gursten fått sin sista led direkt av 
den fornborg som ligger strax norr om gården.  

Eftersom fornborgar verkar vara en vanlig namngivningsgrund för -sten, är det en mer 
tilltalande förklaring till efterleden i Gursten än att denna skulle ha att göra med Sm 144. En 
fördel är också att man då inte behöver räkna med de svagt underbyggda antaganden som v. 
Friesen gör angående runstenars benämning och dessas eventuella övergång till ortnamn. Men 
första leden i Gursten bör fortfarande ses i samband med Sm 144. De två alternativen fvn. 
goði ’hednisk präst’ respektive personnamnet är fortfarande möjliga, även om man inte kan 
argumentera för ett personnamn utifrån v. Friesens exempel.  

Om man väljer personnamnstolkningen är två scenarion möjliga. Det första innebär att en 
viss person vid namn rsv. Guði har gett upphov till både ortnamn och inskriftens runföljd. 
Man får då anta att ristandet av inskriften och ortnamnets uppkomst har legat relativt nära 
varandra tidsmässigt. En annan möjlighet är att olika personer, men med samma namn, ligger 
bakom ortnamn respektive inskrift. Guði är ett kortnamn för sammansatta namn med förleden 
Guð- (Peterson 2007:85) och namnleder kunde som bekant föras vidare i släkten enligt 
variationsprincipen.54 Kanske har olika generationers Guð- gett upphov till inskriftens kuþa 

respektive första leden i Gursten, förutsatt att båda dessa personer inte omnämndes med 
namnets sammansatta form utan med kortformen Guði. Även om båda scenarierna i princip 
skulle vara möjliga bygger de på specifika antaganden som inte går att bekräfta.  

Skulle man välja tolkningen fvn. goði ’hednisk präst’ kan man istället tänka sig ett något 
lösare samband mellan ortnamn och inskrift. Exempelvis skulle grunden för ortnamnet kunna 
vara en specifik person som innehade titeln eller helt enkelt att platsen utmärktes av att 
personer med denna titel uppehöll sig där. Inskriften kan i sin tur syfta på en specifik gode 
eller godarna som grupp, men inte nödvändigtvis samma person eller personer som ligger till 
grund för ortnamnet.  

För alternativet fvn. goði talar också att ortnamn och arkeologiska fynd i övrigt visar att 
området utgjorde centrum för bebyggelsen och följaktligen en plats där närvaron av kultiska 
ledare mycket väl kan ha satt spår i ett ortnamn. En annan typ av kultisk ledare finns som sagt 
redan representerad i det *vivil som utgör första leden i dagens Vivelsjö (se avsnitt 1.2).  

En tolkning av första leden i Gursten och av kuþa som kommet från ett fvn. goði 
’hednisk präst’ tycks alltså vara att föredra. Det förutsätter ett färre antal specifika antaganden 
och passar dessutom bra i områdets kontext och bland den typ av ortnamn som finns där.  

2.2.2 Sida A 

Jag ansluter mig till v. Frisens och Kinanders uppdelning och lexikalisering av A-sidan: 
sunuR naut smiþa kata, vilket tolkas Sunr naut smíða Káta. I och med detta får tolkningen 
avgöra läsningen av AB-radens sjätte runa (n). Verbet fvn. njóta styr gen. och har på fornväst-
nordiskt område betydelsen ’nyte, ha godt (gagn, nytte, glede) av, ha noko till bruk og nytte’ 
(NO:456). Det fornsvenska niuta har även betydelsen ’få, få del av; behålla’ (Södewall 
1884‒1918:553). Det är alltså inte givet att man behöver förstå inskriften som att Kåtes 
föremål övergår i sonens ägo. 
                                                 
54 Om variationsprincipen se Ivar Modéer (1989:15‒18). 
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2.2.3 Sida B 

På sida B läser jag uifsiþaRun…. Ytan är som sagt skadad och därmed kan man tänka sig att 
inskriften ursprungligen fortsatt med upp till två, möjligen tre, runor. Vad gäller uppdelningen 
av runtexten går en ordgräns förmodligen mellan R- och u-runan, eftersom den förra oftast 
förekommer i ändelser. Av fonotaktiska skäl bör en gräns inte gå mellan i- och f-runan 
eftersom ord inte börjar med /fs/. I övrigt kan ordgränser i princip dras var som helst i 
runföljden.  

Jag kommer inledningsvis att presentera min slutgiltiga tolkning, och därefter diskutera 
två andra möjliga alternativ.  

Jag väljer att dela upp runföljden i tre grupper: uif siþaR un…, och tolkar detta som fvn. 
víf síðarr unn[i] samt översätter detta med ’kvinnan (alt. hustrun) förunnade (alt. gav lov) 
senare’. Subjektet víf är nom. sg. av fvn. víf n. ’viv, kvinne; kone’ (NO:724), síðarr är komp. 
av fvn. síð adv. ’sent’ (NO:528).55 Predikatet unni är pret. 3:e pers. sg. av fvn. unna, här inte i 
betydelsen ’elske’ utan ’unna ein noko; la ein få noko; gi ein lov til noko’ (NO:682‒683). 
Objektet i satsen skulle behöva vara antingen ett mycket kort ord eller underförstått, sannolikt 
det senare eftersom högst ett par runor till kan ha funnits på stenens skadade topp.  

I runmaterialet är fvn. víf bara belagt i en medeltida norsk inskrift (N B644) men ordet 
finns även, med betydelsen ’qvinna; vif, hustru’, i fornsvenskan (Söderwall 1884‒1918:965). 
I det övriga runmaterialet används vanligen rsv. kona f. i betydelsen ’kvinna; hustru’. Men det 
finns också exempel på andra ord med motsvarande betydelse, som rsv. kvæn f. och kvinna f. 
Dessa är dock inte är lika väl belagda (Peterson 1994:27‒29). Man bör kunna tänka sig att 
även en fjärde variant, víf, var i omlopp. I NO (s. 724) anges att fvn. víf främst har använts i 
skaldedikt och poesi.56 Allitterationen som Johnsen (1968:64) iakttar i A-sidans Sonr naut 

smíða Káta ger denna rad drag av vers, vilket kanske kan göra det mer sannolikt att man även 
på inskriftens andra sidor kan hitta ord som i alla fall på fornvästnordiskt område är knutna till 
diktspråket. Även i fornsvenskan förekommer vif ibland i diktsammanhang (Söderwall 
1884‒1918:965).    

Fvn. síðarr eller síð är inte belagt i runmaterialet, men rsv. síðan ’senare’ finns i 
inskrifterna på Vg 59 och U 29.57 I fornsvenskan finns sidhar ’senare; därefter’ belagt 
(Söderwall 1884‒1918:322).  

Verbet unna finns belagt i betydelsen ’unne ein noko; la ein få noko’ på DR 143.   
Ordföljden i víf síðarr unn[i] är problematisk. I regel ska det finita verbet stå i satsens 

andra led (Wessén 1965:206‒209), här står det dock i tredje. En parallell till detta finns dock i 
mitt primära jämförelsematerial. Verbet i andra raden på Ög 43 infinner sig inte heller i andra 
ledet: DagR (?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hió(?) ’Dag högg detta på bergknallen’. Inskriften på 
denna sten är dock skadad och vissa runor har gått förlorade, men att verbet inte finns i 
satsens andra led kan ändå sägas vara så gott som säkert.  

                                                 
55 Den ursprungliga komparativändelsen -ar har sekundärt blivit -arr (Noreen 1970:206). Síðar kommer från 
*síþóz (Magnússon 1989:809); den rsv. formen bör därför ha varit síðaR.  
56 Hos Finnur Jónsson (1931:623) anges ’kvinde’, oavsett ålder och civilstatus, som huvudbetydelse. Víf finns 
också som personnamn i Eddadikten Rígsþula.  
57 Vg 59: Sva hæfiR Ása es æigi mun sum kvæn æft ver síðan gærva ’Åsa makens minne hedrat så som hustru 
hädanefter ej skall göra’, U 29: En sunn dó síðan ’Och sonen dog sedan’, Þá varð hann dauðr ok sunn síðan 

’Därpå dog han och sonen sedan’. 
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Kanske kan ordföljden i víf síðarr unn[i] förklaras av allitteration. I dikt eller allittererad 
prosa tillåts som bekant en större frihet vad gäller ordföljden (Nygaard 1905:343). A-sidan är 
som sagt allittererad, även om raden inte kan kallas versifierad. Kanske kan A-sidans 
allitteration på s ha en fortsättning i B-sidans fvn. síðarr, vilket följaktligen kan ha påverkat 
ordföljden i denna rad. Ett flertal exempel på denna ordföljd, där subjektet alltså står i första 
led, adverbialet i andra och predikatet i tredje, finns också utanför mitt primära jämförelse-
material.58 Frank Hübler (1996:157‒163) räknar vissa av dessa exempel som allittererad 
prosa. Andra ser han som versifierade.59 Raden på Ög 43 är dock inte beroende av 
allitteration, varför det kanske inte är nödvändigt att anta en sådan förklaring för B-sidan av 
Sm 144 heller. Angående adverbial med en friare placering i satsen nämner Wessén 
(1965:209) rsv. nū ’nu’ och tar upp exemplet Guð hialpi hans nú and

60
 på U 617. 

Ett andra alternativ till uppdelning är uifs iþ| |þaR un…, med dubbelläsning av þ-runan, 
vilket kan tolkas som fvn. vífs ið þær un[du] och översättas ’De (kvinnorna) var tillfreds med 
kvinnans (alt. hustruns) gärning’. Subjektet þær < urn. þáR är nom. pl. f. av fvn. sá dem. pron. 
’den, det’ (Iversen 1961:118). Möjligen kan det röra sig om nom. pl. m. þeir av samma 
pronomen men eftersom ingen diftong markeras är detta alternativ inte att föredra.61 
Predikatet undu, pret. 3:e pers. pl. av fvn. una, tar i betydelsen ’vere nøgd, tilfreds med’ 
objektet i dat. Fvn. ið, íð ’gjerning, verk’ (NO:320) har en ändelselös dat. (Iversen 
1961:77‒78). Verbet unna är här inget alternativ eftersom detta kräver ett direkt objekt i 
genitiv (NO:683). Rsv. íð är belagt på Sö 60 och fvn. una på N KJ40 (enligt Grønvik 
1987:21) och N 122. N KJ40 är urnordisk, medan N 122 är medeltida.  

Här, liksom i det första tolkningsalternativet, är ordföljden problematisk eftersom verbet 
står i satsens tredje led. Allitteration kan dock inte vara förklaringen här, inte heller består det 
andra ledet av ett adverbial. 

Ett tredje alternativ är uif si þaR un… med tolkningen fvn. víf sé þær unn[ar] och 
översättningen ’kvinnan (alt. hustrun) må se till att de är gjorda’. Verbet sé är pres. konj. 3:e 
pers. sg. av fvn. sjá ’se’, men kan också ha en utökad betydelse ’sjå til, sørgje for’ (NO:535). 
Unnar är pret. part. av fvn. vinna ’arbeide; gjere, fullføre’ (NO:731). Ordet är belagt på 
DR 42, DR 212, DR 229, DR EM85;350 och möjligen på U 226. 

Tolkningen förutsätter en att-bisats utan inledande subjunktion. Wessén (1965:275) 
skriver att detta är ett ”tämligen sällsynt” fenomen i fornsvenskan. Han ger dock ett exempel 
ur runmaterialet.62 Vidare förutsätter tolkningen dessutom en utelämnad kopula: fvn. vera 

’vara’. Det finns inte mycket skrivet om detta fenomen. Bruce Mitchell (1985 § 1533) nämner 

                                                 
58 Sö 65: Hann austarla arði barði ’Han österut plöjde med stäven’, Sö 106: sáR vestarla um vaRit hafði ’som 
västerut varit hade’, Sö 137: Hann vestarla væknti(?) karla ’Han västerut väpnade sina karlar’, Sö 198: Hann oft 

siglt til Sæimgala ’Han ofta seglat till Semgallen’, U 225: þan Ulfs syniR æftiR gær[ðu]’än den Ulvs söner gjorde 
efter [honom]’, U 611: Hann úti fioll í liði FrøygæiRs(?) ’Han föll utomlands i Frögers följe’.  
59 Hübler (1996:142‒143) menar att den aktuella raden på U 225 ingår i ett versifierat parti, samma sak gäller 
Sö 198 (1996:125) och Sö 137 (1996:109). Förmodligen kan också Sö 106 räknas till de versifierade 
inskrifterna, men på grund av vissa tolkningssvårigheter går detta inte att säga med absolut säkerhet (Hübler 
1996:107‒108). Om Sö 65 vill Hübler (1996:162) inte säga om det rör sig om vers eller allittererad prosa. På 
U 611 finns allitteration men ingen versifiering (Hübler 1996:100‒101). 
60 Denna tolkning är hämtad ur SRD. Wessén (1965:209) uppger istället tolkningen Guð hialpi sial nu hans.  
61 Dock finns en skrivning þaR för rsv. þæiR på Hs 7, vilken är daterad till 800-tal (SRD).  
62 Þý lét fiôr sitt, flýðu gængiR på Sö 174 vilket av Wessén (1965:275) översätts ’därför lät han sitt liv, att 
följesmännen flydde’.  
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att i fornengelskan kan kopulan ibland strykas och att detta förmodligen beror på att det 
semantiskt sett har ett litet innehåll. Staffan Fridell (2008:55) gör en liknande kommentar då 
han diskuterar tolkningen av U 877.  

