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1. Inledning   

1.1 Bakgrund  

Sá er með Sygna ræsi 
siðr að blót eru kviðjuð. 
Verðum flest að forðast 
fornhaldin sköp norna. 
Láta allir ýtar 
Óðins orð fyrir róða. 
Nú em ek neyddr frá Freyju 
niðjum Krist að biðja. 
 
(It’s the creed of the sovereign 
Of Sogn [Óláf Tryggvason] to ban sacrifices. 
We must renounce many  
a long-held decree of norns. 
All mankind casts Odin’s words 
to the winds. Now I am forced 
to forsake Frey[a]’s kin  

and pray to Christ.)1 

 

Så beskriver skalden Hallfred Vandrädaskald sin konvertering till kristendom. Kungen har förbjudit 

offer till de gamla gudarna och befallt Hallfred och andra att förlita sig på Kristus istället för på Frej, 

Freja, Odin och nornorna. Så beskrivs också ofta bytet av religion i Skandinavien i forskningen: som 

ett projekt initierat av kungar och dem närstående eliter.2 

De kungar och drottningar som initierade kristnandeprocessen, och tvingade personer som Hallfred 

att överge den gamla invanda och trygga religionen, anses ha motiverats av de politiska och 

ekonomiska fördelar de såg i att ansluta sig till den i Europa rådande ordningen.3 Kristnandet ses 

därför som ett led i nationsbyggandet och inlemmandet av Skandinavien i den europeiska 

                                                             
1
 Isländsk text: http://www.sagadb.org. Engelsk översättning: The Saga of Hallfred Troublesome-Poet i Sagas of Warrior poets 

1997:85. Enligt uppgift från Olof Sundqvist har översättaren gjort ett misstag då han översatt Freyju med Frey då formen Freyju är 
genetiv singularis av Freyja. Jag har därför ändrat i citatet genom att skjuta in [a]. Attwood, 2005:45Ŕ46, har en variant av versen i 

vilken Njord är nämnd istället för Freya. Det verkar dock klart att han menar att han vänder sig bort från vanerna oavsett vilken av 
dem han refererar till. Lindow, 2007:79, tolkar denna vers som att Hallfred ”embraces the love of Christ”. Jag tolkar det snarare som 
att han motvilligt anser sig nu tvingas förlita sig på Kristus då han inte längre är tillåten att söka Odins och de andra gudarnas och 

gudinnornas hjälp. Lindow tar vidare upp att Hallfred anklagas för att i hemlighet fortfarande bära en amulett av Thor och offra till de 
gamla gudarna, något som Lindow tolkar som en falsk anklagelse. Av Hallfreds uttryckta oro över att överge de gamla gudarna att 
döma, och att han senare återgår till den gamla tron under sin vistelse i Sverige, håller jag det inte för otroligt att han verkligen 

gjorde detta. Lindow tolkar Hallfreds kristna tro som ”secure”. Jag tolkar den som motvillig och allt annat än säkert förankrad. 
Kanhända fick till och med erfarenheterna med Hallfred Olaf att tänka om och ändra på det budskap nyomvända presenterades. 
Hallfreds oro över vad som enligt kristen lära skulle hända efter döden och om Kristus verkligen kunde hjälpa lika bra som de gamla 

gudarna fick kanske kungen att fokusera mindre på livet efter detta och mera på Kristus makt och förmåga att hjälpa i detta livet.  
2
 I Norge och Danmark anses kungar som Harald Gormson, Olaf Tryggvason och Olaf Haraldson ha spelat stor roll under 

konverteringsfasen. Se t.ex. Sundqvist 2002:292 
3
 Pryce 2009:152. 
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kultursfären, vilket de kungliga familjerna och de som stod dem nära antas ha varit intresserade av.4 

De kristkenningar Snorri Sturluson tar upp visar också att man i kretsarna kring kungarna främst såg 

konverteringen till kristendomen som ett sätt att få del av den makt man såg manifesterad i till 

exempel kontinentens väldiga kyrkor. Följande vers av Skapti Thóroddssen illustrerar denna syn: 

Matt res mynka drottins 

Mestr: aflar God flestu 

Kristr skop rikr ok reisti 

Roms hall verold alla. 

(The King of Monks is greatest 

Of might, for God all governs; 

Christ's power wrought this earth all, 

And raised the Hall of Rome.)5 

 

På det religiösa planet framhävs på detta sätt den kristna gudens överlägsna makt jämfört med de 

egna inhemska gudarnas. Elitens intresse för kristendomen verkar alltså främst motiverat av 

maktpolitiska skäl, inte andliga.  

De som liksom Hallfred tvingades konvertera till kristendomen under denna tid verkar heller inte ha 

gjort det av något slags inre övertygelse om att den enda sanna guden var den kristna och att tro på 

de gamla gudarna var felaktig eller förlegad. Snarare uttrycker till exempel Hallfred sorg över att han 

tvingas överge de gamla gudarna: 

En trauðr, því að vel Viðris 

vald hugnaðist skaldi, 

legg eg á frumver Friggjar 

fjón því að Kristi þjónum. 

(So with sorrow - for well the poet 

Was pleased with Vidrir’s rule -       

I kindle hate for the first husband  

                                                             
4
 Se t.ex. Berend 2007:2 och Brink 2004:164. Hallencreutz 1996:244Ŕ245. 

5
 Snorre Sturluson, The Prose Edda, ”Skaldskaparmal”, ”Kristkenningar”. 
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Of Frigg, now I serve Christ).6 

Intrycket man får är alltså att kristnandet av Skandinavien skedde av politiska skäl och har lite att 

göra med religiös omvändelse i vanlig bemärkelse. 

Tittar man istället på bilden av kristendomen som reflekteras i runinskrifter från denna tid, speciellt 

de som återfinns i Mälardalsområdet, så uttrycker de dock snarare oro inför döden och för vad som 

väntade i livet efter detta, än att de poängterar den kristne gudens överlägsna makt och de fördelar 

man kan vinna genom att övergå till den nya läran. Ett tydligt exempel på detta är t.ex. U 69: 

”Ragnelfr lét gera brú þessa eptir Ônund, son sinn góðan. Guð [hjal]pi hans ônd ok sálu betr en hann gerði til. 

Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einig.”7 Här handlar det alltså om en önskan om att 

en son ska få ett bättre öde efter döden än han förtjänar, inte att han hade fått några fördelar av 

religionsbytet i detta livet. Den kristendom som förmedlats till runstensresarna verkar som synes 

främst ha handlat om vad denna religion menade skulle hända efter döden,8 alltså tankar om synd 

och bestraffning, skärseld och helvete.9  

Också i Hallfreds skaldediktning från Norge framkommer en förståelse av den kristna läran om livet 

efter detta: 

Ek munda nú andask,  

ungr vask harðr í tungu,  

senn, ef sálu minni,  

sorglaust, vissak borgit;  

veitk, at vetki of sýtik,  

valdi goð hvar aldri,  

(dauðr verðr hverr) nema hræðumk  

helvíti, skal slíta. 

                                                             
6
 Isländsk text: http://www.sagadb.org. Engelsk översättning: The Saga of Hallfred Troublesome-Poet i Sagas of Warrior poets 

1997:85. Vidrir=Odin. 
7
 Rundata: U 69, i engelsk översättning: “Ragnelfr had this bridge made in memory of Ônundr, her good son. May God help his spirit 

and soul better than he deserved. No landmark will be more (great). The mother made in memory of her only son.”  
8
 Zachrisson 1998:129 Hon menar att ”man bör tänka sig runstensbönerna som filtrerade ekon från de mässor som hölls i Sigtuna 

under sent 900-tal och tidigt 1000-tal.” 
9
 Se Bull, 1993b:167-171, för en diskussion om skillnaderna i föreställningar angående detta mellantillstånd och synder och 

botgöring före 1200-talet och efter. I korthet, menar han, motiverades botgöring i det tidiga systemet av tron på att botgöring kunde 

begränsa den smärta de skulle tvingas uppleva efter döden då man ansåg att endast helgon levde tillräckligt syndfria liv för att gå 
direkt till himmeln. På 1000-talet fanns det ingen skillnad mellan”canonical punishment -the penance- and the temporal penalties in 
this world and the next created by sin.” Frågan var bara hur mycket botgöring man hann med i detta livet jämfört med hur många 

synder man hann begå. 
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(I would die now at once without concern if I knew that my soul was saved 

– in youth I was bitter of tongue;  

I know that I worry about nothing except that I fear Hell  

– everyone shall die – let God decide where my life must end.)10 

Hallfred har tydligen också förstått att hans vidare öde efter döden nu avgörs av den kristne guden 

och är beroende av hans gärningar under livstiden vilket verkar oroa honom. 

Runstenar som uttrycker oro inför döden är dock inte alls lika vanliga i Danmark och Norge som i 

Mälardalen. De känslor av ovilja inför den nya religionen och saknad av de gamla gudarna som 

uttrycks i Hallfreds dikter återfinns inte heller i runstensmaterialet från Mälardalen. Det förefaller 

alltså som att två olika upplevelser av såväl konverteringen som det kristna budskapet avspeglar sig i 

runinskrifterna och skaldedikterna: de riksbyggande familjerna och de av dem mer eller mindre 

tvångskonverterade individerna verkar ha närmat sig kristendomen av övervägande politiska skäl 

samtidigt som runstensresarna i Mälardalen verkar ha haft ett känslomässigt förhållande till 

kristendomens budskap, inte ett politiskt.  

1.2 Frågeställning       

Runinskrifter med kristna budskap återfinns som tidigare nämnts främst i Mälardalen. De 

riksbyggande familjer som introducerade kristendomen som vi har någon kunskap om, och som 

teorierna om kristnandeprocessen i Skandinavien därför ofta utgår från, befann sig däremot i det 

som skulle komma att bli Danmark och Norge.11  

Min frågeställning är därför ifall det faktum att de flesta runstenar med texter som markerar något 

slags oro inför döden återfinns i Mälardalen kan säga något om kristnandeprocessen i detta område 

och också indikera att denna skiljer sig från kristnandeprocessen i områden som inte har särskilt 

många sådana stenar. De frågor jag vill besvara är alltså de följande: 

 Går det att se olika typer av kristendomsförståelse i runstensbeståndet? 

                                                             
10

 Isländsk text: http://www.heimskringla.no. Engelsk översättning från van Doorn 2007:107Ŕ108. Hon förtydligar den sista raden 
med “´may God fix where my soul shall pass´, i.e. where my life shall be lived in the next world.” Lindow, 2007:77, påpekar att direkt 

efter att Hallfred låtit döpa sig sänder Olaf Tryggvason iväg honom för att lära sig Fader Vår och trosbekännelsen. I samband med 
detta har man antagligen förklarat vad frasen ”att döma levande och döda” refererar till och de olika alternativ man kan dömas till.  
11

 Källäget är mycket sämre i Sverige och kunskapen om de kungar som var verksamma under kristendomens introdukt ionsperiod 

är begränsad.  
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 Går det utifrån olikheter i kristendomsförståelse att utforma teorier för hur kristendomen 

spreds inom de olika områdena? 

Min arbetshypotes är att i områden där missionen fokuserat på kristendomens eskatologiska 

budskap restes många runstenar med inskrifter som nämner att den avlidnes själ behöver hjälp 

medan missionen i områden som saknar många sådana runstenar inte på samma sätt har fokuserat 

på själens öde efter döden och att skälet till detta kan vara olika spridningsätt. Ortsnamnsforskaren 

Stefan Brink menar att äldre tiders forskning beträffande ”the introduction of Christianity pictured 

bold and godly missionaries wandering around northern Europé, preaching, baptizing and winning 

disciples for the new faith” medan forskare numera ofta ser kristendom och kristnandet som 

“having been a matter for kings and chieftains”.12 Vad jag vill undersöka är om båda synsätten kan 

vara lika sanna, men gälla för olika delar av Skandinavien, och vara beroende av hur stark 

kungamakten i olika områden kan tänkas ha varit. 

1.3 Metod och material 

Det material jag kommer att använda för att besvara de frågor jag ställt är i första hand runstenar 

resta under den period Skandinavien kristnades, alltså från andra hälften av 900-talet till en bit in på 

1100-talet. Runinskrifterna har jag fått fram genom att göra sökningar i den samnordiska 

runtextdatabasen från Uppsala runforum vid Uppsala universitet.13  

Arkeologen Linn Lager påpekar att runstenstexterna är de enda källor vi har skrivna av personer 

som själva upplevde de förändringar som ägde rum i samband med kristnandeprocessen.14 

Runologen Henrik Williams menar vidare att runinskrifterna är det enda medeltida materialet som 

inte är normativt, som inte ger uttryck för vad kyrkan ville förmedla utan för vad mottagarna 

uppfattat.15 Deras källvärde är alltså högt och de är i högsta grad relevanta för en undersökning som 

inriktar sig på de vikingatida människornas förståelse av den nya religion de konverterat till. 

Genom en analys av inskrifterna hoppas jag alltså kunna se hur kristendomen uppfattats av 

vikingatidens människor. För att också kunna förstå vilket samband runstensresarnas tankar har med 

sättet de kom i kontakt med kristendomen kommer jag att relatera runstenarna till den kontext de 

                                                             
12

 Brink 2004:164 
13

 Denna databas kan laddas ner från http://www.runforum.nordiska.uu.se/samnord/ 
14

 Lager 2002:123. Jag anser dock att även skaldedikter som den ovan citerade av Hallfred kan utgöra samtida källor.  
15

 Williams 1996:291 
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ingår i, den verklighet som de skapades i, och låta det influera tolkningen av runstenarna och sedan 

också låta tolkningen av runstenarna influera förståelsen av kristnandeprocessen, i enlighet med 

hermeneutiska metoder. Genom att göra detta hoppas jag i någon mån kunna utröna vad 

runstenarna kan säga om varför de restes där de restes. 

Antroplogen Geertz menar att målet för religionsvetenskapliga studier bör vara att “determine just 

how and in what way particular ideas, acts, and institutions sustain, fail to sustain, or even inhabit 

religious faith”.16 Genom en analys av runstensresarnas föreställningsvärld hoppas jag alltså 

”discover what contributions parochial understandings can make to comprehensive ones, what leads 

to general, broad-stroke interpretations particular, intimate findings can produce.”17  

1.4 Disposition 

Avsnitt 2 tar upp den kontext vad beträffar mission och kristnade runstenarna restes i. I avsnitt 3 

behandlas själva runstenarna allmänt, deras inskrifter, ornamentik och kronologiska och geografiska 

utbredning. I Avsnitt 4 följer sedan en analys av vad runstenarna i just Mälardalen eventuellt kan 

säga om missionen där och varför så många återfinns just i detta område. Några av de 

förklaringsmodeller som presenterats i tidigare forskning redogörs sedan för i avsnitt 5 och i avsnitt 

6 presenteras slutligen denna studies slutsatser.  

2. Runstenarnas kontext 

I detta avsnitt kommer den kristna och politiska kontext som runstenarna restes i presenteras samt 

hur Danmark, Norge och Mälardalen kan ha kristnats. Men först kommer olika typer av mission och 

konvertering att diskuteras. 

2.1 Olika typer av konvertering  

Konvertering är i sig en problematisk term. Traditionellt har konvertering tolkats som en inre 

religiös upplevelse.18 Sådan konvertering som resulterar i att personens identitet omstruktureras kan 

                                                             
16

 Geertz 1987:2 
17

 Geertz 1987: vii 
18

 Sterk, 2010:2, tar upp religionsvetaren A.D. Nocks definition av konvertering som “the reorientation of the soul of an individual, his 
deliberate turning  away from indifference or from an earlier form of piety to another” vilken ofta citerats i forskning rörande 

konvertering. Man har alltså tidigare utgått från att de som konverterade till kristendomen gjorde det av inre övertygelse och att 
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antas ha samband med mission på gräsrotsnivå, genom sociala kontakter.19 Vad gäller Skandinavien 

ses dock konvertering främst som ett ideologiskt byte initierat av kungarna och till dem lojala eliter.20 

Kristnandet ses som en del i en pågående process, i vilken Skandinavien blev en del av en 

paneuropeisk kultursfär,21 något kungarna och eliten antas ha varit intresserade av.22 Folket fick 

sedan anamma den religion kungarna införde. Man kan alltså skilja på konvertering, i vilken enskilda 

individer omvänds, och på kristnande, en process i vilken stora grupper kollektivt övergår till den 

nya religionen.23 

Ett annat sätt att uttryck dessa olika slags spridande av en religiös tradition på är att tala om nerifrån 

och upp mission eller uppifrån och ner mission. Sociologen Rodney Stark använder missionen i 

romarriket före kristendomen blev statsreligion där och missionen i övriga Europa efter romarrikets 

fall som exempel, och menar att före kejsaren Konstantins omvändelse var det nerifrån och upp, 

och efter blev det uppifrån och ner. Beträffande norra Europa är det klart att missionärerna vände 

sig till eliten, till kungarna, påpekar han, och menar vidare att källorna indikerar att prästerna inte var 

särskilt intresserade av att evangelisera massorna. Det räckte med att de lät döpa sig och observerade 

kristna former.24   

Arkeologen Lena Thunmark-Nylén skiljer i en diskussion rörande kristnandet av Gotland på 

troskristna och andra.25 Man skulle kunna kalla dessa kultkristna, dvs. de observerar kristna riter och 

låter döpa sig osv. Man skulle då kunna anta att kultkristna förekommer i områden som kristnats 

genom kungars försorg. I områden utan kunglig kontroll skulle då istället kristendomen kunna ha 

spridits av vad man kan kalla frilansande missionärer och de som konverterade efter kontakt med 

dessa blev kanske istället vad Thunmark-Nylén kallar troskristna, dvs. för dem är budskapet det 

centrala, inte riterna. Genom individuell konvertering fick varje person naturligt mer instruktion i 

den nya läran än personer som deltog i masskonversioner. För de individuellt konverterade var det 

                                                                                                                                                                                                    
konverteringen innebar att personernas hela världsbild förändrades. Stark, 2001:72, menar dock att konvertering endast innebar 
dop och “outward observance of Christian forms” men inte någon “inner changing of the soul”.   
19

 Furseth, I och P. Repstad 2006:124Ŕ130. 
20

 Sterk 2010:6. Se också Pryce 2009: 151-152, Yorke 1999: 152. DuBois, 2008:5, påpekar att de medeltida författarna dessutom 
själva förstod det så då de ofta anger politiska och ekonomiska orsaker till att deras förfäder konverterat.  
21

 Brink 2008:622, Lindkvist 2008: 668-669 
22

 Kungarna anses allmänt ha uppskattat och attraherats av den förstärkta kungamakt som kristendomen legitimerade, kopplingen 
till först romarriket och sedan det frankiska riket, samt tillgången till en klass av utbildade, skrivkunniga personer som kunde hjälpa 
till att administrera den förstärkta kungamakten. Kristnandet sätts därför i samband med riksbildningsprocessen. Schulenburg, 

1998:46,  anser att vad gäller de germanska folken i allmänhet så kan man säga att “[t]heir reasons for conversion are complex and 
diverse: they are often the consequence of socio-political strategies, power, economics, intellectual and psychological issues, and 
other motives or expediencies that have, in fact, very little to do with religious feelings” och “[t]he end result of these conversions of 

expediency was usually a formalistic, superficial adherence to the new faith with frequent lapses into paganism”.  
23

 Wood 2000: x 
24

 Stark 2001:61-77 
25

 Thunmark-Nylén 1989:224 
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därför själva den kristna läran som stod i centrum. Troskristna kan alltså ses som ett resultat av 

mission på gräsrotsnivå. Det är denna typ av mission jag kommer att försöka visa att man kan se 

spår av i Mälardalens många runstenar med inskrifter som uppmanar till hjälp för den avlidnes själ.26 

Den norske historikern Sverre Bagge menar dock att sådant som bevarade predikningars innehåll, 

typer av helgon man hade, avsaknaden av alternativa tolkningar av teologi osv. tyder på att den tidiga 

kristendomen i Skandinavien främst fokuserade på form och ritual, inte på inre övertygelse.27 Den 

norske historikern Arnved Nedkvitne påpekar att ”litteraturen från 1100- och 1200-talens norska 

hirdmiljö är mest upptagen av världslig makt, ära och höviskhet”, medan själens öde efter döden 

bara nämns tillfälligtvis.28 Den danske konsthistorikern Axel Bolvig poängterar i en artikel om 

kyrkokonst i Danmark att de flesta motiv från perioden 1100-1300 berör Majestat Domini temat vilket 

han sätter i samband med den ideologiska överensstämmelsen mellan detta motiv av en allsmäktig 

gud och en allsmäktig landägande aristokrati. Det är då maktaspekterna och inte ödmjukhet som 

poängteras.29 Danmark och Norge kristnades så att säga på kungars befallning. Det fokus på form 

och ritual och den kristne gudens allsmäktighet forskarna tycker sig se i dessa områden kan alltså 

tolkas som ett naturligt resultat av en uppifrån och ner konverteringsprocess initierad av eliten. Det 

är alltså inte konstigt att man finner spår av en sådan religiositet i just områden där människor 

masskonverterat efter påtryckningar från områdets elit.  

I områden där kristendomen främst spridits på gräsrotsnivå genom personlig kontakt med 

företrädare för den nya religionen, missionärer, nyomvända grannar, familjemedlemmar osv. borde 

man följaktligen förvänta sig andra spår. I sådana områden borde fokus inte främst ligga på form 

och ritual, utan på budskapet i den nya religionen och emotionella reaktioner på detta. Det är också 

                                                             
26

 Sawyer, 2000:141, föreslår också detta men diskuterar inte att olika sätt att konvertera på kan ge upphov till olika typer av 
kristendomsförståelse. 
27

 Bagge 2004:150-151. John van Engen, 1986:521, menar att många forskare numera anser att medeltiden inte var den totalt 
kristna epok som många tidigare föreställt sig, utan ”medieval folk were at best only superfic ially Christianized; Christian faith and 
practice first took hold among the European masses during the Reformation and Counter Reformation movements”.  
28

 Nedkvitne 2004:77 
29

 Bolvig 2004:245Ŕ246. Motivet med de tre vise männen som ger gåvor till den nyfödde kungen är vidare dubbelt så vanliga som 
korsfästelsen. Kristi lidande och död är alltså inte det centrala. Jämför med Brown, 1989: 23-24, som påpekar att “Probably the  

most  important  text  in  obscuring the  fact  that  stipendza could play a utilitarian  rather than constitutional role in relationships has 
been the passage in Eadmer‟s Vita Anselmi which draws upon the image of a  lord‟s  court and  those  who  formed it.  It is tempting 
to take this as encapsulating the farnilia whose military importance is now unchallenged. Anselm is said to have enumerated three 

distinct ties between followers and lord: „for the lands which they hold of him‟; „for wages‟; „to recover an inheritance‟. Before this is 
taken as an accurate guide the intention behind the metaphor must be recalled.  It was evidently structured so as to facilitate its 
exposition in spiritual terms to the saint‟s audience of monks whose zealous adherence to their vocation he was determined to 

encourage. Thus landholding vassals were said to be akin to angels in their security and devotion. Those seeking a lost inheritance 
were equated with monks seeking to win through t o paradise. This left those drawing cash to stand for the vast bulk of the earthly 
population.  They were said to follow their earthly lord (and, by implication, God) only while they received an immediate profit. Were 

that to cease, or to be deemed insufficient, their inconstancy would immediately be apparent.”  



11 
 

sådana spår jag anser att man finner på Mälardalens runstenar.30 Men intrycket av vad kristendomen 

egentligen innebär hos de som mottar den nya läran är naturligtvis inte enbart beroende av hur 

denna religion spridits, utan också av vad de som spridit religionen främst framhållit att den handlar 

om. 

2.2 Centrala föreställningar i den medeltida kristendomen  

”There is no pure Christianity but always encultured Christianity from the very beginning, which 

continued to develop in an enormous variety in different historical contexts”, påpekar historikern 

Eva M. Synek.31 För att kunna förstå runstenarna och de kristna inslagen på dem behöver man alltså 

också förstå vilket slags kristendomssyn de personer som spred kristendomen kan tänkas ha 

förmedlat.  

Den medeltida kristendomen var inte samma kristendom som den som skapades århundradena efter 

Jesu liv. Det kristna budskapet erbjöd då en spirituell gemenskap som inte var avhängig av etnicitet, 

klass eller folkstam, något som säkert var attraktivt i det kosmopolitiska romarriket där gamla 

gemenskaper brutits upp.32 Det var vidare en ganska egalitär kristendom och de kristna hjälpte också 

varandra och tog hand om änkor, föräldralösa barn och fattiga, något som också attraherade 

många.33 Budskapet fokuserade på tro på individuell frälsning som gjorts möjlig genom Jesu död och 

lidande.34 Alla som trodde på Jesus skulle automatiskt komma till paradiset, enligt deras 

föreställningar. 

I och med Konstantins omvändelse förändrades dock kristendomen från en populär massrörelse 

som var beroende av frivilliga insatser från folket till en organisation ledd av eliten och finansierad 

av staten.35 I samband med att kristendomen blev statsreligion i romarriket kom kristendom också 

att absorberas in i begreppet ”Romanitas”, romersk kultur, och sågs därför som en del i det som 

skilde de civiliserade från ”barbarerna”.36 Detta kom att bli av vikt i samband med det västra 

romarrikets nedgång och fall, då ett behov uppstod att konvertera de germanska stammar man nu 

                                                             
30

 Se avsnitt 4 för en analys av dessa spår. 
31

 Synek 2000:11 
32

 Se Jones. 1971:376-407, Gurevich 1992:67, Driscoll 1999:233 
33

 Brown 2003:70 
34

 Russell 1994:35 
35

 Stark 2001:61 
36

 Jones1971:378 
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kom i ökad kontakt med. Missionen kom då att ses inte bara som ”God's plan for the salvation of all 

men” utan också som en civiliserande process.37  

I detta tecken skall du segra lär Konstantin vidare ha hört en röst säga. Berättelsen om Konstantins 

omvändelse kom alltså också att förknippa kristendomen med militära segrar och framgångar i detta 

livet. Det kom därför att bli naturligt att rikta missionen till de barbariska folkens elit, en elit som 

kunde tänkas vara intresserad av det slags övernaturliga hjälp Konstantin ansåg sig ha fått. 