Det man spontant tänker sig att ett anaforiskt þær nom. pl. f. syftar tillbaka på är de 
föremål vilka sonen får nytta av på sida A. På fornvästnordiskt område finns ordet nämligen 
både som smíð f. och smíði n., dock bara som n. i fornsvenskan (SRI 4:294). Detta är dock 
inte möjligt eftersom smíða på sida A står i gen. pl.   

De två första alternativen är mindre problematiska än det tredje. Vad gäller dessa två har 
det första fler fördelar: Man behöver inte dubbelläsa en runa, den avvikande ordföljden kan få 
en förklaring genom allitterationen och det finns paralleller för adverbialets placering. Jag 
föredrar därför det första tolkningsalternativet.63  

2.3 Strukturering   

Detta avsnitt inleds med en granskning av tidigare framförda argument angående läs-
ordningen. Därefter presenterar jag två förslag på läsordningar, vilka har sin utgångspunkt i 
hur raderna är placerade på stenen. Ett av dessa alternativ är inte möjligt att anta eftersom jag 
inte kan ge runföljden ifråga någon tolkning. Bara det återstående alternativets rimlighet 
prövas därför till sist mot tidigare framförda argument samt mot jämförbara inskrifter.        

2.3.1 Kinanders och v. Friesens förslag   

Finns det något stöd för Kinanders (i SRI 4:293) antagande att den sida som innehåller flest 
runtecken och rader bör inleda inskriften? I det primära jämförelsematerialet har Kälvesten 
(Ög 8 $), Rök (Ög 136 $), Sparlösa (Vg 119 $) och Tunnerstad (Sm NOR2001;25) inskrifter 
på flera sidor. Den inledande sidan på Ög 8 $ innehåller fler runor än den avslutande. På Ög 
136 $ har framsidan inte flest tecken eller rader, utan utmärks snarare av att runtecknen här är 
större än på baksidan, bortsett från lönnrunorna. Samma sak gäller för Vg 119 $. På Sm 
NOR2001;25 finns ingen större skillnad i storleken på runorna. Dock har den inledande sidan, 
enligt Källströms tolkning (2010a:85), färre antal tecken. Tittar man på senare inskrifter från 
det svenska området är tendensen att den inledande sidan markeras på något sätt, antingen 
genom mer ornamentik eller genom flest antal runtecken, men även här finns undantag.64 I 

                                                 
63 Man skulle förmodligen kunna hitta andra tolkningsmöjligheter om man räknar med ett h-bortfall framför 
någon av vokalerna. Paralleller till detta är on för rsv. hann på Ög 136 $ och aiti för rsv. hæiti på Vg 119 $. Det 
finns också en möjlighet att i enlighet med Michael Schulte (2006) tolka aR som ett rsv. eR, det vill säga pres. sg. 
3:e pers. av rsv. veRa ’vara’. I en så tidig inskrift förväntar man sig snarare formen rsv. es, men Schulte föreslår 
att denna variation kanske inte enbart är kronologiskt utan också stilistiskt betingad. Dessa alternativ har jag 
dock inte haft möjlighet att utveckla fullt ut. 
64 Jag har här endast inkluderat exempel där man utifrån inskriftens innehåll kan avgöra vilken sida som är den 
inledande. Det som har varit vägledande är här hur minnesformeln normalt är uppbyggd (se Källström 
2007:47‒48). Inskrifter där den inledande sidan har flest runtecken och mer ornament är Sm 133, Sö 97, Sö 130, 
Sö 149, Sö 318, Sö 338, U 43, U 321, U 462, U 884, U 895, U 951, U 1039, U 1161 och Vs 15. Inskrifter där 
den inledande sidan utmärks antingen av flest runtecken eller av mer ornament är Hs 14, Sm 16, U 1033, 
Vg 156, Ög 81 och Ög 224. Inskrifter där den inledande sidan utmärks av en större ristningsyta är Ög 165. Några 
inskrifter finns, G 114, Nä 32, Sm 5, U 107, U 539, Ög 181 och Ög 201, där ingen av inskrifternas sidor 
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Fig. 10. Sida A och C.                     Foto: förf.            Fig. 11. Sida C och B.                     Foto: förf. 

allmänhet tycks dock den inledande sidan markeras på något sätt. På Sm 144, där ingen 
ornamentik finns och runornas storlek i princip är densamma, återstår bara att en sida 
utmärker sig genom att ha flest runtecken och rader. Utifrån detta bör därför sida A, precis 
som Kinander skriver, ses som den inledande sidan.  

Denna slutsats går tvärtemot v. Friesens (1914:2) läsordning: C, B, AB‒AT. Han 
motiverar denna med att ristaren bör ha börjat med sidorna B och C eftersom dessa uppvisar 
de bästa ristningsytorna; inskriften på A-sidan avbryts av ett utskjutande parti där inga runor 
kunde ristas. Vad gäller v. Friesens resonemang är det sant att A-sidan inte liknar ytorna på 
sida B och C. Men det borde inte vara nog för att bedöma denna sida som minst lämpad för 
ristning. Möjligen kan den upphöjning som sträcker sig diagonalt över ristningsytan på sida A 
göra att sidan är mindre passande. Men om v. Friesens har rätt innebär detta att ristaren valt 
den yta han ansåg vara minst lämplig för den del av inskriften som innehåller flest runtecken. 
Detta kan rimligtvis inte ha gjorts avsiktligt. Resonemanget förutsätter därför att ristaren, helt 
utan framförhållning, ristat de bästa sidorna först och när det redan var för sent insett att han 
var tvungen att lägga den längsta texten på den minst lämpade sidan. En läsordning som 

                                                                                                                                                         
påtagligt utmärker sig jämfört med någon annan. Det finns dock även inskrifter där en sida, som inte är den 
inledande, markeras genom antingen fler runtecken eller mer ornament. Dessa är Sm 39, Sö 137, U 338 och 
Ög 193.  
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bygger på att runstensristarna skulle ha tagit så lättvindigt på sitt arbete bör inte accepteras 
utan vidare.65   

Vad gäller A-sidan argumenterar v. Friesen som sagt för ordningen AB‒AT, alltså 
nedifrån och upp. Han skriver (1914:2) att runornas placering i de övre raderna AM och AT är 
anpassade efter dem i rad AB, vilket skulle visa att rad AB har ristats först. Dock gäller detta 
bara om man utgår från att ristaren utfört inskriften på fri hand, något som man rimligtvis inte 
kan förutsätta. Om ristaren i förväg skissat upp inskriften skulle de övre raderna ha kunnat 
anpassas till den undre, vilken, förmodligen för att undvika upphöjningen i stenen som blir 
bredare just här, löper snett uppåt från stenens kant sett. Ett annat av v. Friesens argument för 
ordningen AB‒AT är dock giltigt. Han skriver (1914:2) att det finns plats för ytterligare runor 
i den översta raden, men eftersom denna inte utnyttjas bör detta vara avslutningen på A-sidans 
inskrift. De övriga runraderna tycks så långt det är möjligt bekräfta v. Friesens antagande att 
ristaren byter rad först när denna inte kan sträcka sig längre. A-sidans två nedre rader utnyttjas 
fullt ut och de två övriga sidorna B och C har inte något radbyte, kanske just på grund av att 
stenens form inte hindrar texten från att fortsätta, vilket är fallet på sida A.     

Inskriften på Sm 144 är inte uppbyggd enligt minnesinskrifternas vanliga mönster och om 
man utifrån inskriftens innehåll ska försöka fastställa en riktig läsordning finns det omständig-
heter som talar för, tvärtemot vad Kinander menar, att ristarformeln på sida C är inskriftens 
inledning. Källström (2007:165‒169) skriver att av de få monumentinskrifter där ristar-
formeln inleder består bara hälften av minnesinskrifter, och i de övriga (3 stycken) är textens 
ändamål något annat. Det gäller Oklunda (Ög N288 $), N 160 och ett mer tveksamt fall på 
DR 264. Den förstnämnda inskriften ingår i mitt primära jämförelsematerial. Källström 
(2007:165‒169) upplyser också om att i material från medeltiden, speciellt i texter som verkar 
ha kommit till spontant på kyrkväggar och lösföremål, är placeringen av ristarformeln i 
textens början relativt vanligt. Han menar därför att man kan tänka sig att detta upplägg 
speglar en mer vardaglig användning av runorna. Denna hypotes bekräftas till viss del av de 
få vikingatida lösföremål som finns bevarade. Där förekommer ristarformeln i inskriftens 
början något oftare än på andra ställen i texten. Eftersom Sm 144 inte utgörs av en minnes-
inskrift formulerad enligt det vanliga mönstret menar Källström att det är lockande att välja en 
läsordning där ristarformeln inleder inskriften. Kinander (i SRI 4:293) menar istället att det är 
”ur innehållets synpunkt naturligare” att placera ristarformeln sist och man kan anta att han 
grundar detta på att formeln brukar ha en sådan placering i minnesinskrifter. Kanske är det 
dock inte helt självklart att överföra detta mönster på Sm 144. 

Birkmanns (1995:314‒316) påpekande att sida C inte borde vara inskriftens inledande 
sida, eftersom mer utrymme finns här som i så fall borde ha utnyttjats, är inte giltigt. Det finns 
nämligen anledning att tro att ristaren utnyttjat stenens sidor som avgränsare av satser (se 
avsnitt 2.3.2.1). 

Det finns alltså förhållanden som talar för A alternativt C som inskriftens inledande sida. 
För läsordningen AB‒AT framför v. Friesen ett giltigt argument. 

 

                                                 
65 Bugge (i Brate & Bugge 1887‒1891:361) och Noreen (1904:485) motiverar inte sina läsordningar.   
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2.3.2 4ytt förslag på läsordning av sidorna A, B och C 

Birkmann (1995:314‒316) påpekar i förbigående att han uppfattar sida A och C som en enhet 
och sida B som stående något mer för sig själv. Med utgångspunkt i detta påpekande samt 
Birkmanns vidare anmärkning att det verkar osannolikt att ristaren först ristade sida C och B, 
för att sedan gå runt hela stenen och rista sida A (se fig. 4) ‒ en invändning som även kan 
riktas mot Kinanders läsordning A, B och C ‒, tittar jag i det följande på hur sidorna förhåller 
sig till varandra och vilken läsordning som utifrån detta kan vara rimlig. Förutsättningen för 
resonemanget nedan är ett antagande om att ristaren i förväg planerade hur runraderna skulle 
placeras och att denna placering gjordes med en läsares perspektiv i åtanke, det vill säga att 
ristaren genom inskriftens upplägg ville signalera hur denna skulle läsas, signaler som läsaren 
kunde tillgodogöra sig innan hon eller han visste något om innehållet. Frågan om hur en 
samtida läsare avgjorde i vilken ordning en sten som Sm 144 skulle läsas är givetvis inget 
som går att besvara med säkerhet. Men det bör gå att resonera om vad som verkar vara troliga 
alternativ.  

Sida A och C bildar alltså en enhet. Raderna, visserligen skilda åt av stenens kant, står i 
direkt anslutning till varandra och utgår från ungefär samma höjd på stenen. Vidare kan man 
se att på sida B och C är runorna placerade med toppen intill kanterna på stenen, medan det 
omvända gäller för sida A (se fig. 10 och 11). Kanske kan detta tillskrivas slumpen, eller att 
likformighet inte sågs som eftersträvansvärt. Men resultatet blir att A- och C-sidans runor är 
placerade med toppen i samma riktning. Om utgångspunkten är att ristningens upplägg ska ge 
signaler om runradernas ordningsföljd åt läsaren, menar jag att den riktning runorna är 
vinklade åt på sida A och C samt att dessa två sidor bör ses i förbindelse med varandra talar 
för att om man börjar läsa på sida A görs detta i ordningen AT‒AB och därefter sida C. Om 
man däremot börjar läsa på sida C, läser man därefter sida A i ordningen AB‒AT. Eftersom 
argument finns för antingen A eller C som den inledande sidan medför det faktum att dessa 
två bör läsas i samband med varandra att sida B utgör inskriftens avslutning. Med utgångs-
punkt i Birkmanns (1995:314‒316) påpekande att det verkar motsägelsefullt att ristaren 
ristade sida C och B för att sedan gå runt hela stenen och rista sida A, borde man välja 
alternativet AT‒AB, C och B. Detta eftersom sidorna då följer efter varandra (se fig. 4). 
Läsaren skulle därmed inte behöva gå runt stenen för att läsa den avslutande raden. 

2.3.2.1 Prövning av läsordning C, AB‒AT  

För att kunna anta läsordningen AT‒AB, C och B bör runföljden den resulterar i först kunna 
ges en rimlig tolkning. Jag har som sagt inte lyckats komma fram till någon sådan och 
möjligheten till tolkning får därför i detta fall bestämma läsordningen. I det följande avsnittet 
kommer jag istället att pröva om läsordningen C, AB‒AT och B är rimlig utifrån jämförbara 
inskrifter och omständigheter i upplägget på Sm 144.    

Jag kommer först att titta på i vilken riktning lodräta rader vanligtvis blir lästa. Alter-
nativet AT‒AB, C ser jag som riktningen uppifrån och ned och C, AB‒AT som nedifrån och 
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upp. I mitt primära jämförelsematerial finns framför allt det förstnämnda representerat.66 
Upplägget på Ög 136 $ är komplicerat, men till exempel framsidans och baksidans lodräta 
rader läser man uppifrån och ned, samma sak gäller för de två sidor på Vg 119 $ som består 
av mer än en rad. Den inledande sidan på Ög 8 $ läses uppifrån och ned. Inskriften fortsätter 
sedan på nästa sida, som även den läses uppifrån och ned. Vad gäller Ingelstad (Ög 43) och 
Slaka (Ög 117 $) kan inget bestämt sägas om i vilken ordning raderna ska läsas. Ög 43 skulle 
innehållsmässigt lika gärna kunna läsas nedifrån och upp som uppifrån och ned. Ög 117 $ är 
skadad i båda ändarna och det går därför inte att säga vilken av stenens kortsidor som är upp 
respektive ned och därför heller inte åt vilket håll raderna lästes.67 De fyra första raderna på 
Ög N288 $ läser man dock nedifrån och upp. Raderna uppfattas gärna som vågräta, och man 
skulle därför kunna hävda att Ög N288 $ har en annan typ av upplägg än Sm 144. Dock är 
Ög N288 $ huggen på en fast häll och inte på en rest sten och det går därför inte att säga 
huruvida raderna har uppfattats som lodräta eller vågräta. 

Det verkar alltså som att lodräta runrader, med undantag av Ög N288 $, är anlagda så att 
de läses uppifrån och ned, vilket talar emot en läsordning C följt av AB‒AT.   

Loman (1965:38), som följer Kinanders och v. Friesens läsordning och tolkning av sida 
A, skriver att runraderna på Sm 144 är fördelad på tre sidor och var och en av dessa innehåller 
en syntaktisk helhet. Man ställer sig då frågan huruvida det faktum att stenens sidor tycks 
avgränsa syntaktiska enheter då man läser A-sidan i ordningen AB‒AT är ett stöd för denna 
läsordning. Ser man på det primära jämförelsematerialet tycks tendensen vara att avsnitt, 
satser och ibland till och med ord avgränsas från varandra, vanligtvis med skiljetecken. 
Eftersom inga av de senare finns på Sm 144 kan ristaren bara ha använt stenens olika sidor i 
uppdelande syfte. En direkt parallell till detta finns på Sm NOR2001:25. Inskriften innehåller 
inga skiljetecken och de två raderna, som enligt Källströms (2010a:85) tolkning består av var 
sin sats, är placerade på två olika sidor av stenen varför man kan anta att ristaren har använt 
just sidorna som satsavgränsare, särskilt som det finns outnyttjat utrymme kvar på den 
inledande sidan. På Ög 8 $ är satserna istället avgränsade med skiljetecken, inte sida.68 
Inskrifterna Ög N288 $ och Ög 43 använder sig också av skiljetecken för att markera en sats 
avslut samt ibland för att avgränsa subjektet. Ög 136 $ består av en avsevärt längre inskrift 
och ristaren har valt att bara avgränsa större avsnitt. Boberg (Ög 38) har inga skiljetecken men 
består å andra sidan av bara en sats och någon avgränsning är därför inte nödvändig. De 
bevarade partierna av Ög 117 $ tyder på att denna inskrift har haft skiljetecken mellan varje 
ord. Vg 119 $ är för skadad för att man ska kunna säga säkert huruvida satser avgränsats med 
skiljetecken. 

Det tycks alltså vara en regel att satser avgränsas, med undantag av den långa inskriften 
på Ög 136 $. Ibland avgränsas även subjektet och i något fall varje ord. De inskrifter som inte 
använder skiljetecken i detta syfte består antingen av en enda rad eller använder stenens sidor 
som avgränsare. Utifrån detta borde man läsa Sm 144 på ett sådant sätt att stenens sidor kan 
användas som avgränsare av satser. Det faktum att läsordningen C, AB‒AT och B och 

                                                 
66 Detta överensstämmer för övrigt med var senvikingatida inskrifter i allmänhet har sin början, det vill säga nere 
till vänster på ristningsytan (Bianchi 2008:29). 
67 Inskriftens andra rad är skadad och därför inte läst och tolkad men eftersom första raden tycks utgöra 
inledningen till en minnesformel är det rimligt att anta att just denna rad är inskriftens första. 
68 Den andra satsen börjar på stenens första sida och fortsätter på den andra. 
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tolkningen av denna tillåter att sidorna används i detta syfte är en bekräftelse på läsordningens 
och tolkningens riktighet.  

2.3.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det som talar för en läsordning AT‒AB, C och B att de flesta inskrifter 
i mitt jämförelsematerial läses i ordningen uppifrån och ned, samt att A-sidan innehåller flest 
runtecken och rader och därför borde föregå sida C. Även det faktum att sidorna här följer 
direkt efter varandra talar för denna läsordning (se fig. 4). För en läsordning C, AB‒AT och B 
talar att ristarformeln bör inleda denna typ av inskrift, v. Friesens påpekande om att den icke 
ifyllda raden AT bör läsas sist på denna sida och att den tolkning som ges innebär att stenens 
sidor fungerar som satsavgränsare. Det sistnämnda skulle dock vara hypotetiskt möjligt även 
om man läser i ordningen AT‒AB, C. Dock har jag inte lyckats ge denna runföljd en tolkning. 
Jag läser följaktligen i ordningen C, AB‒AT och sist B.  

2.4 Omvärlden 

Jag tolkar hela inskriften på följande sätt: Goða-Skeggi fáði. Sonr naut smíða Káta. Víf síðarr 

unn[i] och översätter den ’Gode-Skägge (det vill säga godens eller godarnas Skägge) ristade. 
Sonen fick (eller fick nytta av) Kåtes smiden. Hustrun (eller kvinnan) förunnade (eller gav 
lov) senare’. 

I detta avsnitt kommer jag att resonera kring innebörden bakom orden i inskriften. Det 
gäller vilken relation de olika personerna hade till varandra och vad man utifrån detta kan 
tänka sig för saklig bakgrund till inskriften. Slutligen diskuteras inskriftens syfte och vad 
runstenens placering kan berätta. Jag kommer i den mån det är möjligt att försöka resonera 
kring de förklaringar som jag uppfattar som mest sannolika. Det bör dock poängteras att dessa 
även i bästa fall aldrig kan sägas utgöra något annat än kvalificerade gissningar.  

2.4.1 Konstruktionen Goða-Skeggi 

Jag väljer alltså att tolka förleden i Goða-Skeggi som gen. sg. eller pl. av fvn. goði. Jag ska 
här inte ge mig in i en diskussion om vad ämbetet ifråga kan ha haft för funktion, men några 
ord kan vara på sin plats. Kinander översätter fvn. goði med ’hednisk präst’, vilket kan ge en 
missvisande bild. Olof Sundqvist (2007:22‒24) skriver att det finns olika åsikter om huruvida 
man i det förkristna skandinaviska samhället överhuvudtaget hade specialiserade präster som 
endast ägnade sig åt att övervaka kulten. Vad gäller godeämbetet menar Sundqvist 
(2007:25‒28) att detta är bäst dokumenterat i isländska källor från medeltiden. Goden hade 
där en ledarroll i både kultiska och juridiska sammanhang, och det finns tecken på att godarna 
hade liknande uppgifter i de övriga skandinaviska länderna innan Island koloniserades. 
Uppgifter finns också om att godeämbetet kan ha gått i arv inom familjen. Dessa är dock 
hämtat från en isländsk saga från 1250-talet varför man inte kan veta säkert hur gammalt ett 
sådant bruk är eller vilken geografisk spridning det kan ha haft. Det finns även uppgifter om 
att ämbetet kunde köpas eller ges bort (Sundqvist 2007:25‒28). 
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Vad berättar då förleden Goða- om Skägge?  Källström (2007:243) skriver att om det rör 
sig om fvn. goði i gen. sg. ska detta företrädesvis förstås som att goden ifråga är Skägges far. 
Står ordet i gen. pl. uttrycker det snarare att Skägge hör till en ätt av godar. Källström påpekar 
dock att i inget av fallen berättar en sådan konstruktion huruvida Skägge själv var en gode. 
Förutom dessa två alternativ borde man också kunna tänka sig att genitiven kan uttrycka en 
possessiv betydelse och att ’godens Skägge’, med fvn. goði i gen. sg., då borde kunna förstås 
som att Skägge tillhörde goden i någon mening.69 Eftersom goden innehade någon slags 
maktposition i samhället får man anta att uttrycket avser en underordning. Kanske ingick 
Skägge i godens hushåll eller lydde under honom i något annat avseende. Dock kan jag inte 
hitta någon jämförbar formulering med en sådan betydelse i runmaterialet. Men exempel finns 
på att en runristare omnämner sig själv som stående under en annan person. På N KJ55 kallar 
ristaren sig för urn. þewaz ’Gefolgsmann’, och på U 11 kallar sig ristaren för rsv. bryti ’bryte, 
förvaltare’ (Peterson 1994:8) och uppger sig rista runor på kungens begäran. Fler exempel 
finns också där andra personer än ristaren omnämns som underordnad någon annan.70

     
Flera alternativa sätt att förstå Goða-Skeggi finns alltså och jag kommer i det avsnitt som 

följer sätta konstruktionen i samband med den övriga inskriften för att se vilket av alter-
nativen som bäst fungerar i en förståelse av inskriften som helhet. 

2.4.2 Personbeteckningar i runinskrifter 

I inskriften omnämns två personer med hjälp av beteckningarna fvn. sonr och víf. Hur 
används då personbeteckningar av denna typ i runmaterialet i övrigt? Det tycks vara relativt 
ovanligt att en person omtalas i en inskrift utan att hans eller hennes namn nämns. Men i de 
fall detta ändå görs omnämns personen ifråga oftast genom en släktskapsbeteckning som 
anger vilken relation hon eller han har till någon av de andra personer som nämns i inskriften. 
Det utelämnade namnet kan tillhöra personen som stenen är rest efter såväl som resaren. Det 
rör sig om både kvinnor och män.71 De två personbeteckningarna på Sm 144 bör därmed ange 
en relation till någon av de övriga i inskriften. Fvn. víf borde därför översättas ’hustrun’, 
eftersom det ger en möjlighet att sätta henne i förbindelse med en annan person, vilket inte ett 
anonymt ’kvinna’ gör. Sonen bör vara son till någon av de övriga personer som nämns.  