Den kristendom som uppstod i vad som idag är Frankrike och England, de områden som missionen 

först riktade sig till, kom att bli likartad. I båda områdena blev resultatet att en rik aristokrati 

beskyddade kyrkan och generöst understödde en kyrklig uppbyggnad.38 I båda områdena stärktes 

kungamakten också samtidigt som områdena kristnades och kristen kungamakt kom därför ännu 

tydligare att identifieras med civilisation och världslig framgång.39 Kristendomen anpassades och 

omvandlades och det kom att bli den ”stridande och segrande Kristus som framhävdes, inte den 

lidande på korset.”40 

Budskapet handlade dock inte enbart om framgångar i detta livet utan också om möjligheten till 

evigt liv. Genom att bli kristen erbjöds man möjligheten att frälsas från synd och leva vidare i 

paradiset efter döden. Synen på synd och frälsning från synd genom Kristus är dock en ”paradox 

innate in the Christian religion” då man å ena sidan blir tvättad ren från synd genom dopet men å 

andra sidan begår man förmodligen sedan fler synder.41 Under 600-talet utkristalliserades därför ett 

system för att hantera denna paradox av irländska munkar och engelsmän som lärt sig av dessa.42 

Under livstiden kom man att se missöden som straff Gud utdömde för synder folk begått och likaså 

framgångar som belöningar från Gud för ett gott leverne. Varje människa antogs ha en 

balansräkning bestående av synder och meriter som bestämde vilka belöningar och straff Gud 

utdelade. Det gällde att ha en så bra balansräkning som möjligt och man vände sig därför till kyrkan 

                                                             
37

 Jones 1971:384  
38

 Brown 2003:354 
39

 Brown 2003:413 
40

 Lindkvist 2009:76 
41

 Murray 1993:54 påpekar att “For what happens when John's listeners have repented, and been baptised? The new man who 
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 Murray 1993:56 “The new penance was repeatable, and involved a 'tariff' of sins, with penances appropriate to their gravity. We 
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in Chalon- sur-Saone c.650, we do know: it is attributable to Irish missionaries and to Anglo-Saxons who had learned it from them. 
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would add colour to what I shall say of the new system's coverage of 'secular' crimes, and also help explain its analogies wi th the 

'wergeld' system, which may have eased its acceptance.” 
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för hjälp med att sudda bort synder man begått. Prästerna bestämde vilken botgöring varje enskild 

individ kunde göra för att sona sina synder såsom fasta, skänkande av allmosor, pilgrimsfärder etc.43 

Ofta hann man dock inte botgöra alla sina synder innan man dog. Balansräkningen skulle också efter 

döden bedömas av Gud och om synderna övervägde, kunde man inte komma till paradiset. 

Döden blev därför ett större problem än den tidigare varit, då människorna varit mer säkra på att de 

skulle komma till himlen.44 Nu uppstod tankar om att endast helgonen var så syndfria att de kunde 

komma till himmelriket. Men samtidigt verkade det hårt att tänka att alla andra vanliga syndare skulle 

tillbringa evigheten i helvetet. Tankar om ett slags mellantillstånd där man kunde göra bot för de 

synder man begått och på så sätt förändra balansen mellan synder och goda gärningar också efter 

döden blev därför vanliga. På så sätt kunde man renas från kvarvarande synd och få komma till 

paradiset i slutändan. Men boten eller renandet bestod i folkets föreställningsvärld oftast av fysiskt 

lidande. Man ville därför naturligt ha kyrkans hjälp med att lindra bortgångnas tänkta lidande. 

Mässorna som tidigare setts som en måltid som livnärde de döda blev nu mer ett offer som kunde 

förkorta den tid de döda behövde tillbringa i ”skärselden”.45 Förböner för de döda fungerade på 

samma sätt. 

Personer från dessa områden med den nya synen på synd och botgöring beslöt sig också för att 

missionera.46 De kom då att sprida denna nya syn. Deras tankar kan till exempel spåras på svenskt 

område. Utifrån handskriftsfragment anser sig kyrkohistorikern Bertil Nilsson kunna rekonstruera 

kristna tankar om döden vid 1000-talets slut.47 Det handlade, menar han, om att hjälpa den dödes 

själ. Donationer skänktes till exempel till kyrkan i syfte att prästerna skulle hålla mässor för den 

döde. Man kan anta, menar Nilsson, att en majoritet av de hädangångna ansågs befinna sig i ett 

stadium av rening, en rening i eld som de dock kunde befrias från genom de levandes förböner, 

allmosegivande, fastande osv. 

                                                             
43

 Murray 1993:61 anger att “An Anglo-Saxon council in 747 had heard of a man who had accumulated three hundred years' of 

fasting for a number of offences; and it is, and was, easy to calculate other such impossible accumulation.” Botgöringen kunde dock 
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44
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45
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dock redan hos Rimbert i kapitel 3 vilket Nilsson, 1996:376, påpekar. Termen återfinns också i Jons Saga helga, skriven runt år 

1200, alltså före kyrkomötet 1274.  
46

 Brown 2003:427 
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Vi ser alltså två olika möjliga budskap. Dels kunde man fokusera på den makt, civilisation och 

framgång kristendomen associerades med, dels kunde man fokusera på balansräkningen mellan 

synder och goda gärningar och den efter döden kommande botgöringen för begångna synder. Vilket 

av dessa två budskap man främst betonade i en missionssituation borde naturligtvis få konsekvenser 

för hur de mottagande personerna uppfattade kristendomen. 

2.3 Kristnandet av Norge och Danmark 

Arkeologen Linn Lager menar att från 500-talet och fram till sent 700-tal har skandinaver nåtts av 

information om kristendomen genom olika kontakter med kristna. Genom resor, handel och genom 

slavhandeln kom kristna till Skandinavien och skandinaver reste också till områden utanför Norden.  

Den första kända missionen till Skandinavien riktades sedan mot Danmark. En engelsk missionär, 

Willibrord, lär ha besökt den danske kungen Ongendus på 700-talet.48 Kristna missionärer besökte 

också tidigt handelsplatser som Hedeby och även Birka i Sveaområdet, men dessa människors 

uppgift verkar främst ha varit att betjäna besökande handelsmän från kristna länder. Initialt verkar få 

ur den inhemska befolkningen ha övertygats att verkligen lämna de förkristna religiösa 

traditionerna.49 I de fall individer konverterat var det vidare enligt den medeltida ärkebiskopen av 

Reims, Hincmar, typiskt för nordmän att återgå till hedendom då kristendomen inte längre sågs som 

det mest pragmatiska alternativet.50 

I slutet av 700-talet intensifierades kontakterna genom att vikingatida anfall mot kloster och kristna 

samhällen då påbörjades. Efter att saxarna konverterat runt år 800 intensifierades också 

missionsförsöken. Den dåvarande ärkebiskopen i Rhems, Ebo, besökte till exempel den danske 

kungen Harald Klak år 822.51 Denne danske kung var också den förste kungen i Skandinavien som 

konverterade. Karl den Stores son, Louis, var Harald Klaks gudfader. 52 Att bli gudfader och gudson 

tolkades på den här tiden som att man också skapade en världslig relation av över och underordning. 

Louis tolkade därför säkert detta som att Harald nu blivit hans vassal.53 Missionen blev alltså också 
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 Sawyer 1982:134 
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 Sundqvist 2002:293 
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 Sawyer 1982:137. Ett något senare kungligt exempel på detta kan vara Håkon den Gode, som fått en kristen uppfostran i England 
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ett led i försöken att politiskt underordna sig allt större områden och bygga imperier. Haralds motiv 

för att låta sig döpas var förmodligen också politiska. Han ville få Louis hjälp i interna danska 

stridigheter om tronen och kanske också få tillgång till den frankiska monarkiska modellen som gav 

kungen betydligt större makt än den nordiska. Denne Harald misslyckades dock att ta makten i 

Danmark så hans konvertering hade ingen större betydelse för missionsförsöken i Norden. 

Ett drygt århundrade senare gav missionen dock bättre resultat, då Harald Blåtand år 960 lät döpa 

sig och därmed ansåg han också att hela Danmark kristnats.54 Haralds självsäkra påstående till trots 

verkar endast två biskopar ha befunnit sig i Danmark även efter att Harald kristnat Danmark då 

övriga enligt Adam av Bremen tvekade att bege sig dit pga. risken för förföljelser.55  Man kan dock 

säga att kristendomen hade fått ett varaktigt fäste i och med Haralds konvertering.  

Berättelserna om Harald Krake och Harald Blåtand indikerar också att missionen i Danmark utgått 

från tyskt område och i första hand riktats mot kungarna och att den vidare kristnandeprocessen 

skett under överseende av de danska kungarna. Religionshistorikern Olof Sundqvist menar att det 

verkar ha varit en medveten strategi från missionärernas sida att rikta sin mission till just kungarna 

först, och då inte bara för att få deras stöd och beskydd i sin fortsatta mission, utan också för att 

kungarna var ”the backbone of the pagan public cults”.56 När kungarna inte längre deltog i den 

fornnordiska kulten förlorade den i betydelse och det blev då lättare att byta ut den mot den nya 

religionen. Sundqvist menar vidare att det var “essential for the ruling power, which had previously 

controlled the public cult and the sanctuaries, to retain its central role in official religion even after 

conversion.”57 Det var alltså även viktigt för kungarna att ha kontroll över den nya religionen. 

Enligt Varder Løwe som gjort en historiografisk undersökning av hur norska forskare ser på 

religionsskiftet är den allmänna uppfattningen att också Norge “ble kristnet ovanfra og ned, og 

kongene bestemte i stor grad den utformningen kirken og kristendommen fikk”.58 Trots folkliga 

protester mot religionsbytet de initierade lyckades även norska kungar successivt införa 

kristendomen,59 och vid tinget i Moster på 1020-talet sägs Norge officiellt ha blivit kristet.60 

Kristnandet verkar dock de norska kungarna till skillnad från de danska ha genomfört genom att 
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knyta främst engelska missionärer till sig.  Den hårt missionerande kungen Olav Tryggvasson lär 

t.ex. ha haft ett antal engelska biskopar och präster i sitt följe. Även Olav Haraldsson, St. Olav, lär ha 

omgett sig med engelska präster och biskopar. Dessa missionärer beskyddades av kungarna och 

agerade på kungligt uppdrag i likhet med de danska.61  

Alla missionärer verksamma i Norden behöver dock inte ha stått under officiell kyrklig kontroll eller 

ha tvingats följa kungliga direktiv för sin mission på det sätt som skisserats ovan. Historikern Peter 

Sawyer påpekar att en del av missionärerna saknade en fast bas och att den kontinentala kyrkliga 

organisationen dessutom hade litet inflytande över dem, och illustrerar detta med den anglo-danska 

prästen Ogmund som missionerade bland svearna och enligt Adam av Bremen saknade kyrklig 

auktoritet och missledde svearna genom sin ”unsound teaching of our faith”.62  

 

Hur kristnandet av Sverige, och då speciellt av svearna, kan ha gått till kommer att behandlas i 

avsnitt 2.4 nedan. Allmänt kan dock sägas att källäget är mycket sämre för Sverige och kunskapen 

om de kungar som var verksamma under kristendomens introduktionsperiod är begränsad. Olof 

Sundqvist anser dock att det i Svitjord saknades kungar av Harald Gormssons eller Olaf Haraldsons 

kaliber vilka kunde verka för kristendomens införande under konverteringsfasen.63 De tidiga 

missionärer som det berättas om i de medeltida legenderna verkar i likhet med de norska 

huvudsakligen ha kommit från England. Under uppbyggnadet av den kyrkliga organisationen verkar 

däremot ärkebiskopsätet i Hamburg-Bremen ha haft inflytande.64 

Vi kan alltså eventuellt se flera olika missionstyper i Skandinavien. Dels de av kyrkan utsända 

missionärerna och oftast av kungarna kontrollerade men också vad som kan beskrivas som 

frilansande missionärer. Det är inte uteslutet att de olika typerna av missionärer vilka arbetade under 

olikartade förhållanden också förmedlade olika budskap till dem de vände sig till, och att budskapet i 

Norge och Danmark därför kan ha varit ett annat än i Svearnas kärnområde, Mälardalen. 
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2.4 Situationen i Mälarområdet 

Mälardalen hade i början av den aktuella perioden ett samhällssystem baserat på yttre tillägnelse, 

krigs och plundringståg. Det verkar ha funnits kungar, vilka dels varit militära ledare och dels spelat 

en viktig roll i den förkristna kulten,65 men dessa verkar inte haft sådan politisk makt att de kunnat 

driva igenom ett religionsbyte. Den Björn som till exempel var kung vid Ansgars första besök i Birka 

på 830-talet verkar inte ensam ha kunnat besluta om ifall Ansgar skulle få missionera eller inte, utan 

varit tvungen att rådfråga sina vänner och först när alla samtyckt kunde han ge Ansgar tillåtelse att 

missionera.66 Först med Erik Segersäll i slutet på 900-talet kan vi kanske se det första försöket av en 

kung att inte basera ekonomin på yttre tillägnelse utan att ”gå i land,[och skapa] ett kungadöme som 

strävade efter att utöva mer kontroll över landet, dess befolkning och dess resurser” menar 

historikern Thomas Lindkvist.67 Samtidigt verkar det ännu in på 1040-talet ha funnits mäktiga 

vikingahövdingar vid sidan av kungarna som kunde organisera stora plundringsfärder av de 

runstenar som nämner Ingvar den vittfarne och de som avled under hans krigståg att döma.68  

Den kungamakt som växte fram i t.ex. Götalandskapen69 hade alltså initialt stora svårigheter att 

etablera sig i Mälardalen,70 i alla fall i områdets norra delar som dominerades av jordägande bönder.71 

Där saknades den sociala, ekonomiska och politiska bas som var nödvändig för den typ av 

kungadöme, i vilket kungamakten snarare livnärde sig på att resa runt i landet och utkräva gästningar 

och avgifter från den egna befolkningen än på plundring.  

I de södra delarna av Uppland ägde stormannasläkter eller aristokrater den mesta jorden. Där slog 

kristendomen igenom tidigare än i de norra delarna.72 I detta område grundades också staden Sigtuna 

av Erik Segersäll runt år 980.73 Lindkvist menar att Sigtunas grundande kan tyda på att Segersäll haft 

ambitioner om att förändra kungamakten och ge denna ett nytt och vidgat innehåll.74 Segersälls son 
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Olof Skötkonung verkar vidare ha varit den första kung som på allvar främjat kristendomens 

spridning och det är också denne kung som börjar prägla mynt i Sigtuna med kristna symboler på.75  

Stormannasläktena i Mälardalen tog i samband med stadens grundande emot tomter i den nya staden 

av kungen. Det var också detta stormannaskikt som främst reste runstenar.76 Sambandet mellan 

Sigtunas grundande och runstensresandet har därför diskuterats. Arkeologen Torun Zachrisson tar 

för givet att stormannasläkterna lät sig kristnas som ett sätt att komma nära kungamakten och att de 

först sedan de kristnats i Sigtuna reste kristna runstenar på sina gårdar ute i bygden.77 Enligt 

Zachrisson kristnades alltså stormännen av kungen och tog emot, och spred, den nya religionen som 

ett sätt att knyta band till en ny framväxande kungamakt.78 Zachrisson sätter därför runstensresandet 

i direkt samband med etablerandet av en ny och kristen stad i området.79  

Lager föreslår dock att det kan ha vuxit fram självständiga kristna samfund inspirerade av engelska 

missionärer,80 vilka alltså skulle sakna central ledning och vilka inte skulle ha varit initierade av en 

central kungamakt. I de tidiga helgonberättelserna som refererar till denna period återfinns också 

berättelser om omkringvandrande missionärer.81 Dessa verkar enligt irländsk förebild ha vigt sina liv 

till att utan hem och fosterland på jorden vandra runt med det himmelska målet för livsvandringen 

klar för sig. Flera verkar också ha uppnått sitt mål och dött martyrdöden. Dessa verkar alltså inte likt 

de norska och danska missionärerna ha ingått i någon kungs följe eller ha stått under någon kungs 

beskydd eller kontroll.82 Kungarna verkar som tidigare nämnts inte ha haft sådan makt att de kunnat 

kontrollera skeendet. 
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 Lindkvist  2009:38 
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 Lindkvist 1989:179 
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 Zachrisson 1998:152Ŕ153 
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 Enligt Lindkvist, 2009:37, skulle dock Erik Segersäll ha återgått till den förkristna tron vid hemkomsten till Mälardalen efter att 
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till Flateyjarbók på Island på 1300-talet i alla fall. 
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for the need to express royal power did now [på 1100-talet] get a Christian signification”, anser de. 
80

 Lindkvist 1996: 232 Han påpekar vidare att i Uppland, till skillnad från i andra områden, grundades de tidigaste klostren inte av 

kungar och drottningar utan av stormän och deras kvinnliga släktingar. Detta kan tyda på att det finns en lång tradition av att dessa 
familjer velat kontrollera kristendomen snarare än att överlåta detta åt kungamakten. 
81

 Till exempel den Eskil som predikade i Uppland och dog 1080. Se Sundqvist 2002:116 
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 Vissa verkar dock ha kommit efter en ibjudan eller kallelse från en kung. Se Lindkvist 2009:74. 
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Det förefaller alltså troligt att stormännen själva redan var kristna när kungarna initierade 

riksbildningsprocessen. Därför kom heller inte kristendom att inititalt lika starkt förknippas med 

kungamakten i Mälardalen som i områden där centraliseringen och kristnandet skedde parallellt.83 

Att vara kristen behövde här alltså inte betyda att man redan också var för den nya kungamakten 

kungarna ville introducera. Thomas Lindkvist beskriver det som att det i Uppland snarare fanns ett 

motstånd mot kungamakten och den kyrkliga organisation kungamakten ville införa.84 Hövdingarna, 

trots att de antagligen var kristna, motsatte sig alltså inititalt snarare ett centraliserat kungadöme än 

att de ville markera lojalitet till detta.  

Staden Sigtuna kan i linje med detta alltså snarare tolkas som kungamaktens försök att skaffa sig 

sådan lojalitet än som ett sätt att utnyttja ett redan etablerat intresse för förstäkt kungamakt för att 

etablera kristendomen.85 Ett tänkbart scenario vore därför att kungen såg ett tillfälle att politiskt 

knyta de redan kristna stormännen till sig genom att erbjuda tillgång till för dem attraktiv religiös 

service i form av gudstjänster, bikt, nattvardsgång, själamässor osv. i den av kungen grundade och 

kontrollerade nya staden och på så sätt på sikt skapa ett klimat i vilket det var möjligt att införa en 

mer centraliserad kungamakt.86 Kristendomen kunde som tidigare nämnts ge kungarna en ny religiös 
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 Sundqvist 2002:205 Han menar att kristnandet skedde före statsbildandet i Mälarområdet. 
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 Sundqvist 2002:295 Han menar att inte förrän de äkta Folkungarna besegrades 1247 kan man säga att kunglig makt understödd 

av den påvliga kyrkan var etablerad i Mälarområdet. 
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 Sundqvist, 2002:138Ŕ139, menar att det som kunde attrahera stormännen var att de kunde ”bask in the glance of the king, trade 
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legitimitet som kungar av guds nåde, istället för den gamla, enligt vilken de ansetts härstamma från 

gudarna.87  

Detta var dock en långsiktig process. Länge verkar kungamakten ha förblivit svag och kristendomen 

ha saknat en tillräckligt stark uppbackning av en tillräckligt stark centralmakt för att kunna bli den 

helt dominerande religionen. På 1060-talet förefaller det till exempel ha varit stridigheter mellan olika 

tronpretendenter och dessa stridigheter verkar ha varit kopplade till konflikter rörande religion då 

Inge den äldre varit kristen medan Blot-Sven verkar ha representerat de grupper som ville bevara de 

fornskandinaviska traditionerna.88 Olof Sundqvist menar att Uppsala och Sigtuna “became 

antagonistic poles, reflecting two different types of society, chieftainship and state.”89 Människorna i 

centrala Uppland skulle alltså ha försvarat det gamla systemet och hållit fast vid den gamla kulten 

och det gamla kultcentrat Uppsala ända in på 1100-talet medan människorna som samlades runt 

Sigtuna kom att stödja den nya typen av kristen kungamakt redan i början av 1000-talet.90 

Konflikterna på 1060-talet kan alltså ha haft såväl religiösa som politiska undertoner, då den gamla 

religionen vid det här laget kan ha kommit att associeras med den gamla typen av hövdingadöme, 

medan kristendomen nu stod för den nya typen av mer centraliserad kungamakt. 

Samtidigt uppstår en ny våg av kristna runstenar just i slutet av 1000-talet, nu ristade av 

professionella runristare.91 Enligt Zachrisson är det just denna andra våg som gör Uppland speciellt, 

alltså den stora mängd runstenar som reses från cirka 1050 till början på 1100-talet. Historikern 

Birgit Sawyer menar vidare att personer normalt endast har behov av att deklarera sin tro ifall denna 

avviker från den officiella, och det stora antalet stenar med kristna inslag i Mälardalen skulle då 

indikera att förkristen tro dominerade i området och att kungamakten ännu var för svag för att 

officiellt införa kristendom.92  
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 Sundqvist, 2002:329Ŕ333, menar att kungarna på 1100- och 1200-talen ville införa ett arvskungarike och på så sätt avskaffa det 
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89

 Sundqvist 2002:117, 295 
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Att man sedan i mitten på 1100-talet slutar resa runstenar kan ses som ett tecken på att kungamakten 

nu blivit starkare. Nu flyttas också biskopssätet från Sigtuna till Gamla Uppsala och nu inrättas en 

självständig svensk kyrkoprovins med säte där.93 Ungefär samtidigt får den Sverkerska kungaätten 

från Östergötland inflytande över makten och i samband med detta följer en religiös nyorientering i 

vilken runstensresande inte ingår.94 Först nu får kungamakten alltså en sådan ställning att den kan 

styra utvecklingen, och då avtar också de privata initiativen med att markera religionstillhörighet 

genom runstenar. 

Kungamakten blev alltså succesivt alltmer statsbärande. Den nya typen av kungamakt främjade 

vidare kristendom och kyrklig organisation som ett led i den ideologiska konsolideringen av den nya 

kungamakten.95 Ledungssystemet, dvs. en maritim krigsorganisation som användes för att försvara 

landet men också i offensivt syfte, minskade i betydelse och allteftersom kungamakten 

konsoliderades uppstod istället ett behov av att genom feodalt rytteri och befästa hus och borgar 

utöva en inre kontroll av landet. Man började nu också att försöka utkräva tionde till kyrkan, samt 

skatter och andra avgifter av befolkningen.96 Man gick alltså från raider och tributtagande i andra 

områden, yttre tillägnelse, till inre exploatering av det egna området.97  

Inte bara ekonomin utan också människosynen förändrades. I början av den period som avhandlas 

sågs individualitet som en reflektion av en persons sociala position, en position denna nådde genom 

sina handlingar, enligt arkeologen Frands Herschend. En bra individ agerade för kollektivets bästa 

och samhällets fortbestånd. Under 1000-talet kom individualitet att uttryckas i mer genealogiska eller 

topologiska termer, enligt Herschend, vilket ledde till att familjerna blev mer nukleära, och att 

individen isolerades från kollektivet. Man kom alltmera att födas in i sin sociala roll snarare än att 

uppnå den. Hushållets överhuvuds roll stärktes också samtidigt som kungens makt stärktes.98  

Herschend ser dock ekonomiska och politiska orsaker till dessa förändringar snarare än kristnandet, 

då han menar att kristendomen kunde passa som ideologi för båda typerna av samhällen och syn på 

individen och ledarskap. Då dessa förändringar verkar vara negativa för bönderna, menar han dock 
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att den kristna idén om en egalitär gemenskap som kunde hålla ihop kollektivet och verka som en 

motvikt till den ökade ekonomiska och politiska stratifieringen var det som kunde ha lockat och 

därför antagligen framfördes.99 Detta förefaller dock vara ett anakronistiskt antagande, då inget 

indikerar att man under medeltiden framförde något slags kristet egalitärt budskap. Kyrkan stod 

under denna tid för uppfattningen om att en av Gud given samhällig ordning bestående av tre stånd, 

oratores, bellatores och laboratores, var den bästa.100   

Lindkvist menar dock att denna kristna inställning till hur det ideala samhället borde se ut inte slog 

igenom i Sverige förrän på 1300-talet och att det inte var förrän på 1500-talet som 

”förutsättningarna fanns för att skapa den starka stat som kontrollerade såväl den hegemoniska 

ideologin som de materiella resurserna.”101 Att det dröjde jämförelsevis länge innan den kristna ideala 

samhällstypen kunde genomföras i Sveariket kan enligt min mening ha samband med att 

kristendomen i Mälardalen spridits genom individuell konvertering genom en mission som snarare 

betonade de kristna föreställningarna om livet efter detta, synd och straff etc. än de maktpolitiska 

aspekterna vilka man antagligen mer fokuserade på i områden där kristendomen spreds på 

kungarnas initiativ.102 Såväl den politiska som den ideologiska och teologiska underbyggnaden 

saknades alltså i Mälardalen. 