Det händer också att släktskapsbeteckningar används anaforiskt. De syftar då tillbaka 
eller framåt på en person som nämns vid namn i inskriften.72 Vad gäller Sm 144 kan hustrun 

                                                 
69 En possessiv genitiv har dock i regel sin placering efter det substantiv det bestämmer, men kan också placeras 
före om genitiven exempelvis ska framhävas (Nygaard 1905:368). Kanske kan man tänka sig en sådan förklaring 
här. 
70 Exempelvis Sm 42, Sm 76, Sö 254, Sö 338 och U 611. 
71 Exempelvis på Sö 113, Sö 130, U 92, U 280, DR 55, DR 107, DR 149, DR 192, DR 209, DR 218, DR 400 och 
DR 401. Sö 130 innehåller dock inte en släktskapsbeteckning utan anger bara att rsv. FiuriR ’fyra’ har rest stenen 
efter sin fader. Alla exemplen utgörs till skillnad från Sm 144 av uttryckliga minnesinskrifter. De är också från 
andra områden och, möjligen med undantag av ett par av de danska inskrifterna (DR 192 och DR 209), från 
senare tid (SRD). 
72 Exempelvis på Sö 166 där syniR syftar tillbaka på namn som nyss nämnts och GuðvéR syftar tillbaka på faður. 
I U 69 avslutas texten med Munu æigi mærki mæiRi verða, móðiR gærði æftiR sun sinn æiniga ’Större 
minnesvårdar skola icke varda till; moder gjorde den efter sin ende son’. Här har moderns och sonens namn 
nämnts tidigare i inskriften. Även på Sö 145 syftar SyniR giærðu at sinn faður sniallan ’Sönerna gjorde (vården) 
efter sin käcke fader’ tillbaka på sönernas och faderns namn som tidigare nämnts. På U 323 syftar svæinaR 
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inte gärna vara identisk med någon av dem som nämns vid namn eftersom dessa är män. 
Sonen skulle dock kunna vara identisk med antingen Skägge eller Kåte. 

A-sidan, och möjligen B-sidan, är som sagt allittererad. Samma sak gäller ibland för de 
delar av andra inskrifter där släktskapsbeteckningar används anaforiskt och vid något tillfälle 
där personbeteckningar förekommer utan att ett namn är kopplat till detta. I vissa fall är en 
sådan passus, eller hela inskriften, till och med versifierad.73 Kanske kan den dunkla 
formuleringen på Sm 144 förklaras av att omskrivningar med hjälp av personbeteckningar av 
olika slag var vanliga då en allittererad form användes.  

2.4.2.1 Relationen mellan Skägge, Kåtes son och Kåte 

De personer som gömmer sig bakom fvn. sonr och víf på Sm 144 bör alltså ha någon relation 
till, och i det förstnämnda fallet möjligen vara identisk med, någon av de personer som är 
namngivna i inskriften. Att dessa relationer inte anges uttryckligen behöver inte betyda att de 
inte finns där, utan snarare kan den allittererade formen ha bidragit till den dunkla formuler-
ingen. Ett rimligt antagande är därför att ristaren ändå valt att uttrycka sig på ett sätt som gör 
det möjligt att helt eller delvis uttyda relationerna ur textens sammanhang. För att få en 
uppfattning om ett sådant sammanhang kommer jag i det följande att undersöka hur de olika 
sidorna ger mening åt varandra. Inskriftens sidor måste då läsas i rätt ordning. Jag börjar 
därför med raderna på sida C och A.  

Skägge kan möjligen identifieras med sonen om man väljer att förstå Goða-Skeggi som 
en beskrivning av släktskap. Det vill säga att Skägges far antingen var gode eller att hans ätt 
bestod av godar. C-sidans Goða-Skeggi skulle då bilda en semantisk parallell till A-sidan, i 
och med att Skägge först beskriver sig själv som släkt med någon eller några och därefter 
omtalar en person med hjälp av en släktskapsbeteckning: rsv. sunR ’son’. Jag tänker mig att 
Skägge genom detta ville signalera att de två benämningarna avser en och samma person, det 
vill säga honom själv.  

En annan anledning att identifiera Skägge med sonen är, som Källström (2007:169) 
skriver, att då ristarformeln placerats först i inskriften kan ristaren identifieras som textens 
avsändare. Ett rimligt antagande är att avsändarens syfte med inskriften är att berätta om 
omständigheter som rör honom eller henne, som exempelvis ristaren och avsändaren Gunnar 
gör på Ög N288 $.   

Om man lämnar Skägge ett ögonblick och bara tittar på sida A nämns där först en son och 
därefter mansnamnet Kåte. Skulle man anta en relation mellan dessa två, är det som ligger 
närmast till hands att sonen är Kåtes son. Om mitt antagande om den semantiska parallellen 
som identifierar Skägge med sonen är förhastad, kan valet av personbeteckning, rsv. sunR, ha 
gjorts med det enda syftet att markera relationen mellan Kåte och sonen. Om det förhåller sig 
                                                                                                                                                         
gærðu at sinn faður ’Svenner gjorde den efter sin fader’ tillbaka på namn som redan nämnts. De exempel jag 
tagit upp här är dock yngre än Sm 144 och från ett annat område, och består av mer regelrätta minnesinskrifter. 
Men det visar ändå att detta kan ha varit ett vanligt sätt att formulera sig. 
73 Raden syniR giærðu at sinn faður sniallan på Sö 145 är allittererad (Hübler 1996:47). Hübler (1996:146) 
skriver att den del av inskriften på U 323 där svæinaR gærðu at sinn faður ingår i är versifierad. Detsamma 
menar han (1996:55) gäller för raden på Sö 130. Raden på Sö 166 är enligt Hübler (1996:47, 117) inte 
allittererad, dock innehåller inskriftens senare del allitteration. Raden på U 69 är inte allittererad, men föregås 
dock av en allittererad formel som återkommer i flera inskrifter (Hübler 1996:142). 
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så nämns aldrig sonen vid namn. Men det är också möjligt att kombinera de två alternativen, 
vilket skulle innebära att Skägge är son till Kåte. Kåte bör därmed ha burit titeln gode, 
eftersom förutsättningen för att identifiera Skägge med sonen på sida A som sagt är att Goða-

Skeggi förstås som att Skägge är släkt med en eller flera godar. Om man ska ta fasta på att 
ämbetet kunde gå i arv från far till son medför detta att även Skägge var eller var ämnad att bli 
gode. Men det går givetvis inte att säga säkert huruvida detta bruk gällde för denna tid och 
plats.74   

Det är möjligt att antagandet om att man i runinskrifter var mån om att ge uppgifter om 
inblandade personers identitet och relationer är förhastat. Kanske ville Skägge av någon 
anledning formulera sig kryptiskt vad gäller identiteten av den som mottog eller fick nytta av 
de föremål som omnämns. Ett exempel på en mycket dunkel formulering finns på den samtida 
Sm NOR2001;25 (se bilaga 1). Där har ristaren gett få ledtrådar till de inblandades identitet. 
Källström (2010a:86) skriver dock att man kan tänka sig att runstenen ifråga har ristats i ett 
besvärjande syfte. Om detta stämmer var inskriften inte tänkt som en offentlig text och 
därmed var det förmodligen inte nödvändigt att en läsare förstod vem som åsyftades. Detta 
gäller troligtvis inte för Sm 144 som verkar ha rests på en offentlig plats just för att människor 
skulle få tillfälle att se och läsa inskriften (se vidare avsnitt 2.4.3). Dock finns det som sagt 
exempel på senare minnesinskrifter, vilka också måste ses som offentliga texter, där personer 
bara omnämns med hjälp av släktskapsbeteckningar. Kanske skedde detta på grund av att 
deras identitet, och därmed namn, var en självklarhet för ristaren och hans eller hennes 
samtida och att man därför ansåg att ingen ytterligare information behövdes. Dock bör det 
utifrån dessa exempel fortfarande gälla att sonen är son till någon i inskriften, företrädesvis 
Kåte.  
 

2.4.2.2 Hustruns relation till Skägge, Kåtes son och Kåte 

I och med min tolkning av B-sidans inskrift adderas ytterligare en person, hustrun, till pusslet. 
Hon bör som nämnts vara hustru till någon av de övriga personerna i inskriften. Eftersom det 
som förunnas eller ges lov till bör vara underförstått måste B-sidans text sättas i samband med 
den föregående, det vill säga sida A. Där berättas att en son fick, eller fick nytta av, föremål 
av något slag. Det bör följaktligen vara detta som Skägges eller Kåtes hustru gett sitt sam-
tycke till. 

Det faktum att Kåte själv inte styr över sina ägodelar tyder på att han inte längre är i livet. 
Dock måste angivelsen att hustrun hade kontroll över dessa först senare vara av vikt. Man kan 
då tänka sig att föremålen utnyttjats av Kåtes son medan Kåte var i livet och att hustrun efter 
det att Kåte dött gav sin tillåtelse till att detta kunde fortsätta. Att inskriften på så sätt 
beskriver händelser som har en utsträckning i tiden skulle kunna förklara varför föremålen 
beskrivs som tillhörande Kåte på sida A men att de på sida B istället kontrolleras av hustrun. 
Inskriften kan därmed, så som v. Friesen (1914:11) menar kanske beskriva en arvsföljd. Dock 

                                                 
74 Enligt v. Friesen (1914:8‒9) är Skägge och sonen identiska, medan Kåte är den smed som tillverkat de föremål 
som omtalas. Detta bygger dock på att v. Friesen redan sett Skägges fars namn nämnt i runföljden kuþa varför 
han måste låta Kåte få en annan funktion. I avsnitt 2.4.2.2 kommer jag att argumentera för att föremålen ingår i 
Kåtes hustrus hemgift eller eventuella arv. Därför är det inte troligt att Kåte är tillverkare av dem.     
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är det inte givet att Kåtes son övertar ägandet av föremålen ifråga. Verbet fvn. njóta kan också 
ha innebörden ’få nytta av’ (ON:456).  

Vems hustru är det då fråga om? Eftersom hon får makt att styra över vem som har 
tillgång till Kåtes ägodelar tyder det på att hon är den nya ägaren till dessa, och det ligger 
därmed nära till hands att anta att det är fråga om den döde Kåtes hustru. En hustru ärver dock 
normalt inte sin make. Men andra förklaringsmöjligheter finns, till vilka jag återkommer 
längre fram. Att det skulle röra sig om Kåtes sons hustru, som därmed skulle ha haft kontroll 
över sin svärfars ägodelar, verkar däremot inte rimligt. Om Skägge inte är identisk med Kåtes 
son tycks det lika oförklarligt att Skägges hustru skulle kunna kontrollera Kåtes ägodelar. Hon 
kan rimligtvis inte vara en arvinge till Kåte eftersom han har en son i livet. Hustrun bör 
därmed i vilket fall som helst vara Kåtes hustru. 

En annan omständighet måste dock få sin förklaring. Om ristaren Skägge är identisk med 
Kåtes son, varför omnämner han sin fars hustru som hustrun och inte med en beteckning som 
beskriver deras relation ‒ det vill säga modern? Jag kan tänka mig olika anledningar. 
Antingen är kvinnans funktion som Kåtes hustru mer central för den handling hon utför än det 
faktum att hon också är Skägges mor, eller är hon inte alls Skägges mor, utan Kåtes hustru i 
ett senare äktenskap. Om Skägge och sonen inte är identiska skulle man också kunna tänka 
sig att ristaren Skägge valt personbeteckningar utifrån deras relation till Kåte. Det vill säga 
sonen är Kåtes son och hustrun är Kåtes hustru.   

Hur ska då det faktum att en hustru får kontroll över sin döde makes ägodelar förklaras? 
Birgit Sawyer (2000:48‒49) skriver att då hon undersökt vad minnesinskrifter eventuellt kan 
säga om arvsföljden under vikingatid har hon bland annat använt germanska lagar skrivna 
mellan 500- och 700-talet som tolkningsram. Denna metod borde passa även här. Enligt dessa 
lagar ärver makar inte varandra. Hustrun kan alltså inte få del av sin makes egendom då han 
dör utan denna ärvs av barnen, företrädesvis sönerna. En kvinna kunde dock få del av sin egen 
familjs egendom via hemgiften, vilken efter giftermålet förvaltades av hennes make. Men om 
hon blev änka fick hon själv rätt att förfoga över denna (Sawyer 2000:49). Sawyer (2000:65) 
nämner även annan egendom som änkor kunde komma i besittning av, exempelvis arv efter 
fäder, bröder och barn i tidigare äktenskap. Även denna förvaltades förmodligen av maken 
medan han levde. Sawyer (2000:49) menar vidare att kvinnor enligt germansk lag oftast 
uteslöts i arvsföljden till förmån för män, varför ett sådant arv kunde komma ifråga först när 
det inte fanns några manliga släktingar på tillräckligt nära håll. Kanske kan man därmed tänka 
sig ett scenario för inskriften på Sm 144 där hustruns hemgift, möjligen även ett arv, först 
förvaltats av Kåte och därför beskrivits som tillhörande Kåte. Han har under sin livstid låtit 
sin son använda föremål som ingick i detta. Osäkert är om han kunde skänka bort delar av sin 
hustrus hemgift eller arv, varför en översättning fvn. njóta ’få nytta av’ kanske är att föredra. 
Senare, vilket poängteras på sida B, dör Kåte och hustrun får därmed förvaltningsrätten över 
sin hemgift och sitt eventuella arv. Hon ger då sin tillåtelse till sonen att fortsätta använda 
föremålen ifråga.75  

                                                 
75 Sawyer (2000:49) skriver att kvinnans hemgift ofta bestod av ”moveble wealth” där lösföremål, av det slag 
som det måste vara fråga om på Sm 144, kunde ingå.  