2.5 Sammanfattning 

Kristnandeprocessen i Skandinavien drevs på av kungarna och beskrivs därför allmänt av forskarna 

som en uppifrån och ner process.103 Detta kan sägas stämma vad beträffar Danmark och Norge. Vad 

beträffar Mälardalen framträder alltså en annan bild. Där var kungamakten för svag för att kunna 

tvinga befolkningen att konvertera. Istället understödde kungarna missionärerna för att genom ett 

religionsbyte skapa förutsättningar för en förstärkt kungamakt. De som konverterade i Mälardalen 

måste därför ha övertygats genom andra argument än de som konverterade i Norge och Danmark.104  

Dessa skillnader borde logiskt sett också återspeglas i runstensmaterialet. 
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3. Runstenarna 

I detta avsnitt kommer runstenaras geografiska och kronologiska spridning samt runstenarnas 

kristna ornamentik och budskap presenteras. 

3.1 Geografisk och kronologisk spridning 

Det för denna uppsats aktuella runstensresandet startade runt år 960 i de tre blivande länderna, 

Danmark, Norge och Sverige.105 I Danmark och Norge upphörde dock runstensresandet redan runt 

1020.106 I Sverige pågick det ända fram till en bit in på 1100-talet.107 I Danmark har cirka 400 

runstenar hittats medan endast 138 har återfunnits i Norge. Sverige kan stoltsera med cirka 2270, 

varav de flesta alltså återfinns i Mälardalen.108 Även under perioden 960 till 1020 dominerar den 

svenska runstensproduktionen.109 Sverige producerade alltså fler även under den period då runstenar 

också restes i Danmark och Norge. 

Kronologiskt domineras det tidiga runstensresandet av Västergötland, Småland och västra 

Östergötland och upphör sedan i dessa områden i mitten på 1000-talet, i östra Östergötland och 

södra Södermanland upphör det cirka femtio år senare och i norra Södermanland, Uppland och 

Västermanland upphör det en bit in på 1100-talet.110 Man kan alltså se hur runstensresandet sprider 

sig geografiskt från sydväst till nordost.111 I sydvästra Sverige följer runstensresandet ungefär samma 

mönster som i Danmark och Norge. I det av Uppland dominerande området blir dock 

runstensresandet som mest intensivt först i slutet på 1000-talet, när runstensresandet redan upphört i 

Danmark och Norge.  

                                                                                                                                                                                                    
och med cirka år 800. Under 900-talets slut verkar de flesta i samhällets övre skick blivit kristna då de slutar att gömma silver då. 
När St. Olof anländer från Norge cirka 1029 får de det stöd de behöver för att börja bygga kyrkor och organisera sig. Kristna och 
hedningar lever sedan sida vid sida, med gravar på gravfält och gravar på kyrkogårdar som kvarvarande bevis, tills Gutalagen 

kodifieras och gör kristendom till statsreligion på ön. Kyrkobyggandet tar nu ny fart också. Omkring år 1200 försvinner de hedniska 
begravningarna på gravfälten. 
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3.2 Ornamentik 

Enligt Lager är två stenar korsprydda i Norge (6 %) medan 16 % av stenarna i Danmark och 58 % 

av stenarna i Sverige är prydda med kors.112 I Uppland har cirka 70 % av runstenarna kors eller 

böner medan endast drygt hälften av stenarna i andra landskap har sådana tydliga kristna 

markörer.113  Korsdekorationer verkar alltså främst vara en angelägenhet för svenska runstensristare 

och särskilt då de som var verksamma i Uppland. 

Lager påpekar vidare att bibliska motiv återfinns på Dynnastenen i Norge (N 68) som avbildar de tre 

vise männen och på Jellingestenen (DR 42) vilken avbildar Jesus på korset.114 Enligt henne har vidare 

två stenar (U 529 och U 595) kyrkor, och fyra stenar har personer som bär processionskors (Da 686, 

Da 432, U 529 och U 691).115 Williams nämner att personer med handkors förekommer på U 631, 

Gs 18 c och U 901.116 Förutom några ansikten och fåglar som kan tänkas ha kristen anknytning är 

övriga motiv på runstenarna hämtade från den fornnordiska mytologin eller består av 

djurornamentik.   

Zachrisson tolkar förekomsten av bilder hämtade från såväl kristen som fornnordisk mytologi117 

som att man ”som missionär använde sig av välkända metaforer för att beskriva företeelser i den 

kristna världen. Genom liknelser, religiösa bilder, talade de som missionerade med dem de ville 

omvända. Avsikten med detta var att skapa en brygga, en gemensam referensram.”118 

3.3 Kristna inslag i inskrifterna 

Norge har alltså få runstenar överhuvudtaget och ännu färre med ett uttalat kristet budskap. Jag har 

hittat den på de uppländska stenarna så vanliga bönen om att Gud ska hjälpa den avlidnes själ på tre 

stenar, N 63, N 185, och N 187.119 Brobyggande nämns på 2, N A53 och N 68. N 68 har alltså 

dessutom som motiv en scen från Jesu födelse.120 En sten nämner att Gud är en, N 184. En sten 

omtalar att en kyrka byggts, N 210. En är rest av en präst, N 252, och en nämner att kristendomen 
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varit i Norge i tolv vintrar, N 449. Antalet stenar som uttrycker ett kristet budskap är alltså litet. 

Endast 5 har inskrifter som indikerar att man känner till de kristna föreställningarna om vad som ska 

hända efter döden. En visar på att man förstått att kristendomen är monoteistisk och tre visar på en 

begynnande kyrklig organisation med kristendomen som officiell religion och förekomst av präster 

och kyrkor. 

I Danmark finns det cirka 200 runstenar och ungefär hälften tolkas som kristna enligt Spurkland.121 

Jag hittade standarbönen med variationer på 23 stenar.122 Brobyggande nämns på 2, DR 238 och DR 

269. En sten nämner ett kyrkbygge, DR 315.123 Här finns alltså något fler, 25 stenar, som visar på 

insikt i eskatologiska föreställningar. 

Sverige har alltså flest runstenar och de flesta av dem har också kristen ornamentik och/eller ett 

kristet budskap. Norge och Danmark har till exempel bara två stenar vardera som nämner att en bro 

byggts för den avlidnes själs skull, medan det finns cirka 120 sådana i Sverige.124  De flesta av de 

svenska tydligt kristna runstenarna återfinns i Uppland. Uppland har också allmänt flest runstenar. 

Detta landskap har hela 1196 runstenar vilket till exempel kan jämföras med Västergötland som 

endast har 151.125 Västergötlands utveckling kan både politiskt och i runstenshänseende tänkas mera 

likna den danska och norska än Mälardalens.  Min undersökning av svenska runstenar begränsas 

därför till de som återfinns i Uppland och dessa kommer att behandlas utförligt i avsnitt 4.126 

3.4 Sammanfattning 

Mälardalen och särskilt Uppland skiljer sig alltså från andra regioner i Skandinavien. 

Runstensresandet där började senare och höll på längre. Antalet stenar är betydligt större. Stenarna 

är också oftare uttalat kristna med fokus på eskatologiska kristna föreställningar. 
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4. Mälarområdets kristna inskrifter 

I detta avsnitt kommer Mälarområdets kristna inskrifter samt några av olika forskare föreslagna 

tolkningar av dessa att diskuteras. 

4.1 Standardbön 

Standarbönen på runstenarna är alltså av typen Gud hjälpe hans/hennes själ.127 Som subjekt 

förekommer också Gud och Guds moder men däremot inte Kristus och hans moder. Ordet gud avser alltså i 

första hand Kristus.128 Predikatet är ofta hjälpa eller bärga. Objektet är oftast någons själ men ibland 

kan det vara såväl personens själ som ande som behöver hjälpas. Ett adverbial kan även förekomma; 

själen ska hjälpas väl eller något sådant.129 

Ibland förekommer predikatet lätta, vilket religionsvetaren Eric Segelberg tolkar som att Gud ska ge 

själen lättnad.130 Av kontexten på runstenarna i övrigt verkar det dock handla om att subjektet ska 

lätta själen så att den, när den vägs, inte vägs ner av tunga synder. T.ex. kan man tolka den danska 

inskriptionen ”Må Kristus hjälpa Ödbjörns själ till ljus och paradis, må Kristus och Sankt Michael hjälpa 

Ödbjörns och Gunnhilds själar till ljus och paradis”131 som att den hjälp man ber om handlar om att Mikael 

ska väga själen på ett för den fördelaktigt sätt.132 Kristus ska sedan ytterligare hjälpa genom att förlåta 

en del synder och på grund av medlidande döma själen till paradiset snarare än till helvetet efter 

denna för själen redan fördelaktiga vägningen.  

Segelberg föreslår dock att det faktum att St. Mikael nämns kan ha att göra med ”vikingarnas 

bekantskap med hans kloster utanför Frankrikes nordvästra kust”.133 Att de skulle ha hört talas om 

det finns ett särkilt kloster dedikerat till en St. Mikael skulle alltså ha fått dem att omnämna honom. I 

enlighet med den ovan föreslagna tolkningen verkar det troligare att de nyligen konverterade har 

hört talas om vilken roll St. Mikael spelar för den avlidnes själs öde, dvs. att St. Mikael ska väga 
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själarna på Domedagen, då det är detta de tar upp, och inte betydelsen av hans kloster. Att 

skandinaver på 1000-talet verkligen kände till Mikaels uppgift framgår dessutom i följande skaldevers 

av Arnórr jarlaskáld Þórðarson: 

Míkáll vegr þat er misgért þykkir  
mannvits fróðr ok allt it góða;  
tyggi skiptir síðan seggjum  
sólar hjalms á dæmistóli. 

(Michael weighs, ripe with wisdom, what seems wronlgy done, and all that is good. 
The soverign of the sun’s helmet (=sovereign of the sky=god) then seperates out 
men at his judgement seat.) 134 

De äldsta stenarna med böner är också de som har de längsta böneformlerna, vilket visar att de 

människor som reste de tidigaste stenarna med kristet budskap var väl bevandrade i den kristna tron, 

särskilt vad beträffar vad kristendomen lärde ut beträffande livet efter detta.135 Detta är i linje med 

ovan anförda resonemang om att av egen vilja nykonverterade är de som har störst intresse av att ta 

reda på exakt vad de konverterar till. 

4.2 Tillägget bättre än han förtjänar 

14 av runstenarna i Mälardalen har ett tillägg till standarbönen om att Gud ska hjälpa den avlidnas 

själ,136 vilket uttrycker en förhoppning om att Gud ska hjälpa själen bättre än den avlidne personen 

förtjänar, som till exempel runinskriptionen ”Ragnälv lät göra denna bro efter Anund, sin gode son. Må Gud 

hjälpa hans ande och själ bättre än han förtjänade”.137 Enligt Herschend är de ord som används för att 

uttrycka förtjänar ord som normalt uttrycker att man har förtjänat något i positiv eller negativ 

betydelse genom sina egna handlingar.138 Detta indikerar tydligt, anser jag, att runstensresaren är 

medveten om att den avlidna släktingen genom sina antagligen ur ett kristet perspektiv syndiga 

handlingar inte förtjänar en mild dom men ändå hoppas man på en sådan. 

Herschend föreslår dock en annan tolkning. Han menar att runstenarna “united the living by 

pointing out the shortcomings of their deceased relatives”.139 Han anger dock inte någon anledning 
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till varför vikingatida människor skulle ha känt ett behov av att baktala sina avlidna släktingar för att 

på så sätt känna samhörighet med sina levande familjemedlemmar, eller varför just de som bodde i 

Mälardalen hade ett större behov av att göra detta än människor i andra områden.  

Ett annat förslag på tolkning av bönen om bättre hjälp än man förtjänar från Herschend är att den 

uttrycker misantropi, dvs. att de som velat ha dessa böner på sina runstenar föraktat eller ogillat hela 

det mänskliga släktet och, antar jag, inte trott att mänskligheten kan leva upp till de moraliska krav 

kristendomen ställer på den.140 Varför några personer just i Mälardalen skulle ha en sådan 

uppfattning om mänskligheten förklarar han dock inte. Runologen Sven Jansson menar å andra 

sidan att formuleringar om att ge själen ett bättre öde än den förtjänar visar på kristen ödmjukhet, att 

man förminskar sig själv och framställer sig som en syndare av det skälet.141 Jag tror dock inte att 

vare sig ett behov av att uttrycka spelad ödmjukhet eller allmän misantropi är tillräcklig motivation 

för att resa en runsten. Endast stark personlig existentiell ångest kan förklara alla dessa monument.  

Jag tolkar det därför som att man verkligen såg sig och sina familjemedlemmar som syndare och var 

fullt på det klara med vilket straff som väntade för detta. Man ville dock göra vad man kunde för att 

försöka förkorta och mildra det lidande själen skulle utsättas för efter döden. Man hoppades på att 

genom böner och annat få Gud att förlåta några av synderna. Man var alltså medveten om att man 

begått fler synder än man borde, men hoppades på nåd.   

4.3 Omnämnande av paradiset 

Ibland säger inskrifterna rent ut att hjälpen man ber om består av att låta själen komma till paradiset. 

Ett exempel på en sådan inskription är till exempel U 719: ”Krist låte Tummes själ komma i ljus och 

paradis och i den bästa värld för kristna”.142 Arkeologen Ann-Sofie Gräslund tolkar denna inskription 

som att de kristna föreställningarna om livet efter detta sågs som ett bättre alternativ än det dystra 

Hel.143 Hel var en av de platser man trodde man kom till efter döden enligt de fornordiska 
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myterna.144 Historikern Arnved Nedkvitne påpekar dock att Hel inte alltid beskrivs som dystert, utan 

att det också finns föreställningar om att de döda där levde ”gott tillsammans i en smyckad hall.”145 

Nedkvitne påpekar vidare att de fornordiska myterna inte innehåller anvisningar om hur man ska 

bete sig för att försäkra sig om ett gott liv efter detta, eller innehåller några föreställningar om straff 

eller belöningar efter döden.146 Det centrala i den kristna läran är däremot vilka regler människorna 

ska leva efter för att belönas med ett gott liv efter detta och undvika att bestraffas i skärseld eller 

helvete. 147 Nedkvitne menar att detta måste ha utgjort ett teologiskt problem för de första kristna 

generationerna då deras hedniska förfäder enligt denna lära bör ha hamnat i helvetet. Han menar att 

de därför tänkte sig att himmel, helvete och paradis endast gällde kristna, medan ”de hedniska 

förfädernas själar befann sig på andra uppehållsplatser.”148 Frasen ”i den bästa värld för kristna” kan 

tyda på just sådana föreställningar anser jag. 

I ljuset av de kristna föreställningar om livet efter detta som var vanliga under denna tid, är det alltså 

minst lika rimligt att tolka omnämnandet av paradiset som uttryck för oro för att det fanns flera 

olika världar att hamna i för kristna, i första hand helvetet och paradiset, men också något slags 

mellantillstånd där man renades från sina synder, och att man ville förvissa sig om att man hamnade 

i det bättre av dessa tre alternativ, som att man här jämför med förkristna platser för avlidna.149 

4.4 Förböner 

Det finns också inskrifter som uppmanar förbipasserande att be för den döde. En inskription på en 

stenkista från Uppland har t.ex. uppmaningen ” låt alla som tyder runorna säga en bön för Alles själ”.150 

Detta är i enlighet med föreställningar om att den tid som själen utsattes för rening blev kortare och 

kortare ju fler böner som lästes för den avlidne.151   
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Sawyer menar till och med att alla stenar med ’hjälpe hans själ’ inskrifter är uppmaningar till de som 

går förbi att läsa böner för de avlidna.152 Man skulle alltså kunna tolka det så att alla kristna stenar 

rests i avsikt att människor som såg dem skulle be förböner för den stenen rests över. Detta skulle 

då kunna förklara varför de ofta rests vid vägkors eller vadställen och andra väl trafikerade platser. 

Fler kunde då se dem och därmed skulle fler böner också bli bedda. 

4.5 Goda gärningar 

En del stenar har också inskrifter som indikerar att en bro, vägbank eller liknande tillverkats och att 

detta inspirerats av kristen tro: ”ok brú Guðs þakka gerðu” alltså att de gjorde bron till Guds behag.153 

Andra stenar nämner dock att man tillverkat en bro i syfte att detta skulle hjälpa den avlidnes själ.154 

Man ber alltså Gud att hjälpa de avlidna och anledningen till att Gud ska göra detta, är att man låtit 

bygga en bro.  

Runologen Terje Spurkland tolkar emellertid i en diskussion om norska runstenar brobyggande som 

att byggandet av en bro skulle hjälpa själen att komma över till den andra sidan.155 Jansson påpekar 

dock att man snarare trodde att goda gärningar såsom brobyggande var ”efficacious in helping souls 

through the searching fires of purgatory”.156 Segelberg menar också att brobyggandet tyder på att 

”redan i missionsstadiet fanns fröet till det senare avlatsväsendet och förtjänsttänkandet.”157 

Gräslund kopplar också brobyggande till avlatssystemet och menar att brobyggande kunde vara en 

form av botgörning för synder liknande att ge gåvor till kyrkan eller allmosor och att den kyrkliga 

motprestationen, som hon säger, för sådan botgörning var förböner för avlidna eller löfte om 

syndernas förlåtelse om det gällde en levande person.158  
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Religionshistorikern Andreas Nordberg nämner vidare att det finns uppgifter från Frankerriket 

under 1000-talet om att byggandet av broar kunde likställas med gåvor till kyrkan, vallfärd och 

allmosegivande och att brobyggande under 1100-talet där blev en regelrätt form av avlat. Man kunde 

vidare få rening från synd genom brobyggande också i Enland redan i början på 1000-talet.159 Han 

påpekar också att skandinaviska tidiga lagar också nämner att brobyggande var likvärdigt tiondeskatt 

och gåvor till kloster och kyrkor.160 

Nordberg påpekar dock att det finns en viktig skillnad mellan utomskandinaviskt brobyggande och 

skandinaviskt då man utanför Norden byggde broar för sin egen frälsnings skull medan de flesta 

brobyggare i Mälardalen byggde broar för avlidna familjemedlemmar skull. Han menar att detta kan 

bero på att det eventuellt funnits föreställningar om att avlidna behövde hjälp att passera vattendrag 

på sin färd till dödsriket också i de formordiska traditionerna, och att missionärerna utnyttjat dessa 

föreställningar för att uppmuntra till brobyggande.161 Att några sådana föreställningar funnits kan 

dock inte beläggas. Nordberg visar dock också i sitt resonemang om dessa eventuella förkristna 

föreställningar på att sådana tankar var vanliga i t.ex. Ryssland.162 Det kan ju tänkas att dessa idéer 

nått Mälardalen genom de kontakter svearna skaffat sig med invånare i detta område genom sina 

resor dit och att detta kan vara en bidragnade förklaring till varför man just i Mälardalen anser att 

brobyggande kan hjälpa inte bara den som bygger bron, utan också dennas avlidna 

familjemedlemmar. 

Det är också värt att notera att byggandet av broar rent praktiskt underlättade för levande personer 

att komma över vattendrag och fler människor borde därför ha passerat de stenar som rests vid 

broar. Fler personer kunde då också be förböner vilket ytterligare kan ha varit en motivation för att 

bygga broar. Broarna medverkade på så sätt till att förkorta lidandet i skärselden på flera sätt. Det 

ivriga brobyggandet under denna tid verkar alltså verkligen inspirerat av en önskan att man själv eller 

en anhörig ska lida så lite som möjligt av skärseldens eldar.  

Pilgrimsfärder var ett vanligt sätt att göra botgörning för synder på under denna tid ute på 

kontinenten. Också inskrifter som berättar om pilgrimsfärder till Jerusalem kan därför tolkas som en 

del i detta fokus på att försöka sona synder.163 En sten nämner att någon vid namn Östen dött under 
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en sådan pilgrimsresa.164 Dessa resor var alltså inte enkla eller ofarliga. Motivationen måste alltså ha 

varit stark. Den kvinna, Ingerun, som på en sten nämner att hon avser att bege sig på en sådan skulle 

väl därför knappast ha funderat på detta om hon inte ansett sig ha synder att sona och brytt sig 

tillräckligt om detta faktum för att ge sig iväg.165  

4.6 Goda gärningar för den egna själen 

En del stenar indikerar att de är resta över runstensbeställarna själva under deras livstid.166 Jarlabanke 

säger uttryckligen att han gjorde broar och reste stenar för sin egen själs skull.167 Han påstår sig alltså 

inte bygga monumenten till den kristne gudens ära eller för samhällets bästa. Det återkommande 

budskapet är att man vill rädda själen.  

Sawyer framför teorin, att detta gjorts av människor som inte litat på att deras anhöriga skulle ge 

gåvor till missionärerna så dessa läste förböner för deras själar. De har därför tagit saken i egna 

händer.168 Man kan också se det som att just dessa personer varit särskilt oroade för sin egen själs 

öde efter döden. Kanske hade just de en särskilt stark insikt om att de levt ett syndigt leverne. Detta 

visar extra tydligt att runinskrifterna inte handlade om förtröstansfulla tankar om hur trevligt de 

avlidna hade det i det ljusa kristna paradiset till skillnad från det hedniska mörka Hel utan om sätt att 

mildra det tänkta lidandet efter döden.  

4.7 Dop på dödsbädden 

En del runinskrifter nämner att någon dött i vita våder, dvs. de har låtit döpa sig på dödsbädden.169 

Ibland nämns detta i kombination med förhoppningar om att Gud ska hjälpa den avlidnes själ, som 

den inskription som till exempel nämner att Unna låtit resa en sten efter sin son Östen som dog i 

vita våder och som sedan tillägger ”Guð hjalpi salu hans”.170  

Jansson tolkar det som att de efterlevande velat understryka att den avlidne var kristen och inte 

hedning, och genom att vara kristen undkommit helveteseldarna. Jag tolkar det snarare som att det 
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är just detta att de blivit döpta först vid dödsögonblicket som är det man vill understryka.171 

Eftersom kyrkan lärde ut att dopet tvättade en person ren från synder kan man se detta som ett sätt 

för en person att garantera att han eller hon dog syndfri och alltså kunde komma direkt till 

himmeln.172 En sådan kraftfull magi gällde det antagligen att utnyttja just på dödsbädden, så att man 

inte hann begå några fler synder utan kunde gå direkt till paradiset.173 

Detta kan jämföras med bruket att bli munk på dödsbädden som historikern Marcus Bull diskuterar 

gällande Frankrike.174 Munkar och nunnor ansågs ha större chans att komma till himmeln än andra. 

Att dö och begravas som munk eller nunna ansågs därför som ett effektivt sätt att förbättra ens 

efterliv, även om man blivit munk eller nunna först på dödsbädden.   

4.8 Hämnd i livet efter detta 

Några runinskrifter uttrycker en förhoppning att Gud ska hämnas svek och oförrätter genom att 

straffa de skyldiga i livet efter detta. Ett exempel på detta är U 1028 som säger att Gud ska svika 

dem som svikit den som runstenen är rest över.175 Williams påpekar att föreställningen om att Gud 

hämnas åt en finns i bibeln. I 5 Mos, 32:35, sägs det att ”Hämnden är Herrens”, vilket Williams 

tolkar som att man inte ska ta saken i egna händer utan överlåta detta till Gud.176 Segelberg påpekar 

dock att en Gud som hämnas inte är särskilt biblisk, då man enligt kristendomen bör förlåta de 

personer som har förbrutit sig mot en i förhoppning att Gud på samma sätt ska förlåta ens egna 

synder. Segelberg tolkar därför detta som ett uttryck för missionärernas försök att få vikingatidens 

människor att låta Gud ta hand om hämnden i livet efter detta istället för att själva hämnas.177  

Det fanns dock föreställningar om att den kristne guden kunde hjälpa en att ta hämnd redan i detta 

livet under medeltiden.  Bull tar upp ett exempel från Sorde, från sent 1000-tal eller tidigt 1100-tal, 

då en Arnald Sancho fick Guds hjälp att skära av händer, näsborrar, tunga och könsdelar från den 
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man som dödat Sanchos bror.178 I Njals Saga ger Gud den sedan födelsen blinde Amundi mirakulöst 

synen åter länge nog för att Amundi ska hinna hugga en yxa i huvudet på den man som dödat hans 

far.179 Föreställningar om att den kristne guden hämnas åt en eller hjälper en att själv ta hämnd finns 

alltså belagda. Budskapet på runstenarna är därför kanske inte att människor har lurats av 

missionärer att låta bli att hämnas, utan verkligen att den kristne guden kommer att hämnas åt dem 

om de själva inte fått tillfälle till det.  

4.9 Omnämnande av kyrkor etc. 

Kyrkor omnämns enbart i en runinskription från Mälardalen vilken upplyser oss om att någon kallad 

Spjallboði dog i Olovskyrkan i Novgorod.180 Det finns också en inskription som nämner att en 

avliden son är begravd på en kyrkogård.181 Här verkar det röra sig om en lokalt belägen sådan. 

Omnämnande av själahus eller siluaus, antagligen något slags hospital,182 och likhus förekommer 

också.183 Likhus tolkar Williams också som ett slags härbärge eller barmhärtighetshus.184 Avsaknaden 

av fler inskrifter som refererar till präster, kyrkor och kyrkogårdar kan dock indikera att en kyrklig 

organisation i stort saknades. 

4.10 Sammanfattning 

Ett genomgående drag i tolkningarna av runinskrifterna i forskningen är att själva budskapet i dem 

sällan tas på allvar. Bönen om hjälp för själen tolkas som spelad ödmjukhet eller en konventionell 

fras likt de moderna dödsfallsannonsernas i sorg och saknad. 185 

I en analys av vad som kan ha motiverat de första korstågsfararna tar Marcus Bull upp klosterstadgar 

och menar att det faktum att “the doctrinal statements made in the charters were usually tradition-

bound and selected from a limited range of themes is itself of great significance, for it points to a 

common currency of ideas passing between the laity and professed religious.”186 På samma sätt anser 

jag att de formelartade uttrycken och begränsade temana i runinskrifterna pekar på vilka 
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föreställningar missionärerna förmedlat och de nyomvända tagit till sig. Själva budskapet i 

inskrifterna bör därför tas på största allvar. 

Inskrifterna själva är föredömligt klara i vad de vill uttrycka. Man ber Gud, Guds moder, St. Mikael 

och förbipasserande att hjälpa den avlidnes själ så att det lidande man förväntar sig att avlidna måste 

utstå för att sona de synder de begått och inte under livstiden hunnit botgöra ska bli så kortvarigt 

som möjligt. Som Williams mycket riktigt påpekar verkar runstenarna alltså ha rests ”med syftet att 

gynna den avlidnes själ.”187 Den fråga som återstår att besvara är dock varför just själar till de avlidna 

i Mälardalen behövt gynnas mer än själar tillhörande avlidna personer begravda på andra platser. 

5. Tidigare föreslagna teorier om varför de rests där de rests 

I detta avsnitt kommer i tidigare forskning föreslagna anledningar till varför så många runstenar rests 

just i Mälardalen att diskuteras. 

5.1 De beror på varifrån missionen utgått 

”Kan orsaken till Upplands säregna blomstring” vad gäller antalet runstenar ”vara en särskilt stark 

stöt från England” frågar sig Segelberg.188 Han menar att man kan spåra inflytandet från Tyskland 

respektive England i former för ordet själ i inskrifterna. De tyska formerna är sel eller sial. Den 

engelska formen för ordet själ är salu och det är den som förekommer i Uppland enligt Segelberg.189 

Segelberg tycker sig därför se ett mönster där tyska former dominerar i Danmark och på Gotland 

och engelska i Uppland, Västmanland och i Norge. I övrigt är det mer blandat.190 Tyska områden 

eller orter omnämns dessutom sällan på runstenarna medan referenser till England inte är helt 

ovanliga,191 något som också styrker denna tes.192 

Lager menar vidare att kors på stenmonument uppförda av sannolikt skandinaver på de brittiska 

öarna uppvisar störst likheter med runstenskorsen i Skandinavien.193 Detta skulle alltså kunna 
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indikera att de personer som influerade personer att resa stenar med korsornamentik i Skandinavien 

kom från de brittiska öarna och dessutom sannolikt själva var skandinaver, hemvändande sådana, 

vilka kristnats under sin vistelse där.  

Lager påpekar vidare att förtigandet av runstensresandet i till exempel Adams och Rimberts texter 

möjligen hänger samman med förtigandet av ”den samtida engelska missionens betydelse för 

kristendomens spridning i Skandinavien.”194 Lager påpekar också att i områden som dominerats av 

tysk mission är det få runstenar och i områden som först har många runstenar upphör dessa när det 

tyska inflytandet ökar. Hon tolkar detta som att de tyska missionärerna antingen inte tyckte 

runstenar var ortodoxa kristna monoment eller hade maktpolitiska anledningar att ogilla dem.195 

Implicit skulle alltså runstensresande och engelsk mission ha med varandra att göra, och Lager 

menar också att man kan dra den slutsatsen.196 

Lager menar alltså att runstensresande verkar vara ett fenomen som hör ihop med missionsfasen i 

kristnandeprocessen i ett område och särskilt då mission från de brittiska öarna. Detta skulle enligt 

henne kunna förklara varför runstensproduktionen är så kort och liten i Danmark. Danmark 

kristnades främst från Tyskland. Lager diskuterar dock inte att detta inte kan förklara varför den var 

lika kort och ännu mindre i Norge. Norge kristnades främst av biskopar och präster som de norska 

kungarna hämtade från England. Hypotesen om att engelsk mission skulle ha uppmuntrat 

runstensresande medan tysk mission inte skulle ha gjort det kan alltså inte ensam förklara 

skillnaderna mellan Sverige, Norge och Danmark, då Norge som kristnades av engelska missionärer 

precis som Sverige snarare liknar Danmark.  

Standarbönen är så likartad överallt där den förekommer att Segelberg menar att den måste ha varit 

utformad enligt kyrklig ledning och han tror att modellen förmodligen kommit från den bysantinska 

traditionen.197 Herschend menar också att stenar som nämner att Gud ska hjälpa någons själ och 

ande reflekterar grekiskt-ortodoxa föreställningar om att människan består av kropp, själ och ande, 

vilka han tänker sig vikingar som varit österut kunde ha tagit med sig hem.198 Skillnaden mellan 

                                                             
194

 Lager 2002:181Ŕ182 
195

 Se Lager 2002:197Ŕ198 för en vidare diskussion om detta. 
196

 Lager 2002:184 
197

 Segelberg 1983:50. Se också Zachrisson 1998:2 128. Se också Jansson 1987:113. Jansson menar också att inskrifternas 

likheter tyder på att missionärerna hade ett konsekvent framfört budskap om livet efter detta. 
198

 Herschend 1994: 53 -59 Denna syn på människan kunde locka en nykonverterad skandinav då de förkristna föreställningarna 
om Hamingja och Fylgia liknar detta menar han. Tilläget Guds moder förekommer i samma områden som det dubbla själsbegreppet 

vilket också kan tyda på österifrån kommande influenser. 



37 
 

Norge och Mälarområdet skulle alltså kunna vara att man förutom engelsk inflytande också hade 

grekiskt-ortodoxt inflytande i svearnas område men att detta saknades i Norge. Detta är en möjlig 

förklaring men då österifrån kommande mission inte verkar ha varit särskilt utbredd kan detta inte 

ensamt förklara de stora skillnaderna i runstensresande heller.199 

5.2 De beror på hur lång missionsfasen varit 

En annan möjlig anledning till de tre ländernas runstensproduktion som Lager nämner är att såväl 

Danmark som Norge utsattes för en intensiv mission och därför kristnades på kort tid.200 Det danska 

och norska runstensresandet minskar dramatiskt efter att länderna officiellt kristnats. Sawyer menar 

att det endast fanns ett behov att deklarera sin tro ifall denna avvek från den officiella, och det kan 

då vara en anledning till att man inte reste så många stenar i dessa områden samt till att så 

förhållandevis många av de danska stenarna, cirka 20, refererar till förkristen tro.201 Williams påpekar 

att själva det faktum att runstenarna inte omnämner präster, missionärer eller något slags organiserad 

kyrklighet är intressant i sig.202 Han menar att denna tystnad indikerar att en kyrklig organisation 

saknades där stenarna restes. Sawyer föreslår dessutom att just brist på kyrkogårdar att begrava sina 

döda på kan vara en möjlig anledning till runstensresandet.203 Också vad gäller Norge sätter 

Spurkland runstensresande i samband med brist på kyrkogårdar.204  

Runstenar med böner indikerar en period under vilken många avlidit utan att ha kunnat leva 

gudfruktiga liv och därför efter döden varit i behov av Guds hjälp enligt Herschend. De nyligen 

konverterade ändrade kanske inte omedelbar sin dagliga livsföring och denna livsföring bör ha gett 

upphov till många insikter om att man syndade, påpekar han, och då antalet präster fortfarande var 

lågt hade man inte tillräckliga möjligheter till bikt och syndabefrielse. Han menar att när kyrkan blir 

mer etablerad och människorna har större möjligheter att leva någorlunda kristna liv minskar 

andelen personer som dör med minnen av nyligen begångna synder.205 Implicit skulle alltså 

Mälardalen ha fler runstenar än Norge och Danmark då det i Mälardalen tog längre tid än i Norge 

och Danmark att bygga upp en kyrklig organisation som kunde ge tillfälle till bikt och 

syndaförlåtelse.  
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Forskarna tycker sig alltså spåra en kronologisk skillnad, där engelska och eventuellt hemvändande 

inhemska missionärer verkat först under missionsfasen, medan det tyska inflytandet dominerat 

under den tid kyrkan organiserats och fått fastare former. Runstenarna skulle alltså ha rest under 

missionsfasen, innan kyrkan ännu hade hunnit bygga upp några institutioner. Eftersom kyrkan 

organiserats snabbare i Danmark och Norge reste man då färre stenar där än i Mälardalen. 

Såväl Herschend som Zachrisson menar dock att missionen var avslutad innan vad Zachrisson 

refererar till som en andra runstensvåg i Mälardalen började.206 De grundar detta argument på att de 

tidigaste runstensbönerna visar på sådan förtrolighet med det kristna budskapet. Detta tyder på att 

de var aktivt kristna och regelbundet deltog i kristna handlingar, enligt dessa forskare, något som 

motsäger det ovan anförda argumentet om att kyrklig organisation saknades.  

För personer som ingår i en etablerad aktiv kristen gemenskap där man regelbundet kan delta i 

kristna kulthandlingar bör dock kulten ha varit det centrala. Zachrisson själv påpekar att kulten och 

inte tron normalt var det som dominerade det religiösa livet under denna tid.207 Personer som föds in 

i redan etablerade traditioner tar ofta dessa för givna utan att närmare fundera över vad det är man 

tror på. Däremot kan man anta, anser jag, att just av egen vilja nykonverterade personer är de som 

visar störst intresse för exakt vad det är de anslutit sig till att tro på. Att just de äldsta stenarna är de 

som har de mest utförliga bönerna visar i linje med detta resonemang på att det var i det initiala 

skedet som man intresserade sig för exakt vad det var för ny lära man anslöt sig till, och inte på att 

det redan då fanns en kyrklig organisation. 

Zachrisson påpekar att allteftersom tiden går blir inskrifterna enklare och mer formelartade medan 

ornamentiken blir allt mer komplicerad.208 Detta skulle kunna indikera att det kristna budskapet, 

själva tron, blir mer slentrianmässigt uttryckt och inte längre är lika känslomässigt upplevt. Istället 

kanske formen kommer i fokus, både på stenarna i form av ornamentik och i den kristna kulten.  

5.3 De beror på ett behov av att markera en annorlunda identitet 

Linn tolkar runstensresandet och ornamentiken på stenarna som ett uttryck för ett självständigt 

skandinaviskt kristet religionsutövande, som på ett medvetet sätt avviker från övriga Europa istället 
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för att kopiera kristna uttryck där.209 Hon påpekar vidare att de också tyder på att det fanns ett antal 

individer i varje generation som ”strävade efter att skilja ut sig religiöst” från dem som inte 

konverterat.210 Lager tolkar alltså runstensresandet som ett utslag av ett behov hos de kristna 

skandinaverna att markera en egen religiös identitet först i kontrast mot det omgivande hedniska 

samhället, och sedan, under runstensresandets slutskede, när de flesta redan var kristna, som 

samlande symbol i opposition till nyinkomna tyska präster.211 Hon ser det alltså som ett uttryck för 

en medveten markering av en egen nationell kristendom, dvs. att de medvetna om hur kristendomen 

symboliserades och formulerades på kontinenten valt att inte följa detta utan skapa en egen variant 

av kristendomen. Man skulle också kunna tolka det som att de skillnader som Lager påvisar beror på 

bristande förståelse av den mer ortodoxa kristendomen, antingen beroende på människornas 

annorlunda referensramar vilka påverkat förståelsen, eller på att förmedlingen av kristendomens 

budskap varit annorlunda och förmedlat en annorlunda, mindre ortodox kristendom. 

Herschend menar att runstenar först restes som en utveckling av en tidigare tradition då man satt 

stenar eller pålar på gravar.212 Då enligt kristen teologi de avlidna har lämnat denna världen för gott 

och skurit av banden med de ännu levande behöver de inte egentligen några minnesvårdar, utan 

runstenarna med kristet budskap handlar därför mera om deras släktingar som behöver uttrycka att 

de har gjort sin plikt gentemot de avlidna till den kristne gudens belåtenhet, enligt honom. Han ser 

alltså runstenarna som ett bevis på ett skifte från fokus på de avlidna till fokus på de efterlevande.213  

Enligt då gällande teologi hade dock de avlidna inte skurit av banden med de efterlevande. Tvärtom, 

det var oerhört viktigt att de efterlevande höll själamässor och bad förböner för de avlidna. 

Skillnaden mellan förkristna och kristna relationer mellan döda och levande var snarare att i de 

förkristna traditionerna var det de döda som kunde hjälpa de levande, medan det för de kristna var 

de levande som kunde hjälpa de döda, än att man under förkristen tid hade kontakt med de avlidna 

men saknade en sådan i den kristna traditionen. 

Runologen Henrik Williams föreslår vidare att runstenar är ”ett manifestationsmedel för en 

vikingatida överklass, gradvis efterträdande gravfältsmonument som högar och stensättningar men 
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föregripande byggnation av (mera monumentala delar av) stenkyrkor.”214 Många forskare tar också 

upp att stenarna främst skulle handla om ett offentliggörande av arv. Arkeologen Klavs Randsborg 

tolkar till exempel de tidiga danska runstenarna, från före år 900, som motiverade av en förändrad 

samhällsstruktur i vilken nya former av landägande och arv introducerades och att man därför 

behövde uttrycka detta.215 Det skulle alltså handla om markeringar av status eller utredande av 

arvsrättsliga spörsmål, också det alltså snarare med fokus på de efterlevande än på den avlidna. 

Varken Lagers, Herschends eller Williams teorier förklarar dock varför dessa behov var starkare i 

Mälardalen än i andra områden eller varför man just i Mälardalen behövde markera ett skifte från en 

kollektiv människosyn i vilken även döda ingår till en mer individbaserad. 

5.4 Sammanfattning 

Vad forskarna oftast berör är skillnader i när, under hur lång tid eller varifrån missionen kom. 

Sammantaget får man uppfattningen att det skulle kunna röra sig om en kombination av orsaker: 

tidpunkt, längd och missionens ursprungsland. Vad som dock kan ha varit ännu viktigare men som 

sällan berörs i forskningen är skillnader i hur missionen gick till, vem som initierade den och vilket 

budskap som framfördes.  

6. Förslag på ny tolkning 

De svenska forskarna Blomkvist, Brink & Lindkvist påpekar att stenar med inskrifter av de typer 

som diskuterats ovan visar på en enorm ansträngning av många olika personer att uttrycka något 

existentiellt.216 Endast stark existentiell ångest kan förklara alla dessa monument anser också jag. Det 

förefaller därför logiskt att ta runstensinskrifternas budskap på allvar och försöka tolka det 

existentiella behov de ger uttryck för och låta detta styra tolkningen av skillnader i missionstyp och 

därmed skillnader i runstensresande i olika områden. I detta avsnitt kommer därför det ovan 
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presenterade budskapet som runstenarna ger uttryck för att användas som grund för en förklaring 

till varför så många restes just i Mälardalen. 

6.1 Insikt om konsekvenserna av synd 

Bönerna på runstenarna blir meningslösa ifall man inte sätter dem i samband med begrepp som 

Gud, paradis, arvsynd, helvete, skärseld osv.217 På samma sätt som de människor som ungefär 

samtidigt som runstenarna restes begav sig på korståg motiverades runstensresarna av ”a powerful 

sense of sinfulness which could be more intense than the aggregated feelings of guilt inspired by a 

number of separate sins; a concern for the spiritual welfare of kinsfolk, and an appreciation that 

families had a transcendental existence in which the living members bore some responsibility for the 

dead” och “a lively fear of damnation made more potent by a tendency to literalize the torments of 

the damned; and a belief in an intermediate other-world, not fully distinguished from Hell, which 

offered the hope of salvation to those compromised by immersion in this world, and without which 

it would have been idle to provide for intercession for dead relatives.”218 Endast denna tolkning kan 

förklara runinskrifternas återkommande förhoppning om hjälp för avlidnas själar.  

Runstensresarna måste alltså ha gjorts medvetna om att de syndat och hade små chanser att 

undkomma någon form av botgöring för detta efter döden. Det är denna insikt som motiverat dem 

att resa runstenar, bygga broar och bege sig på pilgrimsfärder. Frågan återstår dock varför just 

människor i Mälardalen ger uttryck för denna insikt och inte deras samtida i Norge och Danmark. 

6.2 En konsekvens av missionstypen 

I avsnitt 2.3 diskuterades olika definitioner av konvertering och olika konverteringsprocesser. 

Gräsrotsspridande av en religion sattes i samband med definitioner av konvertering som inre 

övertygelse, medan elitinitierat kristnande sattes i samband med en mer ytlig process som snarare 

inriktar sig på religionens form än på dess budskap. Att de kristna föreställningarna om vad som är 

att vänta efter döden skapat ett starkare behov i Mälardalen än i andra områden för att genom 

resande av runstenar försöka påverka den egna själens eller avlidna anhörigas själars öde beror därför 
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antagligen på att missionen i Mälardalen mer skett på gräsrotsnivå medan andra områden snarare 

kristnats i en uppifrån och ner process. 

I samband med en diskussion av helgonet Erik som nämns i Adam av Bremens Gesta Hammaburgensis 

ecclesiae pontificum tolkar historikern Anders Fröjmark Adams beteckning av Erik som peregrinus som 

att han enligt irländsk förebild vigt sitt liv till att sprida kristendomens budskap till andra folk och 

kanske också likt de första kristna hoppats få dö martyrdöden för sin tro. Andra exempel på sådana 

missionerande omkringvandrande munkar återfinns i de tidiga helgonberättelserna.219 Under 1000-

talet var Skandinavien ”ett av de få större områden i Europa där denna typ av helighetsideal 

fortfarande kunde få utlopp”, påpekar Fröjmark.220  

Enligt min mening handlar det dock inte om hela Skandinavien. Såväl Norge som Danmark 

kristnades officiellt genom centralt fattade beslut. I Danmarks fall genom att Harald Blåtand lät döpa 

sig och därigenom ansåg sig ha gjort hela Danmark kristet.221 I Norges fall genom ett tingsbeslut 

framtvingat av en intensiv missionsprocess genomförd av ett antal kungar. I Norge och Danmark 

befann sig missionärerna i kungarnas följe och deras mission var beroende av kungarnas beskydd 

och understöd. Säkert hade kungarna också synpunkter på det kristna budskapet.222 I områden med 

en sådan kungamakt tolererades antagligen inte några självständiga missionärer. 

I Svearnas rike förefaller processen alltså ha varit annorlunda. Något centralt beslut om att alla skulle 

konvertera verkar inte ha fattats utan istället verkar individ efter individ, familj efter familj, ha 

övergått till den nya läran.223 Här verkar också de så kallade ha kunnat sprida sitt kristna budskap på 

egen hand, kanske alltså i förhoppning om att dödas och bli martyr för sin tro. Drivna av stark inre 

övertygelse var en del av dessa säkert också karismatiska och övertygande. Deras mission verkar 

också ha gett resultat att döma av det stora antalet runstenar.  

Denna skillnad i sätt att kristnas på förefaller viktigare än tidpunkt för missionen, missionsfasens 

längd eller missionens ursprungsland, och är antagligen den viktigaste orsaken till varför 

runstensresandet ser olika ut i de tre undersökta områdena. Det förefaller som en naturlig 
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konsekvens att individuell konvertering ger upphov till många individuella runstenar som uttrycker 

en emotionellt förankrad kristen tro, medan kollektiv konvertering ger upphov till runinskrifter som 

enbart meddelar detta faktum av den typ som kan ses på Jellingestenen i Danmark, Frösöstenen som 

säger att Östman kristnade Jämtland,224 samt den sten från Norge som berättar att ”Tore och Hallvard 

reste denna sten efter Ulvljut… tolv vintrar hade kristendomen varit i Norge”.225 

I områden som Danmark och Norge där kungarna initierade kristnandet och där missionärer 

antagligen spred ett budkap godkänt av kungarna fokuserade man vidare mer på den kristne gudens 

större makt än de förkristna gudarnas och på den hjälp den kristne guden kunde ge i detta livet. De 

som lyssnat på detta budskap reser relativt få runstenar efter avlidna då budskapet inte handlat om 

de dödas vidare öde efter att de avlidit.  

De få stenar som har böner om hjälp efter döden också i dessa områden restes kanske av personer 

som varit utomlands och där kommit i kontakt med personer som förmedlat den kristna lärans 

föreställningar om livet efter detta eller på något annat sätt kommit i kontakt med gräsrotsmission. 

Dessa personer har dock inte varit lika många som i Mälardalen, där frilansande missionärer kunnat 

sprida ett sådant budskap till fler och därmed orsakat vad man skulle kunna beskriva som en 

väckelserörelse. 

6.3 Kristendomens attraktionskraft 

Det kan dock förefalla märkligt att så många skulle ha attraherats av en lära vars budskap verkar ha 

gått ut på att man efter döden med största sannolikhet kommer att utsättas för extremt fysiskt 

lidande i syfte att botgöra synder man begått, särskilt om man inte redan hade några föreställningar 

om synd och straff för dessa eller om de handlingar den nya läran rubricerade som synd inte tidigare 

varit sådant som ansetts ha varit etiskt felaktiga handlingar. Frågan om vad som kan tänkas ha varit 

kristendomens attraktionskraft ställs därför också ibland i forskningen och ligger antagligen också 

implicit bakom förklaringar som bortser från detta budskap och fokuserar på något som verkar mera 

lockande. 

Herschends teori redovisad ovan om att kristendomen kunde ha attraherat människorna då den 

erbjöd en egalitär gemenskap som kunde hålla ihop kollektivet och verka som en motvikt till den 
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ökade ekonomiska och politiska stratifieringen som inträffade under den aktuella perioden är ett 

exempel på ett sådant försök att finna mera attraktiva förklaringar till kristendomens attraktionskraft. 

Sawyer teori om att kvinnor kunde se kristendomen som attraktiv då män och kvinnor inom denna 

tradition ansågs lika mycket värda inför Gud är ett annat exempel.226 

Dessa teorier utgår från att den kristendom som spreds var av den egalitära tidigkristna typen, dvs. 

den som varit vanlig under de första århundradena efter Jesus. Kristendomen under de aktuella 

århundradena i de länder missionen till Skandinavien kan ha utgått från vände sig dock främst till 

eliten,227och snarast var det, som den ryska forskaren T. N. Jackson påpekar, så att ”Christianity now 

represented class inequality, domination and subordination, the feudal structure of society, and state 

power”.228 Vad gäller jämlikhet mellan könen står det också klart att ideologiskt ansåg man inom den 

kristna medeltida kyrkan att kvinnor var underlägsna män samt att de som ett straff för Evas 

syndafall generellt skulle underordnas män.229  

Om det ändå varit egalitära budskap som lockat människor att konvertera, borde 

runstensinskrifterna vidare ha poängterat detta. Inskrifterna borde då ha nämnt belöningar för ett 

hårt liv efter döden, en lika behaglig tillvaro i paradiset för alla, oavsett kön eller status i detta livet 

osv. Istället är det dock oro för själens öde efter döden stenarna talar om, och insikten om att detta 

öde varierar för varje individ beroende på hans heller hennes handlingar under livstiden.  

De exemplifierade tolkningarna baseras alltså snarare på tidigkristna idéer eller på dagens moderna 

andliga kristendom,230 samt på vad vi idag upplever som naturligt att attraheras av,231 än på den 

kristendom som var aktuell under vikingatiden och medeltiden och på vad den tidens människor 

ansåg positivt med kristendomen. För att kunna förstå varför vikingatidens människor valde att 

konvertera måste man dock sätta in detta val i den kontext och den mentalitet de levde i, och inte 

tolka detta val utifrån vår moderna mentalitet och kontext. 
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”Man levde i ”tidens fullbordan”, i den sjätte och siste epoken av världens historia, i den yttersta 

tiden, strax före yttersta domen, då jorden skulle gå under och varje enskild människa skulle få sitt 

öde bekräftat,”232 och det var detta som upptog tankarna. Detta gällde inte bara de sedan länge 

kristnade delarna av Europa motiverade av kristna tankar om betydelsen av att det gått tusen år 

sedan Jesus levde, utan också i det förkristna Skandinavien.233 ”Alle visste de inderlig vel at Odin og 

Tor ville stå i mot de onde kreftene i den endelige kampen, men de var jo også klar over at de ikke 

ville makte det. Både det gode og det onde vil ryddes bort i den store Ragnarok. Med Kristus er det 

anderledes – Han, som er fra evighet til evighet, seiret og seirer stadig over død og djevel, og 

sprengte og sprengte og sprenger stadig Helheims mørke”, påpekar Danbolt.234 Zachrisson menar 

t.o.m. att själva runslingorna i form av en drake eller orm är en kenning för Ragnarök och därmed en 

påminnelse om den Domedag som ska komma.235 Slingan i sig själv påminde antagligen alltså både 

om att de hedniska gudarna förlorar kampen under Ragnarök, och att Kristus går segrande ur striden 

och återkommer för att uppväcka de döda.  