 44 

Det har olika implikationer beroende på om man ser hustrun som Kåtes sons mor eller 
ej.76 Om hon är mor till Kåtes son bör denne son vara hennes arvinge. Om man inte ska börja 
spekulera kring existensen av äldre bröder vilka skulle ha haft större rätt till föremålen än den 
son som omtalas i inskriften innebär hustruns medgivande alltså bara att han får tillgång till 
delar av sitt arv i förväg. I ett scenario där hustrun istället är Kåtes sons styvmor har hennes 
medgivande en helt annan dignitet. Sawyer (2000:52) skriver att förmodligen bara biologiska 
barn hade arvsrätt,77 vilket i detta fall innebär att det bara är i och med styvmoderns med-
givande som Kåtes son kan få tillgång till hennes egendom. Man skulle därmed kunna tolka 
inskriften som att Kåtes hustru gör sin styvson till arvinge.78 Dock föredrar jag som nämnts 
översättningen ’få nytta av’ av verbet fvn. njóta, vilket innebär att det inte uttryckligen finns 
angivet i inskriften att Kåtes son verkligen blir ägare till föremålen ifråga. Eftersom man 
måste förutsätta att Sm 144 restes med anledning av en viktig händelse om vilken Skägge 
ville berätta, är det lockande att se hustrun som Kåtes sons styvmor, eftersom det som sagt gör 
hennes handling mer betydelsefull.  

Johnsen (1968:162) menar att de nämnda föremålen symboliserar ett juridiskt eller 
religiöst ämbete och att inskriften beskriver hur detta övergår från far till son. Det är givetvis 
lockande att i enlighet med detta sätta föremålen i samband med godeämbetet. En förut-
sättning för en sådan förklaring är att man identifierar Skägge som Kåtes son och att 
konstruktionen Goða-Skeggi förstås som att Skägge är son till en gode eller tillhör en ätt av 
godar. Kåtes titel gode bör då ursprungligen ha tillhört hustruns familj och uppburits av Kåte i 
egenskap av hennes make, antingen genom att godordet79 ingick i hemgiften eller ett 
eventuellt arv. Men det finns också andra förklaringsmöjligheter till att Skägge ville framhäva 
sin koppling till godar utan att detta behöver ha något att göra med föremålen. I anslutning till 
det John Kousgård Sørensen (1984:165‒200) skriver kan binamnet fvn. Goða-, alternativt en 
tillfällig bestämning goða- som Skägge lagt till sitt namn, vara angivet eftersom det upp-
fattades som hedrande i någon mening. Det vill säga eftersom det innebar en hög status att 
kunna visa upp en koppling till en viss person, en viss släkt, eller som i detta fall ett ämbete 
och en släktrelation. Kåte, och kanske också Skägge, kan alltså ha varit godar oavsett vad 
föremålen utgörs av. Om man ändå väljer att se föremålen som symboliserande godeämbetet 
innebär inte detta att man kommer närmare en förklaring av hustruns relation till Kåtes son. 
Godeämbetet måste ha uppburits av Kåte, eftersom föremålen beskrivs som hans. Att Skägge 
beskriver sig själv som släkt med en gode innebär därmed inte att han också måste vara 
hustruns son, även om det var från hennes familj ämbetet ursprungligen kom.       

 

                                                 
76 Hustruns förvaltande av hemgiften har snarare med hennes funktion som den döde Kåtes hustru att göra än 
som sonens mor. Denna förklaring till val av personbeteckning är därför fortfarande giltig. 
77 Sawyer skriver inte huruvida denna bestämmelse ska ha funnits i germansk lag. 
78 En parallell till att en sådan handling omnämnts i runinskrifter finns enligt Sawyer (2000:52) på DR 143, där 
Ebbe, Tokes styvfar, gör Toke till sin arvinge. Ordet som används för att beskriva Ebbes relation till Toke är 
dock motsvarigheten till fvn. mágr ’mann som ein er i svogerskap med’ (NO:410). Ebbe behöver därför inte vara 
Tokes styvfar, men de bör ändå ha haft en relation där Toke inte är Ebbes egentlige arvinge. Nämnvärt är också 
att det verb som används för att beskriva Ebbes handling på DR 143, fvn. unna, är detsamma som med min 
tolkning används för att beskriva hustruns handling på Sm 144.  
79 Godordet, fvn. goðorð, används för att beteckna godens ”auktoritet eller myndighet” (Sundqvist 2007:25). 
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2.4.3 Placeringen av Sm 144 

Teorin att Sm 144 ska ha stått vid en tingsplats motsägs av arkeologiska fynd. Tingsplatsen 
ska ha flyttats från området kring Tingstad och Tingsberg direkt till Gamleby utan att 
mellanlanda i Gursten (se Palm 2006:74‒75) och kan därför avskrivas som förklaring till 
placeringen av Sm 144. 

Gursten ligger mellan Gamleby och Lofta, två platser som den centrala bebyggelsen i 
Tjust var kopplad till (se avsnitt 1.2). Anledningen till att stenen placerats mellan och inte vid 
någon av dessa platser kan vara Skägges koppling till godeämbetet och att de personer vilka 
uppbar detta ämbete uppehöll sig i Gursten. Lofta och Gamleby bör enligt Brink 
(1999:42‒44) ha haft ett funktionellt samband med varandra. Kanske kan man tänka sig att de 
högre samhällsfunktionerna var gemensamma för dessa båda knutpunkter och att placeringen 
av godens gård mellan dem båda inte har skett av en slump. Goden i Gursten var i så fall både 
Lofta och Gamlebys gode och, eftersom dessa två platser utgjorde centrum för hela Tjust, i 
förlängningen även Tjustbornas gode. Detta skulle passa bra ihop med det Sundqvist 
(2007:32‒33) skriver om att östnordiska källor verkar koppla goden till specifika folkgrupper 
över vilka han härskat. Att Skägge har denna koppling tyder på att han, och förmodligen de 
övriga personerna i inskriften om Skägge ska identifieras som Kåtes son, tillhör samhällets 
övre skikt.  

Sm 144 stod förmodligen vid en vägkorsning. Även om man inte med säkerhet kan säga 
om detta är stenens ursprungliga plats är det inte osannolikt att så är fallet. Det är inte ovanligt 
att runstenar placerades vid just vägar (Källström 2010b:260‒261), en placering som gav 
människor som passerade möjlighet att se och läsa inskriften. Frågan är dock om den aktuella 
vägkorsningen kan tänkas ha funnits där redan då Sm 144 restes. De tidigaste kartor jag har 
lyckats få fram inkluderar inte den aktuella korsningen, men de visar fortsättningen på de tre 
vägarna vilka möts i krysset. Den äldsta kartan över den faktiska vägkorsningen är general-
stabskartan över Västervik från 1883 (Lantmäteriet. Generalstabskartan). Den tidigaste karta, 
som visar vägens fortsättning söderut mot Gamleby samt norrut mot Harg, är en rågångs-
bestämning från 1720 (Lantmäteriet. Rågångsbestämning). Vägens fortsättning mot Lapserum 
visas på en avmätning från 1691 (Lantmäteriet. Avmätning). Vägen är alltså uppenbarligen 
gammal men huruvida den fanns så tidigt som på 800-talet är givetvis svårt att uttala sig om, 
men det är inte omöjligt att så var fallet. En sådan placering skulle i så fall visa att inskriften 
var en offentlig text. Avsikten var att den skulle läsas. Förmodligen visste människor i 
omgivningen redan vad som stod på stenen varför syftet inte nödvändigtvis behöver vara att 
sprida information. Offentligheten pekar istället mot att Kåtes sons erhållande eller använ-
dande av föremålen inte kan ha varit en handling som rörde bara honom själv, utan i någon 
mening måste detta ha angått, eller haft en betydelse i, det samhälle i vilket Kåtes son ingick.  

Det är oklart huruvida man ska sätta placeringen av Sm 144 i samband med stensättning-
arna intill. Numera är de två stycken, men Havtons och Tunelds beskrivning av området gör 
gällande att ett större gravfält ska ha funnits där (se avsnitt 1.2). Det är dock osäkert huruvida 
gravarna är från samma period som Sm 144 och de återfinns heller inte i direkt anslutning till 
stenen, vilket däremot vägkorsningen gör. Vägen bör därför i första hand få förklara 
placeringen. 
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2.4.4 Inskriftens syfte 

Enligt v. Friesen (1914:10‒11) ska Skägge ha rest runstenen till minne av sin far. Han skriver 
att man på den tid då Sm 144 restes inte såg det som nödvändigt att uttryckligen nämna vem 
stenen restes efter, utan bara vem som rest den. Skägge kan som nämnts ovan vara identisk 
med Kåtes son. Eftersom Kåte inte tycks vara i livet då inskriften ristades kan man därmed i 
likhet med v. Friesen anta att detta rör sig om en typ av minnesinskrift. Utifrån innehållet i 
texten verkar det dock vara föremålen som är det centrala. Att resa stenen till minne av fadern 
kan därmed inte ha varit Skägges enda syfte.  

Johnsen (1968:162) och v. Friesen (1914:8‒11) menar att Sm 144 offentliggör en 
arvsföljd och talar om inskriften i termer av ett juridiskt dokument. De definierar dock inte 
detta begrepp. Om man antar att det är fråga om ett arv och att föremålen verkligen övergår i 
Kåtes sons ägo, tycks dock antagandet att inskriften i sig skulle utgöra ett juridiskt bindande 
dokument knappast sannolikt. Att föremål av olika slag övergick från en persons ägo till en 
annans måste rimligtvis ha kunnat uppfattas som bindande utan att detta behövde bli ristat i 
sten. I annat fall borde vi ha haft en hel uppsjö runinskrifter av denna typ, vilket inte är fallet. 
Dessutom är en förutsättning för att inskriften ska kunna fungera som ett bindande dokument 
att det samhälle där den skapades ser det skrivna ordet som det avgörande. Detta är enligt 
Brink (2005:66‒67) inte fallet. Han menar att eftersom den kultur där runinskrifter skapats till 
övervägande del är muntlig har det skrivna ordet ännu inte fått herraväldet över det talade. 
Runinskrifter, även de otaliga minnesinskrifter som producerades under 1000-talet, ska inte 
ses som produkten av en skriftkultur i egentlig mening. De är till sin karaktär muntliga 
utsagor, även om de är fixerade i skrift. Vad gäller Sm 144 bör det i enlighet med detta 
konstaterande inte vara inskriften som gjorde en eventuell arvsföljd giltig, utan det muntliga 
offentliggörandet eller överenskommelsen och de faktiska omständigheterna. Detta hindrar 
givetvis inte att inskriften verkligen berättar om ett arv. Men istället för att utgöra ett bindande 
dokument kan man kanske se Sm 144, i och med placeringen på en offentlig plats, som en 
manifestation av en betydelsefull händelse kopplat till vissa viktiga föremål, men också som 
ett minnesmonument över den döde fadern. Till sist kanske ett delsyfte kan ha varit att låta allt 
detta bli ihågkommen både i samtiden och i en senare tid. 
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3 Sammanfattning och avslutande kommentar 

I detta avsnitt kommer först uppsatsens inledande frågeställningar att besvaras genom en 
sammanfattning av mina resultat. Därefter följer en avslutande kommentar.  

Mina frågeställningar löd: 

1. Hur bör inskriften på Sm 144 läsas och tolkas?  
2. I vilken kontext ristades Sm 144 och kan denna säga något om inskriftens syfte? 

Sidorna på Sm 144 bör läsas i ordningen C, AB‒AT och sist B. Rungraferna ska läsas: 

C kuþaskakifaþi  
AB sunuRna 
AM utsmiþ 
AT akata 
B uifsiþaRun...  

Jag tolkar detta som Goða-Skeggi fáði. Sonr naut smíða Káta. Víf síðarr unn[i] och översätter 
’Gode-Skägge (det vill säga godens eller godarnas Skägge) ristade. Sonen fick (eller fick 
nytta av) Kåtes smiden. Hustrun förunnade (eller gav lov) senare’. 