Detta kan alltså utgöra förklaringen till varför man, trots den ångest kristendomens föreställningar 

om livet efter detta verkar ha framkallat, valt att konvertera. Trots risken för plågor i skärselden 

fanns det en chans att man så småningom skulle få komma till paradiset och leva vidare som 

föreställningarna om Ragnarök inte verkat ha erbjudit.236 Även om det verkar ha funnits 

föreställningar om liv efter detta fram till själva Ragnarök i den fornnordiska religionen, verkar också 

de döda gå under då och endast Liv och Livtrasa överlever. Kristendomen däremot erbjöd evigt liv. 

Det är i denna idé attraktionskraften i kristendomen kan tänkas ha legat.  

Den rening man skulle utsättas för före inträdet i paradiset ville man naturligtvis dock inte erfara 

längre än nödvändigt. Det förefaller alltså troligt att insikten om att man själv kunde påverka sitt öde 

efter döden hade betydelse. Genom goda gärningar av olika slag kunde man förkorta det nödvändiga 

lidandet, man behövde alltså inte helt förlita sig på övernaturliga krafter eller ödet utan kunde göra 
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något åt det hela själv. Handlingskraftiga verkar ju vikingatidens människor ha varit och till handling 

skred de. Runstenarna kan ses som ett led i detta handlingsprogram.237 

6.4 Sammanfattning 

De frågor jag inledningsvis ville besvara handlade alltså om ifall själva runstenarna, deras inskrifter 

och kronologiska och geografiska utbredning, kan vittna om hur missionen gick till. Jag antog att 

eventuella variationer i utbredning och budskap i sig skulle kunna indikera olika förhållningssätt till 

kristendomen beroende på hur kristnandet gått till och att runstenarna själva därför skulle kunna 

vittna om olika processer i olika områden. 

Jag fann också att i de områden där en stark kungamakt verkar ha infört kristendomen genom tvång 

och påtryckningar och där grupper kan sägas ha masskonverterat, finns få runstenar och inskrifterna 

handlar sällan om det kristna budskapet om livet efter döden. Istället återfinns här runstenar som 

enbart konstaterar att kristendomen har införts. I dessa områden kan man anta att missionen har 

stått under kungamaktens kontroll och att budskapet främst inriktats på den större makt den kristna 

guden tänktes ha jämfört med de inhemska gudarnas. Då den kristendom som presenteras för 

människorna alltså inte fokuserat särskilt på vad som händer efter döden, saknade man helt enkelt 

anledning att resa stenar med texter som uppmanar förbipasserande att be förböner för de avlidnas 

själar.  

Jag fann dock att i Mälarområdets runstensinskrifter märks just ett sådant behov av att försäkra sig 

om spirituell hjälp från förbipasserande för att mildra det lidande som antogs vänta efter döden. 

Detta kan man, anser jag, anta är ett direkt resultat av den teologi som missionärerna här förkunnat. 

I Mälardalen ser man alltså direkta spår av en mission som framfört ett eskatologiskt budskap. Här 

återfinns ett stort antal runstenar med ett sådant budskap, resta av ett stort antal olika personer. Vad 

gäller Mälardalen kan man därför anta att kristnandet skett på gräsrotsnivå, att familj efter familj 

anammat den nya religionen, och då kommit att bekymra sig för sina familjemedlemmars öde efter 

döden. Man har därför rest runstenar som uppmanar förbipasserande att be förböner för den dödes 

själ. De olika typerna av mission kan alltså direkt ses i runstensbeståndet. 
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Att missionen just i Mälarområdet kunnat inrikta sig på eskatologiska föreställningar ser jag som en 

konsekvens av avsaknaden av en stark kungamakt i området. Här saknades kungar av Harald 

Blåtands eller Olaf Tryggvasons kaliber under den aktuella perioden, dvs. kungar med tillräcklig 

makt för att kunna tvinga sitt folk att konvertera. Istället kom kungarna här att utnyttja de redan 

omvändas behov av religiös service för att knyta de kristna stormännen till sig så att de på sikt kunde 

centralisera makten runt sig. Staden Sigtunas grundande kan ses som ett led i detta. Erik Segersäll 

grundar staden och försöker med denna som bas skaffa sig större makt i området. Hans son Olof 

Skötkonung övergår sedan till kristendomen och låter bygga kyrkor i Sigtuna som ett sätt att knyta 

de kristna stormännen i området till sig. Sigtuna bör alltså inte tolkas som ett centra för spridandet 

av kristendom, utan som plats där kungarna kunde göra den redan kristna delen av befolkningen 

beroende av den religiösa service kungarna här kunde erbjuda och som de kristna stormännen hade 

ett stort behov av. De behövde tillgång till religiösa specialister som kunde höra bikt och ge avlat för 

deras egna synder och som vidare kunde be själamässor för avlidna familjemedlemmars själar. 

Kungarna utnyttjade alltså inte stormännens stöd för en ny sorts kungamakt för att sprida 

kristendom, utan utnyttjade istället stormännens intresse för den nya religionen för att genom detta 

skaffa stöd för att också införa den nya typen av kungamakt. 

De många kyrkorna i Sigtuna och de många runstenarna i Mälarområdet vittnar alltså om samma 

sak. De indikerar att människorna i Mälardalen konverterat genom en gräsrotsmission som fokuserat 

på kristendomens eskatologiska budskap. Kungarna har här saknat tillräcklig makt för att kunna ha 

inflytande över missionens budskap, men de har istället kunnat utnyttja möjligheten att tillfredställa 

den kristna befolkningens religiösa behov för att på sikt kunna skapa förutsättningar för en mer 

centraliserad maktutövning. I mitten på 1100-talet har kungarna så skapat en sådan maktställning att 

de kan styra utvecklingen. Nu avtar också runstensresandet. 

Frånvaron av många runstenar med eskatologiskt budskap i Norge och Danmark vittnar där om en 

omvänd process. Här har kungarna haft en sådan maktposition att de kunnat införa kristendomen 

med tvång och denna uppifrån och ner konverteringsprocess har inte gjort att ett behov hos 

befolkningen att hjälpa avlidnas själar på samma sätt skapats och befolkningen där har därför inte 

heller rest lika många runstenar med uppmaningar till förbipasserande att be förböner. 
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7.3 Rundata 

Appendix I: Kristna norska vikingatida runstenar enligt Rundata: 

Standarbön 

 
 N 63 $  

× cRnir ¤ aunar ¤ rRkiu ¤ ricþtu [¤] ...(f)tir ¤ aufa ¤ bruþur ¤ cin ¤ hialbi ¤ kuþ × col × aufa 
Synir Aunar Ryggju/Rœkju reistu [e]ptir <aufa>, bróður sinn. Hjalpi Guð sál <aufa>. 
Aun Ryggju's/Rœkjus's sons raised in memory of <aufa>, their brother. May God help <aufa>'s soul.  
 

N 185 †   
[+ kuþ hiabi s(a)l ma(h)niltar] 
Guð hjalpi sál Magnhildar. 
May God help Magnhildr's soul.  
 

N 187   
ialbi koþ onto -... 
Hjalpi Guð ôndu ... 
May God help (his) spirit ...  
 

Brobyggande 

N A53   
sak(s)i : kirþi kous ¶ þaka firir * sal(o) mouþor sinar ¶ þou(r)riþi * bru þisa + 
Saxi gerði, Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, Þorríði, brú þessa. 
Saxi made this bridge for the soul of his mother Þorríðr as thanks to God.  
 

N 68   
× kunuur × kirþi × bru × þririks tutir × iftir osriþi × tutur × sina × su uas mar hanarst × o haþalanti 
Gunnvôr gerði brú, Þrýðríks dóttir, eptir Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hônnurst á Haðalandi. 
Gunnvôr, Þryðríkr's daughter, made the bridge in memory of her daughter Ástríðr. She was the handiest 
maiden in Haðaland.  
 

Gud, kristendom 

N 184   
arn×[stin] × risti × stin × þi[na] × iftir × bior × [s]un × sin × [sa × uar] tuþr × i liþi × þ[(o)s × knutr 
soti × iklot +] ¶ × in is ko[þ] 
Arnsteinn reisti stein þenna eptir Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá's Knútr sótti England. Einn er Guð. 
Arnsteinn raised this stone in memory of Bjórr his son who died in the retinue when Knútr attacked 
England. God is one.  
 

N 210 $  
aRintr × karþi × kirkiu × þesa × kosunr × olafs × hins × hala × a oþali × sinu 
Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr Ólafs hins Hála/Halla/Helga, á óðali sínu. 
Eyvindr, godson of Ólafr the Slippery/Crooked/Holy made this church on his allodial land.  
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N 252   
al(f)---ir : (b)r(i)str : raisti : stain : þina : aft : arlik ¶ trot(i)n : (s)(i)(n) : -(s)-(i)(n)(u)(a)s : --(a)--(n)-------
- : (i)s (h)an (:) (b)ar(i)þ¶is(k) : uiþ ¶ ol(a)if 
<alf---ir> prestr reisti stein þenna ept Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við Óleif. 
<alf---ir> the priest raised this stone in memory of his lord Erlingr ... when he fought with Óleifr.  
 

N 449   
þurir : auk : hal(u)arþr : rai(s)(t)(u) * stain : þins(i) * aft u(l)f(l)iu(t) ... ¶ tualf * uintr * ha(f)(þ)i : 
(k)r(i)(s)(t)(i)(n)*(t)umr : (u)iri(t) * (i) n(u)riki ... 
Þórir ok Hallvarðr reistu stein þenna ept Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í Nóregi ... 
Þórir and Hallvarðr raised this stone in memory of Ulfljótr(?) ... Christianity had been twelve winters in 
Norway ...  
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Appendix II: Kristna danska vikingatida runstenar enligt Rundata: 

Standarbön 

DR 91   
÷ tuki ÷ smiþr ÷ risþ × ¶ ÷ stin ÷ þisi ÷ aiftiR ÷ ¶ ÷ Rifla ÷ sun ÷ askis ÷ bianaR ¶ ÷ sunaR ÷ kuþ ÷ 
hiab ÷ þaRa ÷ salu ÷ 
Toki Smiþr resþi sten þæssi æftiR Rifla, sun Æsgis BiarnaR sonaR. Guþ hialpi þera sælu. 
Tóki Smith raised this stone in memory of Hrifli, son of Ásgeirr Bjôrn's son. May God help their souls.  
 

DR 96   
: uikutr : risþi : stin : þonsi : iftiR : oski : sun : sin : kuþ : hialbi : hons : silu : uil 
Wigotr resþi sten þænsi æftiR Æsgi, sun sin. Guþ hialpi hans sælu wæl. 
Végautr raised this stone in memory of Ásgeirr, his son. May God well help his soul.  
 

DR 212   
§A eskil : sulka : sun : let : res(a) ¶ sten : þena : eft : sialfan ¶ sik * e mun * stanta * meþ * sten ¶ 
lifiR * uitrint * su * iaR * uan * eskil 
§B kristr * hialbi * siol * hans ¶ aok * santa * migael 
§C toki * risti * runaR * e(f)(t)(i)(R) (*) -(o)ru * ¶ stiubmoþur * sina * kunu * koþa 
§A Æskel Sulka sun let resa sten þænna æft sialfan sik. E mun standa, mæþ sten lifiR, witrind su, æR 
wan Æskel. 
§B Kristr hialpi siol hans ok santa Mikael. 
§C Toki risti runaR æftiR [Þ]oru, stiupmoþur sina, kunu goþa. 
§A Áskell, Súlki's son, had this stone raised in memory of himself. Ever will stand, while the stone lives, 
this memento, which Áskell produced. §B May Christ and Saint Michael help his soul. §C Tóki carved the 
runes in memory of Þóra, his stepmother, a good wife.  
 

DR 259   
' autr ' risþi ' stin ' þonsi ' ¶ ' auftiR ' auþ(a) ' bruþur ' ¶ ' sin ' han ' uarþ ' tauþr ' ¶ ' o ' kutlati ' kuþ ' 
hialbi ' ha(n)s ' silu 
Øndr resþi sten þænsi æftiR Øþa, broþur sin, han warþ døþr a Gotlandi. Guþ hialpi hans sælu. 
Eyndr raised this stone in memory of Auði, his brother. He died in Gotland. May God help his soul.  
 

DR 337 $  
§A : suin : auk : þurgutr : kiaurþu : kubl : þisi ¶ eftiR : mana ¶ auk * suina 
§B kuþ : hialbi : siaul : þeRa : uel : ian : þeR : likia : i : luntunum 
§A Swen ok Þorgotr/Þorgundr gærþu kumbl þæssi æftiR Manna ok Swena. 
§B Guþ hialpi siol þeRa wæl, æn þeR liggia i Lundunum. 
§A Sveinn and Þorgautr/Þorgunn made this monument in memory of Manni and Sveini. §B May God well 
help their souls. And they lie in London.  
 

DR 345 $  
× sigrif¶r : let * resa * sten : þensa : aiftiR * furkun : if--r * faþur : osulfs : triks : knus ¶ * hilbi : kuþ : 
on : hans 
SigrefR let resa sten þænsa æftiR Forkun <if--r>,/æf[ti]R faþur Asulfs, drængs Knuts. Hialpi Guþ ond 
hans. 
Sigreifr had this stone raised in memory of Forkunn <if--r>,/ in memory of the father of Ásulfr, Knútr's 
valiant man. May God help his spirit.  
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DR 370 $  
þurfastr : auk : þurils : auk : bufi : þiR : satu : kuml : þusi : aftiR : -... ...f : auk : buruþR : kuþ : habi 
: ota : þisa : auk : kus : muþR : sartr : rist : ret 
Þorfastr ok Þorgisl ok Bofi þeR sattu kumbl þøsi æftiR ... ... ok BroþiR/BroþoR. Guþ hialpi anda þæssa ok 
Guþs moþiR. Svartr rest ret. 
Þorfastr and Þorgísl and Bófi, they placed this monument in memory of ... ... and (so did) Bróðir/ (in 
memory of) Bróðir. May God and God's mother help his/their spirit(s). Svartr carved rightly.  
 

DR 371 $  
kuþmund : auk : f(r)(y)biorn : resdu : stein : eiftR : isbiorn : faþur : sin : ¶ kuþ : hialbi : siolu : hans: 
Guþmundr ok Frøbiorn resþu sten æftiR Æsbiorn faþur sin. Guþ hialpi siolu hans. 
Guðmundr and Freybjôrn raised the stone in memory of Ásbjôrn their father. May God help his soul.  
 
   DR 378   
asbiarn * lit * rita stain iftiR * butirþu * kunu * sina * kuþ * litin * ant * i 
Æsbiorn let retta sten æftiR Botriþu, kunu sina. Guþ lettin ond e. 
Ásbjôrn had the stone erected in memory of Bótríða, his wife. May God ever relieve (her) spirit.  
 

DR 379 $  
sasur * lit * resa * sten * eftiR * aluarþ * faþur * sin * truknaþi * han * uti * meþ * ala * sk¶ibara * etki 
* i * kristr * hab¶(i) ¶ siolu ¶ has ¶ sten * þesi * stai ¶ eftir 
Sazur let resa sten æftiR Hallvarþ, faþur sin, druknaþi han uti mæþ alla(?) skipara. Ændgi(?) e Kristr 
hialpi siolu hans. Sten þæssi stai æftiR. 
Sassurr had the stone raised in memory of Hallvarðr, his father, (who) drowned abroad with all the(?) 
seamen. May Christ ever(?) help his soul. May this stone stand in memory.  
 
  DR 380   
kobu:suain : raisti : stain : þ(e)na : a(f)tir : bausa : sun : sin : tr(i)... ...n : þan : is : tribin : ua(r)þ : i : 
(u)(r)ostu : at : ut:la(n)(k)iu : kuþ : tr(u)tin : hi(a)lbi : hans : ont : auk : sata : mikial : 
Kopu-(?)Swen resþi sten þænna æftiR Bøsa, sun sin, dræ[ng] [goþa]n, þan æs dræpin warþ i orrostu at 
Utlængiu. Guþ drottin hialpi hans ond ok santa Mihael. 
Sveinn (of the hooded cloak? son of Kápa?) raised this stone in memory of Bausi, his son, a good valiant 
man, who was killed in battle at Útlengia. May Lord God and Saint Michael help his spirit.  
 
   DR 383   
...-m : bruþ(i)m : ... ... ...(a)im : raist- * kumbl * þitsi * (a)-... ¶ ... (u)k * afteR * as--l * bruþuR * sin * 
guþ * hi... ... 
... BroþiR ... ... ... resþ[u] kumbl þætsi ... ... ok æftiR Æs[ke]l, bruþur sin. Guþ hi[alpi] ... 
... Bróðir ... ... ... (they) raised this monument ... ... and in memory of Áskell, their brother. God help ...  
 
   DR 384 $  
þurstin × uk (×) suin × raistu × abtiR × alfuin × faþur sin × uk abtiR × þurlak × b(r)uþu(r) sin * kuþ 
hialbi ont × þaiRa × uk| |k-þ(s) muþiR 
Þorsten ok Swen resþu æftiR Alfwin/Olfun, faþur sin, ok æftiR Þorlak, broþur sin. Guþ hialpi ond þeRa ok 
G[u]þs moþiR. 
Þorsteinn and Sveinn raised in memory of Alfvin/Ôlfun, their father, and in memory of Þorlakr, their 
brother. May God and God's mother help their spirits.  
 
   DR 385   
kilinR : r(e)isti ... ... ...(u)þur : sin : kuþ : hiabi : s(i)ol : has : 
GillingR resþi ... ... [br]oþur sin. Guþ hialpi siol hans. 
Gillingr raised ... ... his brother. May God help his soul.  
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DR 389 $  
lo.../(t)o ...(e)t * resa * sten (*) þensa * eftir * suen * sun * sin : trenkr al(g)oþar ... ...una(u)i ¶ ok ¶ 
hans (*) (b)r(o)(þ)(u)r * krist * h¶elgi ¶ hal(b)(i) * siolu * þera ¶ ** bryþra * be(g)ia * 
... [l]et resa sten þænsa æftiR Swen, sun sin, drængR algoþr ... ... ok hans broþur. Krist hælgi hialpi siolu 
þeRa brøþra bæggia. 
... had this stone raised in memory of Sveinn, his son. A very good valiant man, ... ... and (in memory of) 
his brother. May holy Christ help the souls of both these brothers.  
 

DR 390   
bufi * lit * risa * aftiR * aukil * faþur * sin * kuþa(n) * kristr * ialbi * sialu 
Bofi let resa æftiR Økel/Øþkel, faþur sin goþan. Kristr hialpi sialu. 
Bófi had (the stone) raised in memory of Eykell/Auðkell, his good father. May Christ help (his) soul.  
 

DR 391 $  
§A barni * auk * sibi * auk ¶ -ofi * þeiR * reistu * sd¶¶ei(n) 
§B (*) (e)ftiR * ke(t)(i)l * faþu¶r sin * (k)ristr (*) (h)lbi hns ¶ siol * 
§A Barni/Biarni ok Sibbi ok [T]ofi þeR resþu sten 
§B æftiR Kætil, faþur sin. Kristr hialpi hans siol. 
§A Barni/Biarni and Sibbi and Tófi they raised (the) stone §B in memory of Ketill, their father, May Christ 
help his soul.  
 
   DR 392 $  
* (b)ar(n)i * auk * tofi * ok * askutr * letu * resa * sten * eftiR * siba * (b)roþ¶or * sin * krist * sil * 
ia(l)bi 
Barni/Biarni ok Tofi ok Asgotr letu resa sten æftiR Sibba, broþur sin. Kristr sæl hialpi. 
Barni/Biarni and Tófi and Ásgautr had (the) stone raised in memory of Sibbi, their brother. May Christ help 
(his) soul.  
 
   DR 398   
§A broþir : auk : eimotr : þeir : litu : reisa : stein : þana : eft¶ir 
§B : sikmut : faþur : sin : 
§C kristr : hialbi : sialu : hans : auk : sata : mikel : auk : sata : maria : 
§A BroþiR ok Emundr þeR letu resa sten þænna æftiR 
§B Sigmund, faþur sin. 
§C Kristr hialpi sialu hans ok santa Mikael ok santa Maria.. 
§A Bróðir and Eimundr, they had this stone raised in memory of §B Sigmundr, their father. §C May Christ 
and Saint Michael and Saint Mary help his soul.  
 
   DR 399   
§A (k)(u)(n)iltr : l(e)t : r(e)isa : st(e)n : þ(e)n(s)(a) : ef¶tir : auþbiarn : bonta : sin : kristr : ¶ hialbi : 
siolu : auþbiarnar : i lus : auk : bratis 
§B kristr : hialbi : siolu : (a)(u)(þ)¶biarnar : auk : ku(n)(i)(l)(t)(a)(r) ¶ : auk : santa mikel : i lius : auk : 
baratis 
§A Gunhildr let resa sten þænsa æftiR Øþbiorn, bonda sin. Kristr hialpi siolu ØþbiarnaR i lius ok paradis. 
§B Kristr hialpi siolu ØþbiarnaR ok GunhildaR ok santa Mikael i lius ok paradis. 
§A Gunnhildr had this stone raised in memory of Auðbjôrn, her husbandman. May Christ help Auðbjôrn's 
soul into light and paradise. §B May Christ and Saint Michael help the souls of Auðbjôrn and Gunnhildr 
into light and paradise.  
 

DR 402   
× aulakR × let × reisa × stein × þana × eftiR × sasur × foþur sin × bonta × kuþan × kuþ × hialbi × 
siol × hans × auk × sata × mihel × 
ØlakR let resa sten þænna æftiR Sazur, faþur sin, bonda goþan. Guþ hialpi siol hans ok santa Mikael. 
Eylakr had this stone raised in memory of Sassurr, his father, a good husbandman. May God and Saint 
Michael help his soul.  
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   DR 404   
§A ... (r)ais(t)- : stin : þ-nsi : aiftiR : suin : bruþur : sin : ku... ...(b)i : si(l)... ... auk : kus : muþiR : 
§B ...(k)il : rist (:) runaR : þisi : auk : sueni : 
§A ... resþ[i] sten þ[æ]nsi æftiR Swen, broþur sin. Gu[þ] [hial]pi sæl[u] [hans] ok Guþs moþiR 
§B ...kel rest runaR þæssi ok Sweni. 
§A ... raised this stone in memory of Sveinn, his brother. May God and God's mother help [his] soul. §B 
...-kell carved these runes and Sveini.  
 
  DR 408   
... ...r : let ... ... ...t : su... ... ¶ ... ...uþ : halb... ... ... auk : ku... ... 
... ... let ... ... ... ... ... ... [G]uþ hialp[i] ... ... ok Gu[þs] [moþiR]. 
... ... had ... ... ... ... ... ... May God help ... ... and God's [mother].  
 

Brobyggande 

DR 238   
+: sasur : risþi : stin : an : karþi : bru : 
Sazur resþi sten æn gærþi bro. 
Sassurr raised the stone and made the bridge.  
 

DR 269 $  
÷ þurkil ÷ karþi ÷ þurþaR ÷ sun (÷) bru ÷ þisi ÷ aft ÷ uraka ÷ bruþur ÷ ¶ sin 
Þorkel gærþi, ÞorþaR sun, bro þæssi æft Wraga/Wranga, broþur sin. 
Þorkell, Þórðr's son, made this bridge in memory of Vragi/Rangi, his brother.  
 

Kyrkbygge 

DR 315   
tuki : let : kirkiu : kirua : auk : ... 
Toki let kirkiu gørwa ok .. 
Tóki had the church made and ...  
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Appendix III: Kristna uppländska vikingatida runstenar enligt Rundata: 

Standarbön 

  U 2 †  
[yfaigr * auk ...þ(b)orn þair litu * rai(s)a * staina * þisa at * ernbiorn * faþur * sen * kuþ * hielbi sil 
hans *] 
OfæigR ok ...biorn þæiR letu ræisa stæina þessa at Ærnbiorn, faður senn. Guð hiælpi sial hans. 
Ófeigr and ...-bjôrn, they had these stones raised in memory of Ernbjôrn, their father. May God help his 
soul.  
 
   U 13   
... ...[r]kutr þaiR ... ... atu ' ok| |ku[þ]... ... 
... [Þo]rgutr þæiR ... ... andu ok Guð[s] ... 
... Þorgautr, they ... ... spirit and God's ...  
 
  U 17   
: þuruti * auk * asi * raisa * stin * aftR * auþkiR * (b)... ...- kuþ * hialbi * at * hns : 
Þrotti ok Asi ræisa stæin æftiR AuðgæiR, b[roður] ... Guð hialpi and hans. 
Þrótti and Ási raise the stone in memory of Auðgeirr, (their) brother ... May God help his spirit.  
 
   U 20 $  
... ...k * bunta sin ... auk -... ...(u)þrik * faþur sin * gu... ...-b... ...n- * 
... [Æiri]k(?), bonda sinn ... ok ... [G]uðrik, faður sinn. Gu[ð hial]p[i a]n[d]. 
... Eiríkr(?) his/her husbandman ... and ... Guðríkr, his/her father. May God help (his) spirit.  
 
   U 22 $  
ulfr * uk uikil + uk syrkil * þa... ...- stain * þina i(f)(t)iR ayt--u faþur sin ku*þ (h)ia[lbi] a-t 
UlfR ok Vikell ok Syrkell/Sørkell þæ[iR] ... stæin þenna æftiR <ayt--u>, faður sinn. Guð hialpi a[n]d. 
Ulfr and Vékell and Syrkell/Sørkell, they ... this stone in memory of ... their father. May God help (his) 
spirit.  
 
   U 24   
... faþur sin + guþ hialbi * --- ' han... ... 
... faður sinn. Guð hialpi [and] han[s] ... 
... his father. May God help his spirit ...  
 
   U 25   
* humfriþr ' lit × ris- * stn * þinsa * ifa-- * haur * bunta * sin * kuþ hialbi i ot hans 
Holmfriðr let ræis[a] stæin þennsa æf[tiR] Haur, bonda sinn. Guð hialpi <i> and hans. 
Holmfríðr had this stone raised in memory of Haurr, her husbandman. May God help his spirit.  
 
  U 30   
stainulfr lit raisa * stain þ(a)--a ebtiR * sikfast * faþur sin auk hulmkirþr at bunta sin kuþ ----b- sal 
hans 
StæinulfR let ræisa stæin þe[nns]a æptiR Sigfast, faður sinn, ok Holmgærðr at bonda sinn. Guð [hial]p[i] 
sal hans. 
Steinulfr had this stone raised in memory of Sigfastr, his father, and Holmgerðr in memory of her 
husbandman. May God help his soul.  
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  U 32   
+ unfaikr + auk + krukr + auk × stain + auk + halki × litu + raisa + stain × þana + aftir × suain + 
foþur sin × auk + at + butna + bruþur sin auk × ika + kuþ × hialbi + ont þaira 
OfæigR ok KrokR ok Stæinn ok Hælgi letu ræisa stæin þenna æftiR Svæin, faður sinn, ok at Botna, 
broður sinn, ok Inga. Guð hialpi and þæiRa. 
Ófeigr and Krókr and Steinn and Helgi had this stone raised in memory of Sveinn, their father, and in 
memory of Botni, their brother, and Inga (also raised). May God help their spirits.  
 
   U 34   
suain × auk × halftan × auk × þora × litu × raisa × stain -ina × aftir × uikik × foþur sin × au(k) × at × 
þagn × bruþur × sin × kuþ × hialbi at þaira 
Svæinn ok Halfdan ok Þora letu ræisa stæin [þ]enna æftiR Viking, faður sinn, ok at Þegn, broður sinn. 
Guð hialpi and þæiRa. 
Sveinn and Halfdan and Þóra had this stone raised in memory of Víkingr, their father, and in memory of 
Þegn, their brother. May God help their spirits.  
 
   U 37   
+ utrykr + auk + buanti + auk + alfrikr + raistu + stain + þinsa + eftiR + kara + faþur + sin + auk + 
guneþr + at + buanta + sin * guþ hialbi (a)-- -ans + þurbiurn + hiuk ' runaR 
OtryggR ok Boandi ok AlfrikR ræistu stæin þennsa æftiR Kara, faður sinn, ok Gunnæiðr at boanda sinn. 
Guð hialpi a[nd h]ans. Þorbiorn hiogg runaR. 
Ótryggr and Bóndi and Alfríkr raised this stone in memory of Kári, their father; and Gunnheiðr in memory 
of her husbandman. May God help his spirit. Þorbjôrn cut the runes.  
 
   U 38   
' likuiþr ' auk ' knu-... ... ...(t)u ' r--sa ' ...n * at * (u)... si- * (b)u--t(a) ' ...rlaugar * kuþ hie(b)li - sal * ha-s 
Likviðr ok Knu[tr] ... [le]tu r[æi]sa [stæi]n at ... si[nn], boa[n]da [Gæi]RlaugaR. Guð hiælpi ... sal ha[n]s. 
Líkviðr and Knútr ... had the stone raised in memory of ... their ..., Geirlaug's husbandman. May God help 
... his soul.  
 
  U 54 †  
[...ir × auk × aystain × auk + soti + ...-n * raistu × stain þinsa efti... ...ur × si... ...uþ ialbi × an... ...] 
... ok Øystæinn ok Soti ... ræistu stæin þennsa æfti[R] [fað]ur/[broð]ur si[nn]. [G]uð hialpi an[d] ... 
... and Eysteinn and Sóti ... raised this stone in memory of their father / brother. May God help (his) spirit  
 
   U 56 $  
× k[a]mal ak × þialfi × þiR × litu × risa × s(t)ain × þi(n)sa × ... faþur × sin × man| |nu(t)an × ialbin kuþ 
× sial an 
Gamall ok Þialfi þæiR letu ræisa stæin þennsa ... faður sinn, mann nytan. Hialpin Guð sial hans. 
Gamall and Þjalfi, they had this stone raised ... their father, a capable man. May God help his soul.  
 
  U 74   
+ biorn + let + resa + stein + þisa + if[t]R + be[rþur sin +] ...(s)tein + koþ hialbi ' ant hans + auk + 
kos moþiR uisti × risti 
Biorn let ræisa stæin þennsa æftiR broður sinn ...stæin. Guð hialpi and hans ok Guðs moðiR. Viseti risti. 
Bjôrn had this stone raised in memory of his brother ...-steinn. May God and God's mother help his spirit. 
Véseti carved.  
 
   U 94   
--(l)ugi + ok kunar + litu + risa : stin + þina + iftiR + kiru + faþur ... ... halbi : hans ant 
[Fu]llugi(?) ok Gunnarr letu ræisa stæin þenna æftiR GæiRrøð(?), faður ... [Guð] hialpi hans and. 
Fullugi(?) and Gunnarr had this stone raised in memory of Geirrøðr(?), (their) father. ... May God help his 
spirit.  
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U 96   
× hulms[tain × auk × forku-r × --... ...ast × faþur × sin ×] kuþ hialbi × ant × hans × 
Holmstæinn ok Forku[ð]r ... ...[f]ast, faður sinn. Guð hialpi and hans. 
Holmsteinn and Forkunnr ... ...-fastr, their father. May God help his spirit.  
 
   U 108 $  
* -ki au- * ikik(e)r * u- -krþiR * þu * litu * r-a * st[ain * i](f)[ti](R) * iu---- faþur sin * ku[þ] el(b)[i] ons * 
ot uk salu 
[I]ngi o[k] Ingigærðr/IngigæiRR o[k] <-krþiR> þau letu r[æis]a stæin æftiR ..., faður sinn. Guð hialpi hans 
and ok salu. 
Ingi and Ingigerðr/Ingigeirr and ... , they had the stone raised in memory of ... their father. May God help 
his spirit and soul.  
 
  U 172   
× kori × auk × inkaltr × au- ... ...[t]iR * biern : faþur × sin * kuþ i[a]... ... 
Kari(?) ok Ingialdr o[k] ... [æf]tiR Biærn, faður sinn. Guð hia[lpi] ... 
Kári(?) and Ingjaldr and ... in memory of Bjôrn, their father. May God help ...  
 
  U 201 $  
* þiagn * uk * kutirfR * uk * sunatr * uk * þurulf * þiR * litu * risa * stin * þina * iftiR * tuka * faþur * sin 
* on * furs * ut i * krikum * kuþ * ialbi ot ans * ot * uk * salu 
Þiagn ok GautdiarfR(?) ok Sunnhvatr(?) ok ÞorulfR þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR Toka, faður sinn. 
Hann fors ut i Grikkium. Guð hialpi and hans, and ok salu. 
Þegn and Gautdjarfr(?) and Sunnhvatr(?) and Þórulfr, they had this stone raised in memory of Tóki, their 
father. He perished abroad in Greece. May God help his spirit, spirit and soul.  
 
  U 237   
[karþar * auk * fuluhi * ... s...]ref ' [auk * sibi * auk * sihuat]r ' þe[i](r) [bereþr * lata * reisa * þina '' 
stein * at *] (f)aþur ' sn ' uf * auk ' suein ' [b]roþu[r '] sin ' k(o)[þ ialb]... ... þi(u)... 
Gærðarr ok Fullhugi [ok] S[ig]ræifR(?) ok Sibbi ok Sighvatr, þæiR brøðr lata ræisa þenna stæin at faður 
sinn Ulf ok Svæin, broður sinn. Guð hialp[i] ... ... 
Gerðarr and Fullugi and Sigreifr(?) and Sibbi and Sighvatr, these brothers have raised this stone in 
memory of their father Ulfr and (in memory of) Sveinn their brother. May God help ... ...  
 
   U 241   
n tan auk huskarl ' auk sua(i)n ' l(i)tu rita stin aftiR ' ulfrik ' faþurfaþur sino ' hon hafþi o| |onklanti 
tuh kialt| |takit + kuþ hialbi þiRa kiþka salu| |uk| |kuþs muþ(i) 
En Dan ok Huskarl ok Svæinn letu retta stæin æftiR Ulfrik, faðurfaður sinn. Hann hafði a Ænglandi tu 
giald takit. Guð hialpi þæiRa fæðga salu ok Guðs moðiR. 
And Danr and Húskarl and Sveinn had the stone erected in memory of Ulfríkr, their father's father. He had 
taken two payments in England. May God and God's mother help the souls of the father and son.  
 
  U 245 †  
[* rauþr * auk * biarn * litu * raisa * stein * eftR * mak sin * sikat * koþ hialbi ont hns *] 
Rauðr ok Biorn letu ræisa stæin æftiR mag sinn Sighvat. Guð hialpi and hans. 
Rauðr and Bjôrn had the stone raised in memory of their kinsman-by-marriage Sighvatr. May God help 
his spirit.  
 
  U 276   
tihrfR * uk ontsuar * uk fuluki * þiR * litu * risa * stin iftiR * kiRbiarn * faþur * sin * kuþ * ialbi * ons * 
ot * uk * sal * uk * kus * muþiR 
DiarfR ok Andsvarr ok Fullugi þæiR letu ræisa stæin æftiR GæiRbiorn, faður sinn. Guð hialpi hans and ok 
sal ok Guðs moðiR. 
Djarfr and Andsvarr and Fullugi, they had the stone raised in memory of Geirbjôrn, their father. May God 
and God's mother help his spirit and soul.  
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   U 293   
' forkuþr × auk ' þurir × lata ' reisa ' steina ' þisa ' eftR ' faþur sn ' ketil ' koþ hi-lbi + ant ' hns ' 
Forkuðr ok ÞoriR lata ræisa stæina þessa æftiR faður sinn Kætil. Guð hi[a]lpi and hans. 
Forkunnr and Þórir have raised these stones in memory of their father Ketill. May God help his spirit.  
 
  U 302 $  
-----ui * uk * ikriþr ... * ris*a * stin * þina * ift... ...(r) þiR * i * s--... ... ... ...a(l)u * uk * kuþs * mþiR 
[Kætil]vi(?) ok Ingriðr [letu] ræisa stæin þenna æft[iR] ... <þiR> <i> ... [Guð hialpi s]alu ok Guðs moðiR. 
Ketilvé(?) and Ingríðr had this stone raised in memory of ... ... May God and God's mother help (his) soul.  
 
   U 319   
[kitilui * auk * kiau þau * risþi * stin] * þinsi * if[tiR] * iusti[n * -- *] n[-]...hunt ihlbi * (k)[uþ * aon * hiti 
u]isa iftiR * iufur * i[arþn]n 
Kætilvi ok Kætill(?) þau ræisþu stæin þennsi æftiR Iostæin ... ... Hialpi Guð <aon> <hiti> ræisa(?) æftiR 
Iofur <iarþnn>. 
Ketilvé and Ketill(?), they raised this stone in memory of Jósteinn ... ... May God help ... raise(?) in 
memory of Jôfurr ...  
 
  U 341   
[ikiauoR li]t reis[a] × (s)(t)in × þens[a] × iftiR × kalf × fuþur × si[n × auk × aft]ir × i[ku-] + bru[þa] + 
sin × huk × iftiR × ragnui × mu sina × nu ilbi × kuþ × salu × þiRa × auk × kus × muþiR 
Ingialdr(?) let ræisa stæin þennsa æftiR Kalf, faður sinn, ok æftiR Igu[l], broður sinn, ok æftiR Ragnvi, 
moður sina. Nu hialpi Guð salu þæiRa ok Guðs moðiR. 
Ingjaldr(?) had this stone raised in memory of Kalfr, his father, and in memory of Ígull, his brother, and in 
memory of Ragnvé, his mother. May God and God's mother now help their souls.  
 
   U 343 †  
[* karsi ' uk ...-rn þaiR litu raisa stai- þino ' aftiR ' ulf ' faþur sin ' kuþ hialbi hons ... auk| |kuþs muþi] 
Karsi ok ... þæiR letu ræisa stæi[n] þenna æftiR Ulf, faður sinn. Guð hialpi hans ... ok Guðs moðiR. 
Karsi and ... they had this stone raised in memory of Ulfr, their father. May God help his ... and God's 
mother.  
 
   U 346 †  
[rahnfriþr * lit rt stain þino ' aftiR biurno sun þaiRa kitilmuntaR ' hon ' fil a urlati ' kuþ hialbi hons 
ant auk| |kuþs muþiR ' osmunr mar'kaþi runaR ritar] 
Ragnfriðr let retta stæin þenna æftiR Biorn, sun þæiRa KætilmundaR. Hann fell a Virlandi. Guð hialpi 
hans and ok Guðs moðiR. Asmundr markaði runaR rettaR. 
Ragnfríðr had this stone erected in memory of Bjôrn, her son and Ketilmundr's. He fell in Virland. May 
God and God's mother help his spirit. Ásmundr marked the right runes.  
 
   U 349 †  
[uikitil × uk × usur -...u × risa × stin × þina * iftiR × ustin × faþ... ... ...þan × on furs × uti × miþ × ala × 
skibin × kuþ × ialbi × (a)t] 
Vikætill ok Ossurr [let]u ræisa stæin þenna æftiR Øystæin, fað[ur] ... [go]ðan. Hann fors uti með alla 
skipan. Guð hialpi and. 
Véketill and Ôzurr had this stone raised in memory of Eysteinn, ... good father. He perished abroad with 
all the seamen. May God help (his) spirit.  
 
  U 354   
kulauh * auk * hulma : litu : arisa : stain : þinsa : afti : suin : bruþur : sin : uafra : arfua kuþ : hialbi * 
ant h:ans : auk kus m... 
Guðlaug ok Holma letu ræisa stæin þennsa æftiR Svæin, broður sinn, Vafra arfa. Guð hialpi and hans ok 
Guðs m[oðiR]. 
Gullaug and Holma had this stone raised in memory of Sveinn, their brother, Vafri's heir. May God and 
God's mother help his spirit.  
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   U 356   
ra(h)nfriþr ' lit rasa stain þino ' aftiR biurn * sun þaiRa * kitilmun(t)aR ' kuþ mialbi hons (a)nt auk| 
|kuþs (m)uþiR hon fil a uirlanti * in osmuntr markaþi 
Ragnfriðr let ræisa stæin þenna æftiR Biorn, sun þæiRa KætilmundaR. Guð hialpi hans and ok Guðs 
moðiR. Hann fell a Virlandi. En Asmundr markaði. 
Ragnfríðr had this stone raised in memory of Bjôrn, her son and Ketilmundr's. May God and God's mother 
help his spirit. He fell in Virland. And Ásmundr marked.  
 
   U 358   
fulkmar × lit × risa × stin × þina × iftiR × fulkbiarn × sun × sin × saR × itaþis × uk miþ krkum × kuþ × 
ialbi × ans × ot uk salu 
Folkmarr let ræisa stæin þenna æftiR Folkbiorn, sun sinn. SaR ændaðis ok með Grikkium. Guð hialpi 
hans and ok salu. 
Folkmarr had this stone raised in memory of Folkbjôrn, his son. He also met his end among the Greeks. 
May God help his spirit and soul.  
 
  U 372   
þurstain ' uk þihn ' uk sialfi ' þaim hit kila muþiR ' þaiR litu rita stain þino| |obtiR sihat ' faþur sin ' 
kuþ hialbi hons| |sal 
Þorstæinn ok Þægn ok Sialfi, þæim het Gilla moðiR, þæiR letu retta stæin þenna æptiR Sighvat, faður 
sinn. Guð hialpi hans sal. 
Þorsteinn and Þegn and Sjalfi - their mother was called Gilla - they had this stone erected in memory of 
Sighvatr, their father. May God help his soul.  
 
   U 374 $  
[... litu ' rita : stain þino * iftiR * o-hu... ...an hon fil o kriklontr kuþ hi-lbi sal...] 
... letu retta stæin þenna æftiR ... ... Hann fell a Grikklandi. Guð hi[a]lpi sal[u]. 
... had this stone erected in memory of ... ... He fell in Greece. May God help (his) soul.  
 
   U 379   
+ frisa : kiltar * letu * reisa * s(t)ein : þensa : ef(t)iR * (þ)(u)(r)--- ----a * sin : kuþ : hialbi : ant * hans : 
þurbiurn : risti 
Frisa gildaR letu ræisa stæin þennsa æftiR Þor[kel, gild]a sinn. Guð hialpi and hans. Þorbiorn risti. 
The Frisian guild-brothers had this stone raised in memory of Þorkell, their guild-brother. May God help 
his spirit. Þorbjôrn carved.  
 
   U 381   
...-n * ui-... ... : ... ...n : resa : ... ...ita...a...u * kuþ : hiabi at * ... 
... ... ... ... ... ræisa ... ... Guð hialpi and ... 
... ... ... ... ... raised ... ... May God help (his) spirit ...  
 
   U 390 $  
× sua[i]... ... ...sa × s(t)ain --... ...------... ...- × faþur sin × auk × frau×tis + at × ulf × bona × sin × kuþ × 
h... ... ...ans + 
Svæi[nn] ... [ræi]sa stæin [þenna æftiR] ..., faður sinn ok Frøydis at Ulf, bonda sinn. Guð h[ialpi and 
h]ans.. 
Sveinn [had] this stone raised in memory of ... his father and Freydís in memory of Ulfr, her/their 
husbandman. May God help his spirit.  
 
   U 405 $  
+ loþin + --(t) + raisa + st... ... + faþur + s-... ...--... ...n + guþ hialbi ant hans þurbiu(r)n hiuk + 
Loðinn/Luðinn [le]t ræisa st[æin] ... faður s[inn] ... [si]nn(?). Guð hialpi and hans. Þorbiorn hiogg. 
Loðinn had the stone raised ... his father ... his(?) ... May God help his spirit. Þorbjôrn cut.  
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U 409   
furkuþr × auk komal + litu rasa ' stain þino abtiR + una + faþur sin + kuþ hialbi anta × una 
Forkuðr ok Gamall letu ræisa stæin þenna æftiR Una/Unna, faður sinn. Guð hialpi anda Una/Unna. 
Forkunnr and Gamall had this stone raised in memory of Uni/Unni, their father. May God help Uni's/Unni's 
spirit.  
 
   U 411 $  
× ilturi × lit × raisa × stin × eftiR × sukiR × faþur × sin × kuþ × hialbi * ant * ahns × 
<ilturi> let ræisa stæin æftiR SyggæiR/SøygæiR, faður sinn. Guð hialpi and hans. 
<ilturi> had the stone raised in memory of Siggeirr/Seygeirr, his father. May God help his spirit.  
 
   U 418   
(þ)(u)[rfas]tr * auk| |kitilui * þau * litu * stain [*] rito [*] ifti[R] * þurstain * faþur sin * kuþ hialbi hont * 
hons 
Þorfastr ok Kætilvi þau letu stæin retta æftiR Þorstæin, faður sinn. Guð hialpi and hans. 
Þorfastr and Ketilvé, they had the stone erected in memory of Þorsteinn, their father. May God help his 
spirit.  
 
  U 419   
þaun kulfinkr ' auk stinfriþr ' auk s[ikfast]r litu r[a]is(a) (s)tin þino| |ofti(R) austnin ' kun[a]rs| |su[n] 
s at iuria kuþ [h]ialbi hons| |s-lu 
Þaun KylfingR ok Stæinfriðr ok Sigfastr letu ræisa stæin þenna æftiR Øystæin, Gunnars sun <s> <at> 
<iuria> Guð hialpi hans s[a]lu. 
Kylfingr and Steinfríðr and Sigfastr, they had this stone raised in memory of Eysteinn, Gunnarr's son ... 
May God help his soul.  
 
   U 423 $  
kitil| |lit * rita * stin þino * afti[R * kui * faþu]r * sin * kuþ hialbi  onl * auk| |kuþs muþiR 
Kætill let retta stæin þenna æftiR Ingulf(?)/Ingvar(?), faður sinn. Guð hialpi [hans] and ok Guðs moðiR. 
Ketill had this stone erected in memory of Ingulfr/Ingvarr, his father. May God and God's mother help his 
spirit.  
 
   U 424 †  
[kui * lit * risa * stin * þina * iftiR * iafsa * sun * sin * kuþ * hialbi * ant * hans *] 
Gyi let ræisa stæin þenna æftiR Tafsa(?)/Lafsa(?), sun sinn. Guð hialpi and hans. 
Gýi had this stone raised in memory of Tafsi(?)/Lafsi(?), his son. May God help his spirit.  
 
   U 431   
tufa auk hominkr litu rita stin þino ' abtiR kunor sun sin ' in -- hon u(a)R ta(u)-(r) miR krikium ut ' 
kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs m--(i)(R) 
Tofa ok HæmingR letu retta stæin þenna æftiR Gunnar, sun sinn. En ... hann vaR dau[ð]r meðr Grikkium 
ut. Guð hialpi hans salu ok Guðs m[oð]iR. 
Tófa and Hemingr had this stone erected in memory of Gunnarr, their son, and ... He died abroad among 
the Greeks. May God and God's mother help his soul.  
 
   U 435   
× þurkil × auk × s(i)afi × la(t)u × risa × stain[il]... ... ...a × ka=uþan × auk × hiþinfast : kuna has : kuþ 
: hialbi : ant : hans × auk| |kus muþi × 
Þorkell ok Siafi letu ræisa stæinhæll(?) ... ... goðan, ok Heðinfast, kona hans. Guð hialpi and hans ok 
Guðs moðiR. 
Þorkell and Sjafi had the stone-slab(?) raised ... ... the good, and Heðinfast, his wife. May God and God's 
mother help his spirit.  
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U 438 $  
rontr auk riki ' auk| |kuþrun ' þaiR bruþr ' litu r-isa stain þino ' abtiR ' bruno ' faþur sin ' kuþ hialbi 
hons| |salu 
Þrandr/Randr ok Riki(?) ok Guðrun, þæiR brøðr letu r[æ]isa stæin þenna æftiR Bruna, faður sinn. Guð 
hialpi hans salu. 
Þróndr/Randr and Ríki(?) and Guðrún, these brothers had this stone raised in memory of Brúni, their 
father. May God help his soul.  
 
   U 440 $  
[þo](r) * ok * siriþ * litu * kiara merki * eftiR * su=n sin * sihþor * kuþ * berhi * siulu * hans 
Þorðr/Þorr/Þorn ok Sigrið letu gæra mærki æftiR sun sinn Sigþor(?)/Sigþorn(?). Guð bergi siolu hans. 
Þórðr/Þórðr/Þorn and Sigríðr had the landmark made in memory of their son Sigþórr(?)/Sigþorn(?). May 
God save his soul.  
 
   U 447 †  
[hemik * auk hulmi : ristu : stn : ifti : fiauar broþr * s kuþ hialbi þem] 
HæmingR ok Holmi ræistu stæin æftiR <fiauar> broður sinn. Guð hialpi þæim. 
Hemingr and Holmi raised the stone in memory of <fiauar>, their brother. May God help them.  
 
   U 453 $  
þurkl × auk + kisl + -itu + rais- ... þian + iftR + faþur sn + kans- ku- hialbi ant hans 
Þorkell ok Gisl [l]etu ræis[a stæin] þenna æftiR faður sinn Gans[a](?)/Knas[a](?). Gu[ð] hialpi and hans. 
Þorkell and Gísl had this stone raised in memory of their father Gansi(?)/Knasi(?). May God help his spirit.  
 
   U 457   
× suarthofþi : let : reisa : stein : þentsa : eftiR : onut : sun : sin : kuþ : hialbi : at * hans : auk : alum 
* kristnum 
Svarthaufði let ræisa stæin þennsa æftiR Anund, sun sinn. Guð hialpi and hans ok allum kristnum. 
Svarthôfði had this stone raised in memory of Ônund, his son. May God help his and all Christians' spirits.  
 
   U 461   
fastulfr * auk yrinkr auk| |ka-(r) -(u)- hulmlauk * þau litu raisa stain þina iftiR aist faþur sin auk 
fastlauk at bunta (s)in kuþ hial(b)i silu hans 
FastulfR ok ØringR(?) ok Gæ[i]RR(?) o[k] Holmlaug þau letu ræisa stæin þenna æftiR Æist, faður sinn, ok 
Fastlaug at bonda sinn. Guð hialpi selu hans. 
Fastulfr and Œringr(?) and Geirr(?) and Holmlaug, they had this stone raised in memory of Eistr, their 
father; and Fastlaug in memory of her husbandman. May God help his soul.  
 
   U 464   
[tora * lit * raisa * sti]n [* þina * i]ftiR * rolif * sun * sin * kuþ * hialbi * ant [* hans fotr * risti *] 
Tora let ræisa stæin þenna æftiR Rolæif, sun sinn. Guð hialpi and hans. Fotr risti. 
Tóra had this stone raised in memory of Hróðleifr, her son. May God help his spirit. Fótr carved.  
 
   U 465 †  
[þora * lit * raisa * stin * aftR * kuna * bunta * sin * kuþ * hialbi * ant * hans *] 
Þora let ræisa stæin æftiR Gunna, bonda sinn. Guð hialpi and hans. 
Þóra had the stone raised in memory of Gunni, her husbandman. May God help his spirit.  
 