Sonen som omnämns på sida A bör vara Kåtes son och hustrun på sida B bör vara Kåtes 
hustru. Det är troligt, men inte nödvändigt, att ristaren Skägge ska identifieras som Kåtes son, 
vilket i så fall innebär att Kåte har burit titeln gode. Föremålen som omtalas bör ha ingått i 
Kåtes hustrus hemgift eller eventuella arv. Under sin livstid har Kåte förvaltat denna egendom 
och tillåtit sin son att använda sig av föremålen ifråga. När Kåte dör övergår föremålen i hans 
änkas ägo och hon ger då Kåtes son lov att fortsätta använda dem. Det är dock osäkert 
huruvida föremålen verkligen övergår i sonens ägo och om man därmed kan tala om ett 
regelrätt arv. Det är även oklart huruvida Kåtes hustru är sonens biologiska mor.  

Man kan möjligen tänka sig att föremålen var symboler för godeämbetet, men även om så 
inte var fallet bör de ha varit betydelsefulla i någon mening. Runstenen har varit placerad vid 
en vägkorsning och utgör på så sätt en offentlig text. Därför är det troligt att föremålen, och 
vem som ägt dessa, var något som inte bara angick familjens privata sfär utan också hade en 
betydelse i det samhälle där personerna i inskriften ingick. Att åtminstone Skägge, och 
förmodligen de övriga, har en koppling till godeämbetet visar att det handlar om personer ur 
samhällets övre skikt och kan förklara varför runstenen restes i Gursten. Syftet med inskriften 
kan ha varit att resa ett minnesmonument över den döde Kåte i kombination med en 
manifestation av vem som använde och kontrollerade föremålen. Inskriften bör dock inte ses 
som ett juridiskt bindande dokument.  

Mitt övergripande syfte med denna studie av Sm 144 är att bidra till en ökad förståelse av 
användandet av runor och resandet av runstenar under tidig vikingatid. Jag kommer i det 
följande att peka på några punkter där undersökningen bidragit med upplysningar av detta 
slag. Eftersom en diskussion av resultatet har förts kontinuerligt i avsnitt 2, kommer jag inte 
att föra denna vidare här.  
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Vad gäller runristarnas användning av lång- och kortkvistrunformerna menar jag att 
Sm 144 är ytterligare ett exempel på att dessa inte särskildes strikt från varandra. Genom min 
tolkning av sida B har också fler ord, adverbet rsv. síð i sin komparativform síðaR och rsv. víf, 
blivit belagda i det tidiga runmaterialet. Det senare ordet finns tidigare bara belagt i en 
medeltida inskrift. Inskriften på Sm 144 tycks också visa att ristare under denna tid använde 
fler tekniker än skiljetecken för att skilja olika satser från varandra, nämligen genom en 
fördelning på stenens olika sidor. I och med belägget på ett rsv. guði visar inskriften också på 
detta ämbetes existens på svenskt område i slutet av 800-talet, samt att runstenar restes av 
personer kopplade till detta ämbete, kanske till och med av en person som själv var gode. 
Inskriften kan också, i och med min tolkning av sida B, ge uppgifter som rör hur egendom 
kontrollerades. Att påstå att inskriften tycks bekräfta att vissa regler som ingår i germansk lag 
från 500‒700-talet också gäller för 800-talets Tjust skulle dock vara något av ett cirkel-
resonemang. Jag har valt att använda ett visst regelsystem som tolkningsram för inskriftens 
uppgifter. Att inskriften sedan tycks bekräfta detta regelsystem är ett resultat av den valda 
tolkningsramen och inte av sakuppgifterna i inskriften i sig. Det är fullt möjligt att Sm 144 i 
själva verket vittnar om andra typer av bestämmelser, exempelvis sådana där en hustru hade 
en större rätt till sin döde makes egendom än vad som gällde i germansk lag.  

Undersökningen av Sm 144 öppnar även för nya forskningsfrågor. För det första bör de 
outredda punkter som direkt rör inskriften på Sm 144, men som av utrymmesskäl inte 
inkluderats här, undersökas. Jag tänker till exempel på vilket tolkningsalternativ som är att 
föredra för runföljderna skaki respektive kata. Jag har här nöjt mig med att konstatera att det 
handlar om två mansnamn. En annan och mycket viktigare punkt som bara berörts ytligt i 
undersökningen är karaktären av de föremål som i inskriften kallas smíða Káta. Jag har nämnt 
möjligheten att dessa kan kopplas till godeämbetet, men fler alternativ bör finnas och en 
utredning av dem borde kunna lämna upplysningar om inskriftens innebörd och om det 
samhälle vari den tillkommit. Jag vill också nämna den möjliga läsordningen AT‒AB, C och 
B, vilken avfärdats på grund av att jag inte har kunnat ge runföljden AT‒AB en tillfred-
ställande tolkning. Dock är detta något som skulle kunna undersökas ytterligare. Kanske 
skulle det då vara möjligt att läsa den sjätte runan på rad AB som ett h, vilket som sagt är den 
läsning jag något föredrar framför n.   

Mer fokus hade också kunnat läggas på de inskrifter som ingår i mitt primära jämförelse-
material. Jag har bara jämfört Sm 144 med dessa då diskriminering, fonematisering, 
lexikalisering och strukturering av Sm 144 diskuterats. Men eftersom dessa inskrifter är de 
som står Sm 144 närmast bör deras innehåll och kontext kunna erbjuda en tolkningsram för 
Sm 144 även på omvärldsnivån. 

Jag menar också att min undersökning motiverar vidare studier av de inskrifter som ingår 
i mitt primära jämförelsematerial för deras egen skull och inte bara för vad de kan berätta om 
Sm 144. De är, i likhet med Sm 144, problematiska och en större undersökning där alla dessa 
inskrifter får belysa varandra skulle kunna ge en fullständigare bild av runstensresandet under 
tidig vikingatid. Skulle man vidga undersökningen ytterligare kan inskrifter från andra 
områden men från samma period kanske lämna ytterligare upplysningar. Möjligen kan man 
också inkludera inskrifter på lösföremål. Även om dessa i allmänhet representerar en annan 
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genre än inskrifter på stenmonument tycks också vissa faktorer förena dem med Sm 144. Jag 
tänker här på den inledande ristarformeln.      

Avslutningsvis skulle en uppdaterad analys av rungrafernas former också vara användbar. 
Detta är säkert lättare sagt än gjort men jag önskar mig här en analys som tar sin utgångspunkt 
i en aktuell terminologi, med de distinktioner mellan vetenskapliga begrepp som detta inne-
bär. Men önskvärt vore också att en större hänsyn tas till materialet i sig, exempelvis att lång- 
och kortkvistrunformerna inte verkar ha fungerat som strikt åtskilda system.  

Källor och litteratur 

ANF = Arkiv för nordisk filologi. 1‒. 1883 ff. 
Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989: Íslensk orðsifjabók. Reykjavík. 
AST1 = Nordén, Arthur, 1943: Bidrag till svensk runforskning. I: Antikvariska studier 1. 

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar 55. Stockholm. S. 
143‒231. 

ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet och Statens historiska  
museer, Stockholm. 

[N] B = arkivnummer i Runearkivet, Oslo, runfynd från Bryggen, Bergen. 
http://www.nb.no/baser/runer/ 

Barnes, Michael P., 2006: Standardised fuþarks: A useful tool or a delusion? I: Stoklund, 
Marie et al. (eds.), Runes and their secrets. Studies in runology. Copenhagen. S. 11‒29. 

Bianchi, Marco, 2008: Runstenar och vikingatida skriftkultur i Kronobergs län. I: Runor i 
Kronobergs län. Kronobergsboken. Växjö. S. 20‒31. 

Binachi, Marco, 2010: Runor som resurs. Vikingatida skriftkultur i Uppland och 
Södermanland. Runrön 20. Uppsala. 

Birkmann, Thomas, 1995: Von Ågedal bis Malt. Die skandinavischen Runeninschriften vom 
Ende des 5. bis Ende des 9. Jahrhunderts. Ergänzungsbände zum Reallexikon der 
germanischen Altertumskunde 12. Berlin. 

[Öl] BN = Nilsson, Bruce E., 1975: The runic inscriptions of Öland. Ann Arbor, Michigan.  
Brate, Erik & Bugge, Sophus, 1891: Runverser. Undersökningar af Sveriges metriska 

inskrifter. Antiqvarisk tidskrift för Sverige 10:1. Stockholm. 
Brink, Stefan, 1999: Fornskandinavisk religion ‒ förhistoriskt samhälle. En 

bosättningshistorisk studie av centralorter i Norden. I: Drobin, Ulf et al. (utg.), Religion 
och samhälle i det förkristna Norden. Odense. S. 11‒55.    

Brink, Stefan, 2005: Verba Volant, Scripta Manent? Aspects of early Scandinavian oral 
society. I: Hermann, Pernille (ed.), Literacy in medieval and early modern Scandinavian 
culture. The viking collection 16. Odense. S. 59‒117. 

Cullberg, Hjalmar, 1867: Fornminnen inom Tjust aftecknade och beskrifne af Hjalmar 
Cullberg. Första delen. Handskrift i ATA. 

Danmarks runeindskrifter. Ved Lis Jacobsen & Erik Moltke under medvirkning af Anders 
Bæksted & Karl Martin Nielsen. Text. 1942. København. 

DR = Runristning med nummer i Danmarks runeindskrifter. 
EM85 = Moltke, Erik, 1985: Runes and their origin. Denmark and elsewhere. Copenhagen. 
Finnur Jónsson, 1931: Lexicon poeticum. Antiquae linguae septentrionalis. Ordbog over det 

norsk-islandske skjaldesprog. 2 udg. København. 
Fridell, Staffan, 2008: Hå, Håtuna och anahahai. I: Namn och bygd. Tidskrift för nordisk 

ortnamnsforskning 96. S. 47‒59. 



 50 

Friesen, Otto v., 1911: Brödrahalla. En småländsk runsten ock en folksägen. I: Maal og 
minne. Norske studier. 1911. S. 606‒616. 

Friesen, Otto v., 1914: Gursten. En runsten och ett gårdsnamn. I: Namn och bygd. Tidskrift 
för nordisk ortnamnsforskning 2. S. 1‒17. 

Friesen, Otto v., 1933: De svenska runinskrifterna. I: Runorna. Utg. av Otto v. Friesen. 
Nordisk kultur 6. Stockholm‒Oslo‒København. S. 145‒248. 

Fv = Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning. Utg. av Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien 1‒. 1906 ff.   

G = Runristning med nummer i SRI 11‒12.  
Grønvik, Ottar, 1987: Fra Ågedal til Setre. Sentrale runeinnskrifter fra det 6. århundre. Oslo. 
Gs = Runristning med nummer i SRI 15. 
Gustavson, Helmer, 2002: Rapport med diarienummer 323-3924/02 i ATA. 
Gustavson, Helmer, 2003: Oklundainskriften sjuttio år efteråt. I: Heizmann, Wilhelm et al. 

(Hrsg.), Runica ‒ Germanica ‒ Mediaevalia. Ergänzungsbände zum Reallexikon der 
germanischen Altertumskunde 37. Berlin. S. 186‒198. 

Havton, Eric, 1800‒1848a: Samling ur N. och S. Tjust häraders antiquariska förråd. 
[Handskrift] Ingår i Kunskapskällans bibliotek; Havtonska manussamlingen, nr 6. 

Havton, Eric, 1800‒1848b: Ed, Eds capell, Lofta, Loftahammar. [Handskrift] Ingår i 
Kunskapskällans bibliotek; Havtonska manussamlingen, nr 8. 

Helmfrid, Björn, 1937: Östsmålands runinskrifter. I: Hofrén, Manne (utg.), Meddelanden 
25. Kalmar läns fornminnesförening. Kalmar. S. 97‒141.  

Hs = Runristning med nummer i Åhlén 1994. 
Hübler, Frank, 1996: Schwedische Runendichtung der Wikingerzeit. Runrön 10. Uppsala. 
Iversen, Ragnvald, 1961: Norrøn grammatikk. 6 rev. utg. Oslo. 
J = Runristning i Jämtland. 
Johnsen, Ingrid Sanness, 1968: Stuttruner i vikingtidens innskrifter. Oslo. 
KJ = Krause, Wolfgang, 1966: Die Runeninschriften im älteren Futhark. Mit Beiträgen von 

Herbert Jankuhn. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 
Philologisch-historische Klasse. 3. Folge 65. Göttingen. 