  U 467   
× tafeist- ... ...-sa stei(n) * þen... ...in...a : kuþ : hi--bi : at : --(n)s : þurbiurn : risti 
Tafæist[r] ... [ræi]sa stæin þenn[a] ... Guð hi[al]pi and [ha]ns. Þorbiorn risti. 
Tafeistr ... this stone raised ... May God help his spirit. Þorbjôrn carved.  
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U 471   
× fulyki × auk × ulfr × auk × akiR × litu × raisa × stain × eftiR × anut × faþur × sin × kuþ × hialbi × 
ant × hans × 
Fullugi ok UlfR ok AgæiRR(?) letu ræisa stæin æftiR Anund, faður sinn. Guð hialpi and hans. 
Fullugi and Ulfr and Ágeirr(?) had the stone raised in memory of Ônundr, their father. May God help his 
spirit.  
 
   U 474   
+ halftan : let : reisa : stein : þen(s)a : eftir : iukeir : broþur : sin : nuk : kufriþ : eftiR : sun : sin : 
(k)uþ : hialbi : at : hans 
Halfdan let ræisa stæin þennsa æftiR IogæiR, broður sinn, ok Guðfrið æftiR sun sinn. Guð hialpi and 
hans. 
Halfdan had this stone raised in memory of Jógeirr, his brother; and Guðfríðr in memory of her son. May 
God help his spirit.  
 
   U 488 $  
...ra : kuþ hial... ... 
... Guð hial[pi] ... 
... May God help ...  
 
   U 490   
kiRbiarn × uk × ihfurbiarn × uk × uifastr × þiR × ristu stin × þina × iftiR × kiRbiarn × bruþur sin × 
kuþ ialbi ans ot uk salu 
GæiRbiorn ok Iofurbiorn ok Vifastr þæiR ræistu stæin þenna æftiR GæiRbiorn, broður sinn. Guð hialpi 
hans and ok salu. 
Geirbjôrn and Jôfurbjôrn and Véfastr, they raised this stone in memory of Geirbjôrn, their brother. May 
God help his spirit and soul.  
 
   U 504   
+ kitil×fastr × risti × stin + þina × iftiR × askut × faþur + sin × saR × uas × uistr × uk × ustr + kuþ 
ialbi × as × salu 
Kætilfastr ræisti stæin þenna æftiR Asgaut, faður sinn. SaR vas vestr ok austr. Guð hialpi hans salu. 
Ketilfastr raised this stone in memory of Ásgautr, his father. He was in the west and in the east. May God 
help his soul.  
 
  U 513   
* anuntr * auk * airikr * auk * hakun * auk * inkuar * rais-- ... (þ)(i)(n)-(a) * (i)(f)(t)ir * raknar * bruþur 
sin * kuþ * hialbi ant * hans 
Anundr ok ÆirikR ok Hakon ok Ingvarr ræis[tu stæin] þenn[s]a æftiR Ragnar, broður sinn. Guð hialpi and 
hans. 
Ônundr and Eiríkr and Hákon and Ingvarr raised this stone in memory of Ragnarr, their brother. May God 
help his spirit.  
 
   U 515   
kuni lit + stain + rita + eftiR × alfkiR faþur + sen + kuþ hialbi ant hans 
Gunni let stæin retta æftiR AlfgæiR, faður sinn. Guð hialpi and hans. 
Gunni had the stone erected in memory of Alfgeirr, his father. May God help his spirit.   
 
   U 518 $  
þurkir × uk × suin × þu litu × risa × stin × þina × iftiR × urmiR × uk × urmulf × uk × frikiR × on × 
etaþis × i silu × nur × ian þiR antriR × ut i × krikum × kuþ ihlbi --R(a) ot × uk salu 
Þorgærðr ok Svæinn þau letu ræisa stæin þenna æftiR OrmæiR ok Ormulf ok FrøygæiR. Hann ændaðis i 
Silu nor en þæiR andriR ut i Grikkium. Guð hialpi [þæi]Ra and ok salu. 
Þorgerðr and Sveinn, they had this stone raised in memory of Ormgeirr and Ormulfr and Freygeirr. He 
met his end in the sound of Sila (Selaön), and the others abroad in Greece. May God help their spirits 
and souls.  
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  U 532   
× sigruþ + let + raisa + stain + eftiR + kara + buanta + sin + guþ + hialbi + ant + hans + þurbiur[n × 
sk]alt + hiuk + runaR 
Sigruð let ræisa stæin æftiR Kara, bonda sinn. Guð hialpi and hans. Þorbiorn Skald hiogg runaR. 
Sigþrúðr had the stone raised in memory of Kári, her husbandman. May God help his spirit. Þorbjôrn 
Skald cut the runes.  
 
  U 540   
airikr ' auk hokun ' auk inkuar aukk rahn[ilt]r ' þou/þouh h--.../--... ... ...-R ' -na hon uarþ [tau]þ(r) [a] 
kriklati ' kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþi(R) 
ÆirikR ok Hakon ok Ingvarr ok Ragnhildr þau/þaun ... ... ... ... Hann varð dauðr a Grikklandi. Guð hialpi 
hans salu ok Guðs moðiR. 
Eiríkr and Hákon and Ingvarr and Ragnhildr, they ... ... ... ... He died in Greece. May God and God's 
mother help his soul.  
 
   U 558 $  
kuþ + hialbi + auk + mar-a + ant + sib- ... -uk + rakn-...s + auk + haruks + auk + gyriþaR 
Guð hialpi ok Mar[i]a and Sibb[a](?) ... ok Ragn... ok Haruks ok GyriðaR. 
May God and Mary help Sibbi's(?) spirit ... and Ragn-... and Hárukr's and Gyríðr's.  
 
   U 559   
ihar * likr * snaybiarn * s(u)(n) * ansuars ' kuþ hialbi ant 
Hiar liggR Snøybiorn, sunn Andsvars. Guð hialpi and. 
Here lies Snæbjôrn, Andsvarr's son. May God help (his) spirit.  
 
   U 578 †  
[ri-... ...kinr * rs-- * sn iftiR * ribut bru-er * sain * kuþ * ialbi * hnntn * hans * uk * kiþfriþ * at * sun * 
s...] 
... ... ræis[tu](?) stæin(?) æftiR <ribut> bro[ð]ur sinn, Guð hialpi anda hans, ok Guðfriðr at sun s[inn]. 
...... ... raised(?) the stone(?) in memory of <ribut>, their brother. May God help his spirit. And Guðfríðr in 
memory of her son.  
 
   U 585 †  
[: kitli:biarn : lit : kubta : þita : kiarþ : auk : abiarn * at * sun : sin : kuþan : sas : at : anutr : k- : u ×:× 
an : ta=uþa=r : kuþ : ialb... ...] 
Kætilbiorn let kumbl þetta gærva(?) ok Abiorn at sun sinn goðan <sas> at Anundr <k-> <u> <an> 
<tauþar> Guð hialp[i] ... 
Ketilbjôrn had this monument made(?), and Ábjôrn in memory of their good son ... in memory of Ônundr 
... May God help ...  
 
  U 615 †  
[sikuiþr * lit * risa staa þansa aft * brusa * faþur sin * kuþ hialbi * ant ans] 
Sigviðr let ræisa stæin þannsa aft Brusa, faður sinn. Guð hialpi and hans. 
Sigviðr had this stone raised in memory of Brúsi, his father. May God help his spirit.  
 
   U 616 $  
fir--(r)iui : lit rita * kuml : yfitiRr : fnþur : sih : baosa : auk : boruþur : kuru- * kuþ hi=a=l-... * ul kuru -
ial uti * a| |akla-- 
<fir--riui> let retta kuml æftiR faður sinn Bosa(?)/Bausa(?) ok broður <kuru->. Guð hial[pi] <ul> <kuru> 
[f]ioll uti a Ængla[ndi]. 
<fir--riui> had the monument erected in memory of his father Bósi(?)/Bausi(?) and (his) brother <kuru->. 
May God help <ul> <kuru> fell abroad in England.  
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U 620 $  
kunar : auk : ihul : l(t)(u) * -... ... ...-uþr : sn kml : kþ : hulbi : ant : h-s : auk : kus mþR frmn : 
slknasma : k...-n tuþan : uin * 
Gunnarr ok Igull letu ... ... [br]oður sinn kuml(?). Guð hialpi and h[a]ns ok Guðs moðiR <frmn> 
<slknasma> ... dauðan vin(?). 
Gunnarr and Ígull had the monument(?) ... ... their brother. May God and God's mother help his spirit ... ... 
dead friend(?).  
 
   U 622   
' kunhi... ... eft[i]R ' sun sn * hursefn(i) * [auk *] oithafþ[a] uþ --b uil 
Gunnhi[ldr] ... æftiR sun sinn Horsæfni(?) ok Hvithofða. Guð [hial]p(?) <uil>. 
Gunnhildr ... in memory of her son Horsefni(?), and Hvíthôfði. May God help(?) ...  
 
   U 627 †  
[anutr : kautr * auk * niusi : ristu * stn * þesa × aftir * asbiurn × faþur * sin : kuþ : trutin * hialbi : otu 
hans :] 
Anundr, Gautr ok Niusi(?) ræistu stæin þennsa æftiR Asbiorn, faður sinn. Guð drottinn hialpi andu hans. 
Ônundr, Gautr and Njósi(?) raised this stone in memory of Ásbjôrn, their father. May Lord God help his 
spirit.  
 
   U 629   
+ iluhi ' nuk ' fuluhi ' þiR litu ' rasa ' s[tain :] þino + aftiR foþur sin + arnkisl ' k[uþ * h]ia[l]bi * onta 
hons × þurfastr hristi runoR 
Illugi ok Fullugi þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR faður sinn Arngisl. Guð hialpi anda hans. Þorfastr risti 
runaR. 
Illugi and Fullugi, they had this stone raised in memory of their father Arngísl. May God help his spirit. 
Þorfastr carved the runes.  
 
   U 644 $  
an(u)(i)(t)r : auk * kiti : auk * kar : auk * blisi * auk * tiarfr * þir * raistu * stain þina * aftiR * kunlaif * 
foþur : sin han : fil * austr : miþ : ikuari kuþ heabi ontini 
Andvettr ok <kiti> ok Karr ok Blesi ok DiarfR þæiR ræistu stæin þenna æftiR Gunnlæif, faður sinn. Hann 
fell austr með Ingvari. Guð hialpi andinni. 
Andvéttr and <kiti> and Kárr and Blesi and Djarfr, they raised this stone in memory of Gunnleifr, their 
father. He fell in the east with Ingvarr. May God help (his) spirit.  
 
   U 645   
usnikin ' lit rita stin þino ' ata bruþr sino ' osua- ... ... hiilbi ont þiRa 
Osnikinn let retta stæin þenna at brøðr sina Asva[r](?)/Ansva[r](?) ... [Guð] hialpi and þæiRa. 
Ósníkinn had this stone erected in memory of his brothers Ásvarðr(?)/Andsvarr(?) ... May God help their 
spirits.  
 
   U 649B †  
[þorilþ * lit * kiarua * kubl * þ... ... þR * buki| |i * osaoiar * kuþ hulbi * ...] 
Þorildr let gærva kumbl þ[etta] ... þæiR byggi i <osaoiar>. Guð hialpi ... 
Þórhildr had this monument made ... They lived in <osaoiar>. May God help ...  
 
   U 650   
* ulfkair * auk * ha(l)ftan * þair letu * raisa * stn * at * sikraif * faþur * sin * kuþ * hielbi ... hans * 
UlfgæiRR ok Halfdan þæiR letu ræisa stæin at Sigræif, faður sinn. Guð hialpi [and] hans. 
Ulfgeirr and Halfdan, they had this stone raised in memory of Sigreifr, their father. May God help his spirit.  
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U 654 $  
+ a--itr : auk * ka(r) auk : kiti : auk : -[l]isi : auk * tiarfr : ris[t]u : stain : þena : aftir : kunlaif : foþur 
sin is u[a]s nus(t)(r) * m[i](þ) ikuari : tribin kuþ : hialbi : o(t) þaira al-ikr| |raistik * runar is kuni + ual 
* knari stura 
A[ndv]ettr ok Karr ok <kiti> ok [B]lesi ok DiarfR ræistu stæin þenna æftiR Gunnlæif, faður sinn. Es vas 
austr með Ingvari drepinn. Guð hialpi and þæiRa. Al[r]ikR(?) ræist-ek runaR. Es kunni val knærri styra. 
Andvéttr and Kárr and <kiti> and Blesi and Djarfr raised this stone in memory of Gunnleifr, their father, 
who was killed in the east with Ingvarr. May God help their spirits. Alríkr(?), I carved the runes. He could 
steer a cargo-ship well.  
 
   U 661   
kairui × auk × kula × ristu × stain þina × aftir × onunt × foþur sia is uas × austr × tauþr × miþ × 
ikuari × kuþ × hialbi ot × onutar 
GæiRvi ok Gulla ræistu stæin þenna æftiR Anund, faður sinn. Es vas austr dauðr með Ingvari. Guð hialpi 
and AnundaR. 
Geirvé and Gulla raised this stone in memory of Ônundr, their father, who died in the east with Ingvarr. 
May God help Ônundr's spirit.  
 
   U 668   
' sterkar * auk ' hioruarþr ' letu * reisa * þensa * stein at ' faþur sin keir(a) ' sum ' uestr ' sat ' i 
þikaliþi * kuþ hialbi salu 
Stærkarr ok Hiorvarðr letu ræisa þennsa stæin at faður sinn GæiRa, sum vestr sat i þingaliði. Guð hialpi 
salu. 
Styrkárr and Hjôrvarðr had this stone raised in memory of their father Geiri, who sat in the Assembly's 
retinue in the west. May God help (his) soul.  
 
   U 669 †  
[sterkar auk * hioruarþr * litu * reisa * þinsa * stain eftR * kisl * broþur * sin * kuþ hialbi * antini uisti 
nuk * ufaih * þeiR hieku] 
Stærkarr ok Hiorvarðr letu ræisa þennsa stæin æftiR Gisl, broður sinn. Guð hialpi andinni. Viseti ok 
OfæigR þæiR hioggu. 
Styrkárr and Hjôrvarðr had this stone raised in memory of Gísl, their brother. May God help (his) spirit. 
Véseti and Ófeigr, they cut.  
 
   U 681   
: þialfi : risti : stin : þisa : aftiR : uik-- (b)(r)uþur:sun sin : kuþ : ihlbi : silu : uikiks : 
Þialfi ræisti stæin þennsa æftiR Vik[ing], broðursun sinn. Guð hialpi sialu Vikings. 
Þjalfi raised this stone in memory of Víkingr, his brother's son. May God help Víkingr's soul.  
 
   U 690   
* ika * lit * ... ... ...nsa * at * siksan * (s)un sin * kuþ * hielbi * sal hans * uel * 
Inga let [ræisa stæin þe]nnsa at Sigstæin, sun sinn. Guð hialpi sal hans vel. 
Inga had this stone raised in memory of Sigsteinn, her son. May God well help his soul.  
 

U 691   
birn : lit : risa : s--- ...- : iftiR : sterbirn sun sin : mrþan : kristr : hilbi : anta : hans 
Biorn let ræisa s[tæin þennsa] æftiR Styrbiorn, sun sinn myrðan. Kristr hialpi anda hans. 
Bjôrn had this stone raised in memory of Styrbjôrn, his murdered son. May Christ help his spirit.  
 
  U 700   
kuti : lit : risa * st(a)...(n) : þinsa : ybtiR : ikialt : bruþur : sin : kuþ : hialub*i * ant hans * 
Guti let ræisa stæ[i]n þennsa æftiR Ingiald, broður sinn. Guð hialpi and hans. 
Goti had this stone raised in memory of Ingjaldr, his brother. May God help his spirit.  
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 U 701 †  
[kuti : lit : risa st... þinsa : iftiR : i-ialt : bruþur : sin : kuþ × ialibi salu : hans *] 
Guti let ræisa st[æin] þennsa æftiR I[ng]iald, broður sinn. Guð hialpi salu hans. 
Goti had this stone raised in memory of Ingjaldr, his brother. May God help his soul.  
 
  U 722   
* tafaistr * lit * raisa : stain * at * a... ...roþur * sin * kuþ * hielbi ' sial * hans : 
Tafæistr let ræisa stæin at ... [b]roður sinn. Guð hiælpi sial hans. 
Tafeistr had the stone raised in memory of ... his brother. May God help his soul.  
 
   U 724   
* aykaiR * auk * fraikaiR * þir * letu * raisa * stan ** at * kuta * faþur * sen * ku... ...--bi * sal * hans * 
ØygæiRR ok FrøygæiRR þæiR letu ræisa stæin at Guta, faður sinn. Gu[ð hial]pi sal hans. 
Eygeirr and Freygeirr, they had the stone raised in memory of Goti, their father. May God help his soul.  
 
  U 727   
...(r)iR ' auk ' iki-...-r ' auk ' sbiuti ' auk ' sbioulbuþi ' þaiR ' letu ' hakua stain ' (þ)...a ' at ' suain ' 
faþur ' sen ' kouþan ' kuþ ... ' ... -el... ...s ' ...n ' ha(n) ...ni ' ... 
[Þo]riR(?) ok Ingi[fast]r(?) ok Spiuti ok Spiallbuði þæiR letu haggva stæin þ[enn]a at Svæin, faður sinn 
goðan. Guð ... ... [s]el[u han]s ... hann ... ... 
Þórir(?) and Ingifastr(?) and Spjóti and Spjallboði, they had this stone cut in memory of Sveinn, their good 
father. God ... ... his soul ... He ... ...  
 
   U 738 $  
...[-n * sin +] sun + hulmfas--/hulmfas--... ... kuþ + hialbi + ant hans + 
... sinn, sun Holmfas[ts]/Holmfas[taR] ... Guð hialpi and hans. 
... his, Holmfastr's son ... May God help his spirit.  
 
  U 769   
sk(a)rþi + raisti + stain + þina × aftir + utryk + sun × sin + kuþ × hialbi + ant × hans × auk + harals 
Skarði ræisti stæin þenna æftiR Otrygg, sun sinn. Guð hialpi and hans ok Haralds. 
Skarði raised this stone in memory of Ótryggr, his son. May God help his spirit and Haraldr's.  
 
   U 774   
aybiarn × auk × þurkisl + raistu + stain × þina × aftir × oslaik + siuhr × sin kuþ × hialbi + ont × hans 
Øybiorn ok Þorgisl ræistu stæin þenna æftiR Aslæik, svær(?) sinn. Guð hialpi and hans. 
Eybjôrn and Þorgísl raised this stone in memory of Ásleikr, their father/brother-in-law(?) May God help his 
spirit.  
 
   U 778   
þialfi × auk × hulmnlauk × litu × raisa × staina þisa × ala × at baka × sun sin × is ati × ain × sir × 
skib × auk × austr × stu[rþi ×] i × ikuars × liþ × kuþ hialbi × ot × baka × ask(i)l × raist 
Þialfi ok Holmlaug letu ræisa stæina þessa alla at Banka/Bagga, sun sinn. Es atti æinn seR skip ok austr 
styrði i Ingvars lið. Guð hialpi and Banka/Bagga. Æskell ræist. 
Þjalfi and Holmlaug had all of these stones raised in memory of Banki/Baggi, their son, who alone owned  
a ship and steered to the east in Ingvarr's retinue. May God help Banki's/Baggi's spirit. Áskell carved. 
 
   U 779   
iaruntr × raisti × staina + (þ)... ...r + iarl + sun × sin × kuþ hialbi + ant hans 
Iarundr ræisti stæina þ[essa æfti]R Iarl, sun sinn. Guð hialpi and hans. 
Jôrundr raised these stones in memory of Jarl, his son. May God help his spirit.  
 
   U 781 $  
...ui * -ar-... ...(o)þan * kuþ * (h)... ...kia... ...an * til... ...-ti... ...(k)art 
... ... [g]oðan. Guð h[ialpi] ... ... ... ... ... 
... ... good. May God help ... ... ... ... ...  
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   U 785   
uifas-- ... : risa : s(t)in : þ(t)ino : ub : at : k-þmunt : bruþur : sin : han : uarþ : tuþr : a : srklant- kuþ 
halbi : ant : ans 
Vifas[tr] [let] ræisa stæin þenna upp at G[u]ðmund, broður sinn. Hann varð dauðr a Særkland[i]. Guð 
hialpi and hans. 
Véfastr had this stone raised up in memory of Guðmundr, his brother. He died in Serkland. May God help 
his spirit.  
 
   U 786   
× aslikR : lit : resa : isten : þina : at : þurkiis : bruþur : sin : kuþ : birki ant ÷ hans 
AslæikR(?) let ræisa stæin þenna at Þorgils, broður sinn. Guð biargi and hans. 
Ásleikr(?) had this stone raised in memory of Þorgísl, his brother. May God save his spirit.  
 
   U 793   
halha × raisti × stin × þina × aftir × (h)rulf × buonta × sin × kuþ hialbi + at hans 
Hælga ræisti stæin þenna æftiR Hrolf, boanda sinn. Guð hialpi and hans. 
Helga raised this stone in memory of Hrolfr, her husbandman. May God help his spirit.  
 
   U 798 †  
[uibiarn × raisti × stain × iftir × katil + kuþ hialbi + ant hans] 
Vibiorn ræisti stæin æftiR Kætil. Guð hialpi and hans. 
Vébjôrn raised the stone in memory of Ketill. May God help his spirit.  
 
   U 804   
kuþ ialbi ant anunta 
Guð hialpi and Anunda. 
May God help Ônundi's/Ônundr's spirit.  
 
  U 808   
* kisl * auk * nkimuntr * koþiR ' trekaR ' kerua * litu * merki * at * halftan '* faþur ' sin ' auk ' at ' 
aytisi * moþur ' sina * kuþ ' hielbi * sal * henaR ' uel nu ' 
Gisl ok Ingimundr, goðiR drængiaR, gærva letu mærki at Halfdan, faður sinn, ok at Øydisi, moður sina. 
Guð hiælpi sal hennaR vel nu. 
Gísl and Ingimundr, good valiant men, had the landmark made in memory of Halfdan, their father and in 
memory of Eydís, their mother. May God now help her soul well.  
 
   U 813   
[uiki...r * le- ...-isa * stain ...t * r... ...]n * sun [* r--nuktr * kuþ * hielbi * sal * oais] 
Viki[ng]R(?) le[t ræ]isa stæin [a]t ... ... sun <r--nuktr>. Guð hiælpi sal hans. 
Víkingr(?) had the stone raised in memory of ... ... son ... May God help his soul.  
 
   U 815   
[i-rkiorþ * lit * raisa * stain] * at ' anut ' faþur * sin [auk at ...tau-...] moþur sina * kuþ * hiebi * sal * 
þair- 
<i-rkiorþ> let ræisa stæin at Anund, faður sinn, ok at ..., moður sina. Guð hiælpi sal þæiR[a]. 
<i-rkiorþ> had the stone raised in memory of Ônundr, his father, and in memory of ... his mother. May 
God help their souls.  
 
  U 819   
* sin * lit * raisa * staia * þena * at * faþ(u)(r) --...[t]a * -þah ** sirþaR * boanta * kuþ * hielbi * sal [* 
hans * bali * r]isti * 
Svæinn/Stæinn let ræisa stæin þenna at faður ... <-þah> SigriðaR boanda. Guð hiælpi sal hans. Balli risti. 
Sveinn/Steinn had this stone raised in memory of (his) father ... Sigríðr's husbandman. May God help his 
soul. Balli carved.  
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   U 823 †  
[... -at * raisa × st... ... ... ...lbi + ot × ...] 
... [l]et ræisa st[æin] ... [Guð hia]lpi and ... 
... had the stone raised ... May God help (his) spirit ...  
 
   U 837   
... ...k × hulmk... ... ...(r)s + liþ × kuþ × hialb(i) ... 
... [o]k Holmg[æiRR](?) ... [Ingva]rs(?) lið. Guð hialpi ... 
... and Holmgeirr(?) ... Ingvarr's(?) retinue. May God help ...  
 
   U 857   
ihulbiarn + auk + fastlau(h) ... × stain + þina + aftir + anut + kuþ hibi × ant hans 
Igulbiorn ok Fastlaug ... stæin þenna æftiR Anund. Guð hialpi and hans. 
Ígulbjôrn and Fastlaug ... this stone in memory of Ônundr. May God help his spirit.  
 
  U 860 $  
fa[s]tbiurn ' uk þuruþr ' litu rita stin þino ' [abtiR inkifast buanta sin] ' [k](u)[i](þ) hia[l]bi hons ant 
uk| |ku(þ)s (m)uþiR 
Fastbiorn ok Þoruðr letu retta stæin þenna æftiR Ingifast, boanda sinn. Guð hialpi hans and ok Guðs 
moðiR. 
Fastbjôrn and Þórunnr had this stone erected in memory of Ingifastr, their husbandman. May God and 
God's mother help his spirit.  
 
   U 866   
krukr ' lit [ri]t[a] stin þino ' aftiR ' kara f(a)... ... ... [hi]albi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR 
KrokR let retta stæin þenna æftiR Kara, fa[ður sinn. Guð] hialpi hans salu ok Guðs moðiR. 
Krókr had this stone erected in memory of Kári, his father. May God and God's mother help his soul.  
 
  U 873   
* þikfastr * lit * raisa * stain * þinsa * at * hulmkair * faþur * sin * koþan ** kuþ * hielbi * sal hans * 
boanta * ikuR * bali * risi * stan * þinsa * 
Þingfastr let ræisa stæin þennsa at HolmgæiR, faður sinn goðan, Guð hialpi sal hans, boanda InguR. 
Balli risti stæin þennsa. 
Þingfastr had this stone raised in memory of Holmgeirr, his good father, Inga's husbandman. May God 
help his soul. Balli carved this stone.  
 