Knirk, James, 2002: Runes. Origin, development of the futhark, functions, applications, and 
methodological considerations. I: Bandle, Oskar et al. (eds.), The Nordic languages. An 
international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 1. Berlin. S. 
634‒648. 

Källström, Magnus, 2007: Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare 
och skriftmiljöer i Norden. Stockholm studies in Scandinavian philology. N. S. 43. 
Stockholm. 

Källström, Magnus, 2010a: Runstenen från Tunnerstad på Visingsö ‒ ännu en runologisk 
gåta. I: Jóhannesson, Kristinn et al. (utg.), Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Meijerbergs 
arkiv för svensk ordforskning 39. Göteborg. S. 80‒88. 

Källström, Magnus 2010b: Recension av Lydia Klos avhandling Runensteine in Schweden. 

Studien zu Aufstellungsort und Funktion. I: Fv 2010. S. 260‒262. 
Lagman, Svante, 1989: Till försvar för runristarnas ortografi. I: Projektet De vikingatida 

runinskrifternas kronologi. Runrön 1. Uppsala. S. 27‒37. 
Lantmäteriet. Avmätning. (28.11.2011)  

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&mapTypeSelect
ed=false&mapType=&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d53
5f4735362d34363a31 

Lantmäteriet. Generalstabskartan. (28.11.2011) 
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=RAK&
sd_base=rak2&sd_ktun=52414b5f4a3234332d33372d31&archive=RAK 



 51 

Lantmäteriet. Rågångsbestämning. (28.11.2011) 
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?archive=REG&showmap=true&
searchType=v&nbOfImages=11&sd_base=lm08&sd_ktun=0002mn7c 

Loman, Bengt, 1965: Rökrunor som grafematiskt system. I: ANF 80. Lund. S. 1‒60.  
Mitchell, Bruce, 1985: Old English syntax. Vol. 1. Concord, the parts of speech, and the 

sentence. Oxford. 
Modéer, Ivar, 1989: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier. 3 

uppl. Anthroponymica Suecana 5. Lund.   
Mårtensson, Lasse, 2011: Studier i AM 557 4to. Kodikologisk, grafonomisk och ortografisk 

undersökning av en isländsk sammelhandskrift från 1400-talet. Reykjavík. 
N = Runristning med nummer i Norges innskrifter med de yngre runer. 
[Ög] N = Nordén, Arthur, Östergötlands runinskrifter. Supplement till Erik Brates 

”Östergötlands runinskrifter”. Manuskript i ATA. 
NE = Nationalencyklopedin. Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av 

Statens kulturråd. Bd. 8. 1992. Höganäs. 
NLT = Norsk lingvistisk tidsskrift. 1‒. 1983 ff. Oslo. 
NO = Heggstad, Leiv et al., 2008: Norrøn ordbok. 5 utg. Oslo. 
NOR = Nytt om runer. Meldingsblad om runeforskning. 1‒19. 1986‒2004. Oslo.  
Nordén, Arthur, 1943: Rapport med diarienummer 3622/43 i ATA. 
Norges innskrifter med de yngre runer. Utg. … ved Magnus Olsen et al. Norges indskrifter 

indtil reformationen 2. 1‒. 1941 ff. Oslo. 
Noreen, Adolf, 1904: Altschwedische grammatik mit einschluss des altgutnischen. Sammlung 

kurzer grammatiken germanischer dialekte 8. Altnordische grammatik 2. Halle. 
Noreen, Adolf, 1970: Altisländische und altnorwegische grammatik (laut- und flexionslehre) 

unter berücksichtigung des urnordischen. 5 unveränd. Aufl. Sammlung kurzer 
grammatiken germanischer dialekte 4. Altnordische grammatik 1. Halle. 

Nygaard, Marius, 1905: Norrøn syntax. Kristiania. 
Nä = Runristning med nummer i SRI 14. 
Palm, Rune, 2001: Ráði drengr þaʀ rýnn sé. Några tankar om “runacy”. I: Kusmenko, Jurij et 

al. (utg.), Nordiska språk ‒ insikter och utsikter. Föredrag från det 5:e studentkollokviet i 
nordisk språkvetenskap, Berlin, 6.‒7. Mai 2000. Berlin. S. 110‒123. 

Palm, Veronica, 2006: Ett nedslag i Tjustbygdens järnålder. I: Tjustbygden. Årsbok. Utg. av 
Tjustbygdens kulturhistoriska förening. 2006. Västervik. S. 64‒80. 

Peterson, Lena, 1994: Svenskt runordsregister. 2 rev. uppl. Runrön 2. Uppsala.  
Peterson, Lena, 2007: Nordiskt runnamnslexikon. 5 rev. utg. Uppsala. 
Reallexikon = Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Vol. 25. 2005. Beck, Heinrich 

(Hrsg.), 2 völlig neu bearb. und stark erw. Aufl. Berlin. 
Riksantikvarieämbetet. Fornsök. (28.11.2011) 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html 
Riksantikvarieämbetet. Typisk datering. (28.11.2011)  

http://www.fmis.raa.se/help/FlashHelp/MiniFMIS.htm#Typisk_datering.htm 
Santesson, Lillemor, 1989: ö- en förenklad D-runa? I: ANF 104. S. 10‒35. 
Sawyer, Birgit, 2000: The Viking-age rune-stones. Custom and commemoration in early 

medieval Scandinavia. Oxford. 
Schulte, Michael, 2006: Oral traces in runic epigraphy: Evidence from older and younger 

inscriptions. I: Journal of Germanic linguistic 18:2. S. 117‒151. 
Sm = Runristning med nummer i SRI 4. 
SRD = Samnordisk runtextdatabas. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 

http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm 



 52 

SRI = Sveriges runinskrifter. Utg. av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 
1–. 1900 ff. Stockholm. 

Sundqvist, Olof, 2007: Kultledare i fornskandinavisk religion. Occasional papers in 
archaeology 41. Uppsala. 

Sö = Runristning med nummer i SRI 3. 
Söderwall, K. F., 1884‒1918: Ordbok öfver svenska medeltids-språket 1‒2. Samlingar utg. av 

svenska fornskriftsällskapet. Serie 1. Svenska skrifter. Lund. 
Sørensen, John Kousgård, 1984: Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder. 

Navnestudier 23. København. 
Thompson, Claiborne W., 1975: Studies in Upplandic Runography. Austin. 
Tuneld, Erik, 1832: Erik Tunelds Geografi öfver konungariket Sverige. Bd 3:2. 8. uppl. 

Stockholm. 
U = Runristning med nummer i SRI 6‒9. 
Wessén, Elias, 1958: Runstenen vid Röks kyrka. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 

Akademiens Handlingar. Filologisk-filosofiska serien 5. Stockholm. 
Wessén, Elias, 1965: Svensk språkhistoria 3. Grundlinjer till en historisk syntax. 2 uppl. 

Stockholm. 
Vg = Runristning med nummer i SRI 5. 
Williams, Henrik, 1990: Åsrunan. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter. 

Runrön 3. Uppsala. 
Williams, Henrik, 1994: Runsvenska namnproblem 2. Det runsvenska mansnamnet Øysl (?) 

och det fornsvenska Asle. I: Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk 
personnamnsforskning 12. S. 5‒31. 

Williams, Henrik, 2006: Runinskriften från Fælleseje: en urnordisk annons eller ett 
personnamn? I: Peterson, Lena et al. (utg.), Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik 
och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Namn och Samhälle 
17. Uppsala. S. 267‒281. 

Åhlén, Marit, 1994: Runinskrifter i Hälsingland. I: Bebyggelsehistorisk tidskrift 27. S. 33‒50. 
Åhlén, Marit, 1997: Runristaren Öpir. En monografi. Runrön 12. Uppsala. 
Ög = Runristning med nummer i SRI 2. 
Öl = Runristning med nummer i SRI 1. 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 53 

Bilaga 1: Det primära undersökningsmaterialet 

Här redovisas de inskrifter som ingår i mitt primära jämförelsematerial. Inskrifterna visas 
först i en translittererad form, därefter i en transkribering till runsvenska och slutligen 
översätts de. 

Vad gäller Sm NOR2001;25 utgår jag från Källströms (2010a:85) tolkning. Tolkningen 
av Ög 8 $ finns i ATA2831/62. Den engelska översättningen kommer dock från SRD. För 
Ög N288 $ anges två alternativa tolkningar: Först Gustavsons (2003:192‒194) och sedan 
Källströms (2007:100‒101). Tolkningen av Ög 117 $ är hämtad ur Fornvännen (1972:276). 
Dock läser jag en runa annorlunda: itin istället för stin. Tolkningen av Ög 136 $ är Wesséns 
(1958:25‒27). Tolkningen av de namn som på Ög 8 $ skrivs aiuisli och på Vg 119 $ a;iuls, 
a(i)u(i)sl och aiuis är hämtad från Williams 1994. Övriga inskrifters läsningar, tolkningar och 
översättningar kommer från SRI.  

Vissa specialtecken förekommer i den translittererade texten. En skadad runa, vilken ändå 
är tydd, placeras inom parenteser ( ). Helt utplånade runor vilka supplerats från andra källor 
markeras med hakparenteser, [ ]. De skadade runor vilka inte kan läsas eller suppleras från 
andra källor markeras med -. Då skadan är så stor att man inte kan avgöra om runor funnits 
där, men man misstänker att så är fallet, markeras detta med …. Dubbelläsning av runor 
märks ut med | |. Om stenen är ristad på flera sidor markeras detta med §A, §B och så vidare. 
Bindrunor markeras med =. Skiljetecken av olika slag förekommer, exempelvis ' ÷ ; :. 

Vad gäller dateringen av inskrifterna använder jag de uppgifter som lämnas i SRD, med 
undantag för Ög 8 $ och Vg 119 $. I det första fallet använder jag Lomans (1965:6) datering, i 
det andra är dateringen hämtad från Reallexikon (2005, vol. 29:323).  

Vad gäller den transkriberade texten anges en osäker normaliserad form med (?). Med 
< > anges en runföljd som inte har tolkats. Om flera tolkningar kan ges en runföljd återges 
dessa med ett snedstreck, /, emellan. Om tolkningsvarianterna omfattar mer än ett ord inleds 
dessa med §P, §Q och så vidare. 

Efter genomgången följer en karta där de olika runinskrifterna samt Sm 144 finns 
utmärkta. 
 
Sm NOR2001;25  
§A hana uilik 
§B (i) sakum þat liki hal… 
Hana véli’k (el. villi’k). Í sôkum þat líki hal[i (?)]. 
Henne (el. Hane) sviker (el. förvillar) jag. I rättstvister må det passa mannen. 
Datering: 800‒900-tal. 
 
Vg 119 $ 
§A a;iuls kaf ÷ airikis sunR kaf alrik- - 
§B ---t---la kaf rau- at kialt(i) **** ...a sa- faþiR ubsal faþiR suaþ a-a-u--ba ...-omas notu 
auk takaR ÷ aslriku lu--R ukþ-t a(i)u(i)sl 
§C ...s---n(u)(R)-a-- þat sikmar aiti makuR airikis makin(i)aru þuno **** aft aiuis uk raþ 
runoR þaR raki-ukutu iu þar suaþ aliriku lu(b)u faþi ' 
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§D ui(u)-am ...--ukrþsar(s)k(s)nuibin- ---kunR(u)k(l)ius-- ...iu 
§E : kisli : karþi : iftiR : kunar : bruþur [:] kubl : þisi 
§A Æivísl gaf, Æiríks sunR, gaf Alrík[R] ... 
§B ... gaf <rau-> at gialdi [Þ]á(?) sa[t] faðiʀ Upsal(?), faðiʀ sváð ... ... nætR ok dagaR. AlríkR 

<lu--R> ugð[i]t(?) Æivísl 

§C ... þat Sigmarr hæiti maguR Æiríks. Mæginiaru(?) <þuno> aft Æivísl. Ok ráð rúnaR þáR 

rægi[n]kundu <iu> þar, sváð AlríkR <lubu> fáði. 

§D <uiu-am> ... ... ... 

§E Gísli gærði æftiR Gunnar, bróður, kumbl þessi. 
Ejvisl, Eriks son, gav, (likaså) gav Alrik. … gav … i gengäld … Då (?) satt fadern i Uppsala 
(?), fadern som … Nätter och dagar … Alrik lu[bi]R fruktade (?) ej (?) Ejvisl … att Sigmar 
(el. segerfrejdad) heter (el. kallas, må kallas) Eriks son. … väldig strid (?) … Efter Ejvisl (är 
minnesvården rest). Och tyd runorna där, de från gudarna stammande, som Alrik lubu 
ristade… Gisle gjorde detta minnesmärke efter Gunnar, sin broder. 
Datering: strax före eller efter år 800. §E är tillagd på 1000-talet. 
 
Ög 8 $ 
§A stikuR (') karþi kubl þ(a)=(u) aft auint sunu sin ' sa fial austr 
§B miR aiuisli ' uikikR faþi auk| |krimulfR 
§A StiguR/StygguR gærði kumbl þau aft Øyvind, sunu sinn. Sá fioll austr 

§B með Æivísli. VíkingR fáði ok GrímulfR. 

Stigr/Styggr made this monument in memory of Eyvindr, his son. He fell in the east with 
Eivísl. Víkingr coloured and Grímulfr. 
Datering: 800-tal. 
 
Ög 38 
ikuar sati stain 
Ingvarr satti stæin. 
Ingvar satte stenen. 
Datering: 900-tal. 
 
Ög 43 
÷ salsi karþi sul ÷ D ÷ skut- - þ--a hiu x 
Sôlsi/Salsi gærði sól. DagR (?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hió(?). 
Solse/Salse gjorde solen; Dag högg detta på bergknallen. 
Datering: 900-talets början. 
 
Ög 117 $ 
...uiR ÷ baþ [÷] t[io ÷ itin ÷] (þ)(i)(n)... ...---a ÷ --h(a)--- : --(u)-... 

...véR bað tøyia(?) stæin þenn[a] ... ... ... 
… -ver lät förfärdiga(?) denna sten… 
Datering: 900-tal. 
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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  
Aft Væmóð/Vámóð standa rúnaR þáR. Æn Varinn fáði, faðiR, aft faigian sunu. Sagum 

mógminni/ungmænni þat, hværiaR valraufaR váRin tváR þáR, sváð tvalf sinnum váRin numnaR 

at valraufu, báðaR saman á ýmissum mannum. Þat sagum annart, hváR fur níu aldum án 

urði/yrði fiaru meðr Hraiðgutum, auk dó meðr hann umb sakaR. Réð ÞióðríkR hinn þurmóði, 

stilliR flutna, strandu HraiðmaraR. SitiR nú garuR á guta sínum, skialdi umb fatlaðR, skati 

Mæringa. Þat sagum tvalfta, hvar hæstR sé GunnaR etu véttvangi á, kunungaR tvaiR tigiR sváð 

á liggia. Þat sagum þréttánda, hvariR tvaiR tigiR kunungaR sátin at Siólundi fiagura vintur at 

fiagurum nampnum, burniR fiagurum brøðrum. ValkaR fim, Ráðulfs syniR, HraiðulfaR fim, 

Rugulfs syniR, HáislaR fim, Haruðs syniR, GunnmundaR/KynmundaR fim, BiarnaR syniR. �ú'k 

m[inni] m[eðr] allu [sa]gi. AinhvaRR ... [svá]ð ... æftiR frá. Sagum mógminni/ungmænni þat, 

hváR Inguldinga vaRi guldinn at kvánaR húsli. Sagum mógminni/ungmænni, hvaim sé burinn 

niðR drængi. Vilinn es þat. Knúa/knýia knátti iatun. Vilinn es þat ... Sagum 

mógminni/ungmænni: Þórr. Sibbi víaværi ól nírøðR. 

Till minne Vämod stå dessa runor. Men Varin skrev (dem), fadern, efter den döde sonen. Jag 
säger det folkminnet (el. Jag säger det för de unga), vilka de två stridsbyten voro, som tolv 
gånger togos som stridsbyte, båda på en gång från ömse män (dvs. från man efter man). Det 
säger jag som det andra, vem som för nio åldrar (släktled) sedan miste livet hos reidgoterna, 
och han dog hos dem till följd av sin skuld. Tjodrik den djärve, sjökrigares hövding, rådde 
över Reidhavets strand. Nu sitter han rustad på sin gotiska häst, med skölden i rem, Märingars 
främste. Det säger jag som det tolfte, var Gunns häst (dvs. vargen) ser föda på slagfältet, där 
tjugo konungar ligga. Det säger jag som det trettonde, vilka tjugo konungar sutto på Själland 
under fyra vintrar (dvs. fyra år), med fyra namn, söner av fyra bröder. Fem (med namnet) 
Valke, Rådulvs söner, fem Reidulv, Rugulvs söner, fem Haisl, Hords söner, fem Gunnmund 
(el. Kynmund), Björns söner. Nu säger jag minnena fullständigt. Någon … det som han har 
eftersport. Jag säger det folkminnet, vem av Ingvaldsättlingarna som blev gäldad genom en 
hustrus offer. Jag säger ett folkminne, åt vem en frände (ättling?) är född, åt en ung kämpe. 
Vilen är det (?). Han kunde slå en jätte. Vilen är det (?)… Jag säger ett folkminne: Tor. Sibbe 
från Vi avlade (en son), nittio år gammal. 
Datering: 800-tal. 
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Ög N288 $ 
§P kunar ÷ faþi runaR þisaR ÷ in sa flau sakiR ÷ suti ui þita ÷ in sa fl- (i)n ruþ þan ÷ in 
sa bat uifin ÷ þitta faþi ÷ 
§Q kunar ÷ faþi runaR þisaR ÷ in sa flau sakiR ÷ suti ui þita ÷ in sa fl- (i)n ruþ þan ÷ in 
sa bat uifin ÷ þit tafaþi ÷ 
§P Gunnarr fáði rúnaR þessaR, en sá fló sakiR. Sótti ví þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá 

bant. Vífinn þetta fáði. 

§Q Gunnarr fáði rúnaR þessaR, en sá fló sakiR. Sótti ví þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá 

bant Vífinn, þet tafáði(?). 
§P Gunnar ristade dessa runor, och han flydde förfallen till straff. Han uppsökte detta vi. Och 
han flydde in i denna röjning. Och han slöt en förlikning (el. gjorde en fridskrets ?). Vifinn 
ristade detta (som bekräftelse). 
§Q Gunnar ristade dessa runor, och han flydde förfallen till straff. Han uppsökte detta vi. Och 
han flydde in i denna röjning. Och han ‘band’ Vifinn, som förhindrade(?) det. 
Datering: 800-talets början.   
 
 

 
Fig. 11. Det primära jämförelsematerialet inklusive Sm 144.                                                   Bild: förf. 
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Bilaga 2: Tidiga avbildningar  

 

 

Fig. 12. Eric Havtons (1800‒1848a Tab. 9. No. 1) teckning av Sm 144.                              Foto: förf. 
 



 58 

 
Fig. 13. Hjalmar Cullbergs (1867 Plansch 25) teckning av Sm 144.              Foto: Bengt A. Lundberg, 
Riksantikvarieämbetet.  
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Fig. 14. Havtons tre svärdsknappar, No 2‒4, vilka hittats i en åker nära Sm 144 (Havton 1800‒1848a 
Tab. 10). Runstenen, No 1, ska enligt Havton (1800‒1848b:10) ha stått i Västra Eds socken vid Hulta 
kyrkoväg. En sådan runsten finns inte omtalad i SRI 4.                                                            Foto: förf. 
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Bilaga 3: Graftyper och graftypsvarianter 

Denna uppställning tar sin utgångspunkt i Lomans (1965:16‒21) analys av kortkvistrunorna. 
Där de distinktiva dragen för kortkvistformerna sammanfaller med dem för långkvistformerna 
ses dessa som tillhörande samma graftyp. Då så är fallet kan redundanta drag skilja kort- och 
långkvistformerna åt. Dessa ses då som olika graftypsvarianter. Några exempel på sådana ges 
i redovisningen nedan, men jag har inte specificerat vilken graftypsvariant som hör till kort- 
respektive långkvistformen.  

Jag har givetvis inte inkluderat alla graftypsvarianter som förekommer i runmaterialet. De 
som redovisas nedan har valts med utgångspunkt i undersökningens behov. Jag har haft före-
satsen att välja så neutrala former som möjligt. 

I de fall där lång- och kortkvistformerna tillhör olika graftypsvarianter men samma 
graftyp, kommer denna graftyp att åskådliggöras med hjälp av den form som traditionellt 
ingår bland långkvistrunformerna.  

</f/> realiseras i graftypen \f\. Det distinktiva draget utgörs av två långa bistavar med 
riktning uppåt. Graftypen är gemensam för lång- och kortkvistvarianten. 

</u/> realiseras i graftypen \ð\. Det distinktiva draget utgörs av en lång bistav med 
riktning nedåt. Graftypen är gemensam för lång- och kortkvistvarianten. 

</þ/> realiseras i graftypen \í\. Det distinktiva draget utgörs av en lång bistav i både övre 
och nedre höjdläget med både riktning uppåt och nedåt. Graftypen är gemensam för lång- och 
kortkvistvarianten. 

</o/> realiseras i graftypsvarianterna {Ê} och {o}. Graftypens distinktiva drag utgörs av 
två korta bistavar med riktning nedåt. Graftypen är gemensam för lång- och kortkvistvarianten 
och jag låter den representeras av \o\. 

</r/> realiseras i graftypen \Ø\. De distinktiva dragen utgörs av en bistav med riktning 
nedåt i det övre höjdläget samt två kontrasterande riktningar i det nedre. Graftypen är 
gemensam för lång- och kortkvistvarianten. 

</k/> realiseras i graftypen \k\. Det distinktiva draget utgörs av en lång bistav med 
riktning uppåt. Graftypen är gemensam för lång- och kortkvistvarianten. 

</h/> realiseras i graftypen \š\ bland kortkvistrunformerna. Det distinktiva draget utgörs 
av en kort bistav i nedre höjdläget med horisontell riktning. Bland långkvistrunformerna 
realiseras </h/> i graftypen \h\.   

</n/> realiseras i graftypsvarianterna {N} och {n}. Graftypens distinktiva drag utgörs av 
en kort bistav i nedre höjdläget med riktning nedåt. Graftypen är gemensam för lång- och 
kortkvistrunformerna och jag låter den representeras av \n\. 

</i/> realiseras i graftypen \i\. De distinktiva dragen utgörs av avsaknad av bistav och en 
huvudstav i både övre och nedre höjdläget. Graftypen är gemensam för lång- och 
kortkvistformerna. 

</a/> realiseras i graftypsvarianterna {a} och {„}. Graftypens distinktiva drag utgörs av 
en kort bistav i nedre höjdläget med riktning uppåt. Graftypen är gemensam för kort- och 
långkvistvarianterna och jag låter den representeras av \a\. 
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</s/> realiseras i graftypen \c\ bland kortkvistrunformerna. De distinktiva dragen utgörs 
av avsaknad av bistav och en huvudstav begränsad till det övre höjdläget. Bland långkvist-
formerna realiseras </s/> i graftypen \s\. 

</t/> realiseras i graftypsvarianterna {t} och {T}. Graftypens distinktiva drag utgörs av 
en kort bistav i övre höjdläget med riktning uppåt. Graftypen är gemensam för kort- och 
långkvistvarianterna och jag låter den representeras av \t\. 

</b/> realiseras i graftypsvarianterna {É} och {Ì} bland kortkvistrunformerna. Graf-
typens distinktiva drag utgörs av två korta bistavar med riktning uppåt och jag låter den 
representeras av \É\. Bland långkvistrunformerna realiseras </b/> i graftypen \b\. 

</m/> realiseras i graftypen \¹\ bland kortkvistrunformerna. Det distinktiva draget utgörs 
av en kort bistav i övre höjdläget med en horisontell riktning. Bland långkvistformerna 
realiseras </m/> i graftypen \·\. 

</l/> realiseras i graftypen \l\. Det distinktiva draget utgörs av en kort bistav i övre 
höjdläget med riktning nedåt. Graftypen är gemensam för kort- och långkvistvarianterna. 

</R/> realiseras i graftypen \Z\ bland kortkvistrunformerna. De distinktiva dragen utgörs 
av avsaknad av bistav samt huvudstaven begränsad till det nedre höjdläget. Bland 
långkvistformerna realiseras </R/> med graftypen \ö\.    
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Bilaga 4: Förkortningar  

dat. = dativ 
dem. = demonstrativt 
f. = femininum 
fsv. = fornsvensk(a) 
fvn. = fornvästnordisk(a) 
gen. = genitiv 
komp. = komparativ 
konj. = konjunktiv 
m. = maskulinum 
n. = neutrum 
nom. = nominativ 
part. = particip 
pers. = person 
pl. = pluralis 
pres. = presens 
pret. = preteritum 
pron. = pronomen 
rsv. = runsvensk(a) 
sg. = singularis 
urn. = urnordisk(a) 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 