   U 875   
' þurui ' auk ' inkikirþ ' auk ' þialfi ' þaun litu rita stin þino ' aftiR kalf ' buanta þuruiaR ' kuþ hialbi 
hons at uk| |kuþs muþiR 
Þyrvi ok Ingigærð ok Þialfi þaun letu retta stæin þenna æftiR Kalf, boanda ÞyrviaR. Guð hialpi hans and 
ok Guðs moðiR. 
Þyrvé and Ingigerðr and Þjalfi, they had this stone erected in memory of Kalfr, Þyrvé's husbandman. May 
God and God's mother help his spirit.  
 
  U 920 $  
iki-...- * auk o...untr : þeR : litu risa : sti[(n)] : þinsa iftiR hiþinbiurn : uk : fastbiurn : uk ...(l)k... faþur 
sin kuþ hialbi sialu þi-... 
Ingi... ok A[n]undr þæiR letu ræisa stæin þennsa æftiR Heðinbiorn ok Fastbiorn ok ..., faður sinn. Guð 
hialpi sialu þæi[Ra]. 
Ingi-... and Ônundr, they had this stone raised in memory of Heðinbjôrn and Fastbjôrn and ... their father. 
May God help their souls.  
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 U 940 $  
§P * ihul * a(u)(k) * þurkiR * litu * rita * stain * iftiR * kitilfastr * faþur * sin * hialbi * sal kilauh hont 
riþ * runaR * ubiR 
§Q kilauh hont * ihul * a(u)(k) * þurkiR * litu * rita * stain * iftiR * kitilfastr * faþur * sin * hialbi * sal 
riþ * runaR * ubiR 
§P Igull ok ÞorgæiRR letu retta stæin æftiR Kætilfast, faður sinn. Hialpi sal. Gillaug and(?)/Hand(?). Reð 
runaR ØpiR. 
§Q Gillaug, Hand(?), Igull ok ÞorgæiRR letu retta stæin æftiR Kætilfast, faður sinn. Hialpi sal. Reð runaR 
ØpiR. 
§P Ígull and Þorgeirr had the stone erected in memory of Ketilfastr, their father. May (God) help (his) soul. 
Gillaug spirit(?)/Hônd(?). Œpir arranged the runes. §Q Gillaug, Hônd(?), Ígull and Þorgeirr had the stone 
erected in memory of Ketilfastr, their father. May (God) help (his) soul. Œpir arranged the runes.  
 
  U 945   
× sikniutr × auk × auiþr × litu × raisa × stain × at × ofaik × faþur × si(n) [×] kuþ × hialbi × ant hans × 
auk × kus moþiR × fotr × risti × runaR × 
Signiutr ok Aviðr letu ræisa stæin at Ofæig, faður sinn. Guð hialpi and hans ok Guðs moðiR. Fotr risti 
runaR. 
Signjótr and Áviðr had the stone raised in memory of Ófeigr, their father. May God and God's mother help 
his spirit. Fótr carved the runes.  
 
  U 954 †  
[× þRu : aRrukr : fretr : ri--u : s... ...-r : helka : bruþr : sin : en : sasur : trab : han : ouk : kaþ * 
niþiks:uerk : seik : felka : sin : kuþ : helb : hut : has ×] 
Þau(?) ØyrikR(?)/Au(ð)rikR(?) frændr ræi[st]u s[tæin æfti]R Hælga, broður sinn. En Sassurr drap hann ok 
gærði niðingsverk, svæik felaga sinn. Guð hialp and hans. 
Eyríkr(?)/Auðríkr(?) and his kinsmen, they raised the stone in memory of Helgi, their brother. And Sassurr 
killed him and made (= did) a villainous deed, betrayed his partner. God help his spirit.  
 
   U 956   
' stniltr ' lit * rita stain þino ' abtiR ' uiþbiurn ' krikfara ' buanta sin kuþ hialbi hos| |salu| |uk| |kuþs u 
muþiR osmuntr kara sun markaþi 
Stæinhildr let retta stæin þenna æptiR Viðbiorn Grikkfara, boanda sinn. Guð hialpi hans salu ok Guðs <u> 
moðiR. Asmundr Kara sunn markaði. 
Steinhildr had this stone erected in memory of Viðbjôrn, her husband, a traveller to Greece. May God and 
God's mother help his soul. Ásmundr Kári' son marked.  
 
  U 963   
niskunukR + lit ... ...rn + faþur + sin + auk + ika + iftR + buota + sin + ku... ... þini × ikulburn + ak + 
kuþs muþiR 
NæskonungR let ... [Igulbio]rn, faður sinn, ok Inga æftiR boanda sinn. Gu[ð] ... þinni, Igulbiorn, ok Guðs 
moðiR. 
Neskonungr had ... Ígulbjôrn, his father; and Inga in memory of her husbandman. God and God's mother 
... your(?) [soul], Ígulbjôrn.  
 
   U 971   
: kunbiur : lit risa : stin : iftiR faþur -... ... : miti : kuþ : hulbin hins : krin... ...arþi uþ(r)ki 
Gunnbiorn let ræisa stæin æftiR faður [sinn] ... Mildi(?) Guð hialpin <hins> ... ... <uþrki>. 
Gunnbjôrn had the stone raised in memory of his father ... May gentle(?) God help ... ...  
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U 987   
katil ' auk| |kuriþr ' litu rosa stin þino × oftiR þurstin sun sin uiþi auk rikuiþr ' þiR ristu ston aftiR 
bruþur sin × kuþ hialbi on þurstins ' 
Kætill ok Gyriðr letu ræisa stæin þenna æftiR Þorstæin, sun sinn. Viði ok Rikviðr þæiR ræistu stæin æftiR 
broður sinn. Guð hialpi and Þorstæins. 
Ketill and Gyríðr had this stone raised in memory of Þorsteinn, their son. Viði/Víði and Ríkviðr, they raised 
the stone in memory of their brother. May God help Þorsteinn's spirit.  
 
   U 990   
' uaþr + auk × þakn × auk × kunar + raistu × stain + þana × at × haursa × foþur sin + kuþ hialbi ot 
hans × 
Veðr ok Þegn ok Gunnarr ræistu stæin þenna at Haursa, faður sinn. Guð hialpi and hans. 
Veðr and Þegn and Gunnarr raised this stone in memory of Haursi, their father. May God help his spirit.  
 
   U 998 $  
þurstin : auk ronti : [litu : raisa : stain þino : abtiR s-ar-(h)(a)ufþ]a : bruþur sin : kuþ hialbi hons| 
|salu| |uk| |kuþs muþiR [osmun](r)t ' markaþi 
Þorstæinn ok Randi/Randvi letu ræisa stæin þenna æptiR S[v]ar[t]haufða, broður sinn. Guð hialpi hans 
salu ok Guðs moðiR. Asmundr markaði. 
Þorsteinn and Randvé had this stone raised in memory of Svarthôfði , their brother. May God and God's 
mother help his soul. Ásmundr marked.  
 
   U 1008 $  
[kuni lit * rasa * stain * e]ftiR ki---uku * kunu [sino *] (k)uþ h[ialbi ont en]or 
Gunni let ræisa stæin æftiR Gi[nnla]ugu, konu sina. Guð hialpi and hennaR. 
Gunni had the stone raised in memory of Ginnlaug, his wife. May God help her spirit.  
 
  U 1043   
u[lfr *] auk ' kuþfastr ' auk| |kuþ[muntr ' þ-... ...it]u rita stin þino ' aftiR ufih ' fa[þ]ur s(i)n ' kuþ hinlbi 
ont (h)-ns 
UlfR ok Guðfastr ok Guðmundr þ[æiR l]etu retta stæin þenna æftiR Ofæig, faður sinn. Guð hialpi and 
h[a]ns. 
lfr and Guðfastr and Guðmundr, they had this stone erected in memory of Ófeigr, their father. May God 
help his spirit. 
 
   U 1067   
¤ (u)talfriþR : raisti * staina + þisa a-tR * styr * faþur : sin * (k)...þ hilbi * ant þira bratr hiuk run-R 
Oðalfriðr/Oðalfreðr ræisti stæina þessa æ[f]tiR Styr, faður sinn. G[u]ð hialpi and þæiRa. Brandr hiogg 
run[a]R. 
Óðalfríðr/Óðalfreðr raised these stones in memory of Styrr, her/his father. May God help their spirits. 
Brandr cut the runes.  
 
  U 1094 †  
[brusi * ok þorbiarn * litu * raisa * stain * eftir * faþur * sin * b...urn × kuþ hialbi a(n)t hans] 
Brusi ok Þorbiorn letu ræisa stæin æftiR faður sinn B[i]orn. Guð hialpi and hans. 
Brúsi and Þorbjôrn had the stone raised in memory of their father Bjôrn. May God help his spirit.  
 

U 1122   
suain auk ' sibi ' gunar ' litu * resa ' sten ' at hemkil faþur sin kirist hialbi ' sial ÷ emkels 
Svæinn ok Sibbi, Gunnarr letu ræisa stæin at Hæmkel/Hæimkel, faður sinn. Krist hialpi sial 
Hæmkels/Hæimkels. 
Sveinn and Sibbi (and) Gunnarr had the stone raised in memory of Hemkell/Heimkell, their father. May 
Christ help Hemkell's/Heimkell's soul.  
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U 1143 $  
[klintr auk blikr × ristu stin × þinsi * iftiR kunu(i)þ] × faþur × sin + han [× foR bort miþ (i)kuari + kuþ 
trutin hialbi ont ...](r)[a *] kristin[a þuriR + t]r(o)(n)[i × ri]s[ti +] 
Klintr(?) ok BlæikR ræistu stæin þennsi æftiR Gunnvið, faður sinn. Hann for bort með Ingvari. Guð 
drottinn hialpi and [ald]ra kristinna. ÞoriR Trani risti. 
Klettr(?) and Bleikr raised this stone in memory of Gunnviðr, their father. He travelled away with Ingvarr. 
May Lord God help the spirits of all Christians. Þórir the Crane carved.  
 
  U 1144 $  
' kaiRfast(r) [auk hunifraR auk hrafn] ' auk ' fulkbiurn ' auk þuriR ' litu rita stino ' aftiR ' kaiR[a] 
f[a]þur sin ' kuþ hialbi (a)n- h(o)ns ' osmuntr| |risti ' uk hiriaR ' 
GæiRfastr ok HonæfR ok Hrafn ok Folkbiorn ok ÞoriR letu retta stæina æftiR GæiRa, faður sinn. Guð 
hialpi an[d] hans. Asmundr risti ok HæriaRR(?). 
Geirfastr and Hónefr and Hrafn and Folkbjôrn and Þórir had the stones erected in memory of Geiri, their 
father. May God help his spirit. Ásmundr carved and Herjarr(?).  
 
   U 1145   
: r(i)kr ' lit raisa stain þino ' abtiR fasta faþur sin auk þauh kunþruþr ' k[uþ hial]bi hons| |salu| |uk| 
|kuþs muþiR 
RikR let ræisa stæin þenna æftiR Fasta, faður sinn, ok þau Gunnþruðr. Guð hialpi hans salu ok Guðs 
moðiR. 
Ríkr had this stone raised in memory of Fasti, his father, and Gunnþrúðr (also raised). May God and 
God's mother help his soul.  
 
   U 1149 $  
þurbiurn ' auk| |knutr ' þaiR litu rita=u stain þino| |oftiR ' kaiRmunta faþur sin kuþ hialbi hons| 
|salu| |uk| |kuþs muþiR ' suain ouk osmunrt markaþu stin þino 
Þorbiorn ok Knutr þæiR letu retta stæin þenna æftiR GæiRmunda/GæiRmund, faður sinn. Guð hialpi 
hans salu ok Guðs moðiR. Svæinn ok Asmundr markaðu stæin þenna. 
Þorbjôrn and Knútr, this had this stone erected in memory of Geirmundi/Geirmundr, their father. May God 
and God's mother help his soul. Sveinn and Ásmundr marked this stone.  
 
   U 1151   
× haþintis × la- ...sa × stain × þana × aftir × hulmfast + buta × sin × auk × at × akla × sun sin × kuþ + 
hia-bi × ot × þaira × 
Heðindis le[t ræi]sa stæin þenna æftiR Holmfast, bonda sinn, ok at Ængla/Ægla, sun sinn. Guð hia[l]pi 
and þæiRa. 
Heðindís had this stone raised in memory of Holmfastr, her husbandman, and in memory of Engli/Egli, 
her son. May God help their spirits.  
 
   U 1155   
hurulfr + auk + bahrtr + raistu + stain + aftir + raskulf + kuþ hilbi + ant + hans 
HrolfR ok Biartr(?) ræistu stæin æftiR Raskulf. Guð hialpi and hans. 
Hrólfr and Bjartr(?) raised the stone in memory of Raskulfr. May God help his spirit.  
 
   U 1157   
þurstain + raisti + stain + þina + aftir + halftan × kuþ halbi + ant × hans 
Þorstæinn ræisti stæin þenna æftiR Halfdan. Guð hialpi and hans. 
Þorsteinn raised this stone in memory of Halfdan. May God help his spirit.  
 
   U 1173   
' ari + rasti + stain + aftir + (h)ialm + faþur sin + kuþ + hialbi + ant hans 
Ari ræisti stæin æftiR Hialm, faður sinn. Guð hialpi and hans. 
Ari raised the stone in memory of Hjalmr, his father. May God help his spirit.  
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U Fv1955;216   
kuþrikr × au... kilauk × rais(t)(u) (s)(t)(a)(i)(n) × iftiR × þorkil × sun × sin × kuþ × hialbi ant hans 
GuðrikR o[k] Gillaug ræistu stæin æftiR Þorkel, sun sinn. Guð hialpi and hans. 
Guðríkr and Gillaug raised the stone in memory of Þorkell, their son. May God help his spirit.  
 
  U Fv1986;220A   
...-l : kuþ hialbi ... 
... Guð hialpi ... 
... May God help ...  
 
    
   U Fv1992;156 $  
sikfastr : auk : sihfu... ...aistu : stin : þansi (a)uk ... -i(þ)...fri(þ)a : aftR : uifast : faþur : sia : kuþ 
hialbi : nuk : * ku(þ)... ... at hans ... hiuk= * =stin 
Sigfastr ok Sigfu[ss r]æistu stæin þannsi ok  [H]ið[in]friða(?) æftiR Vifast, faður sinn. Guð hialpi ok Guð[s 
moðiR(?)] and hans ... hiogg stæin. 
Sigfastr and Sigfuss raised this stone and Heðinfríða(?) in memory of Véfastr, their father. May God and 
God's mother(?) help his spirit. ... cut the stone.  
 

Brobyggande 

  U 36   
inkimoþ ' lit ' raisa ' staina ' uk ' bro ' eftiR ' karl boanta sin ybiR risti 
Ingimoð let ræisa stæina ok bro æftiR Karl, boanda sinn. ØpiR risti. 
Ingimóð had the stones raised and (made the) bridge in memory of Karl, her husbandman. Œpir carved.  
 
  U 69   
raknilfR × lit × kirua × bru × þasi × iftiR × anunt + sun + s[i](n) [× k]uþan × kuþ ---bi × ons × ant × uk 
× salu × bitr × þan × on krþi × til × munu × iki × mirki × miRi × uirþa × muþiR × karþi × i(f)tiR × sun 
× sin × ainika × 
RagnælfR let gærva bro þessi æftiR Anund, sun sinn goðan. Guð [hial]pi hans and ok salu bætr þan hann 
gærði til. Munu æigi mærki mæiRi verða, moðiR gærði æftiR sun sinn æiniga. 
Ragnelfr had this bridge made in memory of Ônundr, her good son. May God help his spirit and soul 
better than he deserved. No landmark will be more (great). The mother made in memory of her only son.  
 
   U 92   
knutr ' i uik'husum ' lit ' stain ' rita ' uk ' bro ' kira * iftiR ' faþur uk * moþor * uk * bryþr * sina * uk * 
sustur 
Knutr i Vikhusum let stæin retta ok bro gæra æftiR faður ok moður ok brøðr sina ok systur. 
Knútr of Víkhús had the stone erected and the bridge made in memory of (his) father and (his) mother 
and his brothers and (his) sister.  
 
 
  U 118   
ragnfastr ' lit ' (r)[ai](s)a ' [stain * uk * bro * kara ' iftiR] emink ' faþ(u)[r *] sin * an uaR ' sun ' 
rag[niltaR * in *] ybiR [risti run]a[R] 
Ragnfastr let ræisa stæin ok bro gæra æftiR Hæming, faður sinn. Hann vaR sunn RagnhildaR. En ØpiR 
risti runaR. 
Ragnfastr had the stone raised and the bridge made in memory of Hemingr, his father. He was 
Ragnhildr's son. And Œpir carved the runes.  
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U 126 $  
[× furkuþr :] lit : (r)[isa : ---(n) : ...(k) : bru : þasi : efti : þurkar : sun : sin : auk : efti : hskis : kuþ : 
h(i)l(b)(i) --t : þisa : auk kus * mas : kuþ] 
Forkuðr let ræisa [stæi]n [o]k bro þessi æftiR ÞorgæiR, sun sinn, ok æftiR Asgisl/AsgæiR. Guð hialpi 
[an]d þæiRa ok Guðs maR goð. 
Forkunnr had the stone raised and this bridge (made) in memory of Þorgeirr, his son, and in memory of 
Ásgísl/Ásgeir. May God and God's good maid help their spirits.  
 
   U 127   
× iarla×baki × lit raisa [×] staina × þasa at sik × kuikuan × auk bru þisa karþi × fur ont sina × auk × 
ain ati tabu ala- 
Iarlabanki let ræisa stæina þessa at sik kvikvan, ok bro þessa gærði fyr and sina, ok æinn atti Tæby 
alla[n]. 
Jarlabanki had these stones raised in memory of himself while alive, and made this bridge for his spirit, 
and (he) alone owned all of Tábýr.  
 
   U 135   
× ikifastr × auk × austain × auk × suain × litu * raisa + staina þasa * at * austain faþur × sin × auk × 
bru × þasa karþu × auk × hauk þana × 
Ingifastr ok Øystæinn ok Svæinn letu ræisa stæina þessa at Øystæin, faður sinn, ok bro þessa gærðu ok 
haug þenna. 
Ingifastr and Eysteinn and Sveinn had these stones raised in memory of Eysteinn, their father, and made 
this bridge and this mound.  
 
   U 142   
ikifastr ' lit ' raisa ' stain * uk ' bro ' kera ' eftiR ' iarlabaka ' faþur ' s[in ' uk ' sun ' io]runa ' uk ' 
ketilau lit ' at ' bonta ' sin ybir risti 
Ingifastr let ræisa stæin ok bro gæra æftiR Iarlabanka, faður sinn ok sun IorunaR, ok Kætiløy let at bonda 
sinn. ØpiR risti. 
Ingifastr had the stone raised and the bridge made in memory of Jarlabanki, his father, Jórunnr's son. And 
Ketiley had (it raised/made) in memory of her husbandman. Œpir carved.  
 
  U 164   
× iarlabaki × lit × raisa × stain × þisa × at sik × kuikuan ×× auk bru × þisa × karþi × fur ont × sina × 
auk ain ati × alan × tabu × kuþ hialbi ont hans 
Iarlabanki let ræisa stæina þessa at sik kvikvan, ok bro þessa gærði fyr and sina, ok æinn atti allan Tæby. 
Guð hialpi and hans. 
Jarlabanki had these stones raised in memory of himself while alive, and made this bridge for his spirit, 
and (he) alone owned all of Tábýr. May God help his spirit.  
 
   U 165   
ia[r]labaki × li- ---sa × staina × þisa × at sik × kuikuan × auk bru þis(a) [× karþi fur ont ×] si-- --- × ati 
+ (a)lan × tabu + 
Iarlabanki le[t ræi]sa stæina þessa at sik kvikvan, ok bro þessa gærði fyr and si[na ...] atti allan Tæby. 
Jarlabanki had these stones raised in memory of himself while alive, and made this bridge for his spirit ... 
owned all of Tábýr.  
 
   U 200   
× finuiþr × risti stin þina × iftiR × bruþur sin × þurþr × þialfa × sun × kuþ halbi × at × hns × auk × 
kus × muþiR × hn × k×rþi bru × at bruþur sin auk osa muþiR þiRa 
Finnviðr ræisti stæin þenna æftiR broður sinn, Þorðr, Þialfa sun. Guð hialpi and hans ok Guðs moðiR. 
Hann gærði bro at broður sinn, ok Asa, moðiR þæiRa. 
Finnviðr raised this stone in memory of his brother Þórðr, Þjalfi's son. May God and God's mother help his 
spirit. He made the bridge in memory of his brother and (so did) Ása, their mother.  
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U 217 $  
[ikifastr lit bro kiarua i]ftR * s... 
Ingifastr let bro gærva æftiR ... 
Ingifastr had the bridge made in memory of ...  
 
   U 224 †  
[sikiR * in * aR * sa * slikum * mirki * uR * bru ... * karþi * at * sin * faþu... ... uaþ * an * s...] 
SiggæiRR(?) <in> <aR> <sa> <slikum> mærki <uR> bro ... gærði at sinn faðu[r] ... <uaþ> <an> ... 
Siggeirr(?) ... landmark ... bridge ... made in memory of his father ...  
 
  U 236   
' ulfs arfar ' i linteu ' lata ' raisa ' þisa ' staina ' eftR ' faþur ' sin ' uk ' broþur ' uk ' bru ' karþu × 
uiseti hiuk 
Ulfs arfaR i Lindøy lata ræisa þessa stæina æftiR faður sinn ok broður ok bro gærðu. Viseti hiogg. 
Ulfr's heirs í Lindey have raised these stones and made the bridge in memory of their father and brother. 
Véseti cut.  
 
   U 261 $  
iarlaba... lit × raisa × s[taina × þasa × a]t sik × kuikuan × ¶ auk × bru × þisa × karþi × fur ont [×] 
s[in]a × auk × ain ati alan tabu 
Iarlaba[nki] let ræisa stæina þessa at sik kvikvan, ok bro þessa gærði fyr and sina, ok æinn atti allan 
Tæby. 
Jarlabanki had these stones raised in memory of himself while alive and made this bridge for his spirit, 
and (he) alone owned all of Tábýr.  
 
   U 267   
× kiluk × lit × rais[a × stina × a]uk × bro × kiara × eftiR biarn × sun × sin × 
Gillaug let ræisa stæina ok bro gæra æftiR Biorn, sun sinn. 
Gillaug had the stones raised and the bridge made in memory of Bjôrn, her son.  
 
   U 272   
× iafurfost × l... ...- × istain × auk × bru × (k)(i)(a)(r)(u)(a) × ----(R) ...na × sun sin × kuþ ihialbin × 
sialu × ans × 
Iofurfast l[et ræisa] stæin ok bro gærva [æfti]R ... sun sinn. Guð hialpin sialu hans. 
Jôfurfast had the stone raised and the bridge made in memory of ... his son. May God help his soul.  
 
   U 279   
biarn + uk ' ihulfastr uk × ion + litu kiara ' (b)ro ' at ' þorsti(n) ' broþur sin ybiR ' risti runa 
Biorn ok Igulfastr ok Ion letu gæra bro at Þorstæin, broður sinn. ØpiR risti runaR. 
Bjôrn and Ígulfastr and Jón had the bridge made in memory of Þorsteinn, their brother. Œpir carved the 
runes.  
 
  U 316   
þorþr ' a bro 
Þorðr a bro. 
Þórðr owns the bridge.  
 
   U 317 †  
[olaifR * lit * bro × kiarua × auk × suain ... ...arl * auk * imlauk * lit * hkua * stain × iftR × karl * bonta 
sin] 
OlæifR let bro gærva ok Svæinn [at K]arl ok Hæimlaug(?) let haggva stæin æftiR Karl, bonda sinn. 
Óleifr and Sveinn had the bridge made in memory of Karl; and Heimlaug had the stone cut in memory of 
Karl, her husbandman.  
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U 323 $  
× iystin × auk × iuruntr × auk × biurn × þiR [× byryþr × risþu] ... ...stin × trums × f[aþur] × sin × kuþ 
× ihlbi × ons × ont × auk × selu + fur+kifi × onum × sakaR × auk × sutiR × × hi × mun × ligia × meþ 
+ altr + lifiR × bru × hrþ×slagin × briþ × e[ft × k]uþ-- suenaR k[arþu ×] at × sin × faþur × mo × igi × 
brutaR×kuml × betra × uerþa + 
Øystæinn/Iostæinn ok Iorundr ok Biorn þæiR brøðr ræisþu ... ...stæin Drums(?), faður sinn. Guð hialpi 
hans and ok selu, forgefi hanum sakaR ok syndiR. Æi mun liggia, með aldr lifiR, bro harðslagin, bræið æft 
goð[an]. SvæinaR gærðu at sinn faður. Ma æigi brautaRkuml bætra verða. 
Eysteinn/Jósteinn and Jôrundr and Bjôrn, these brothers raised ... ...-steinn Clumsy(?) their father. May 
God help his spirit and soul, forgive him (his) guilt and sins. Ever will (it) lie, while mankind lives on, the 
firm-founded bridge, broad in memory of the good (one). The lads made in memory of their father. No 
pathside-monument will be better.  
 
   U 327   
... ris... ... [i]ftiR --in × sun × sin × uk × kirþi × bru × furiR an(s) × salu × baþ stanta × hia... ...þi u--... 
...alt × --... 
... ræis[a] ... æftiR [Svæ]in/[Stæ]in, sun sinn, ok gærði bro fyriR hans salu. Bað standa hia[r] ... ... ... ... 
... raised ... in memory of Sveinn/Steinn, his son, and made the bridge for his soul. (He) ordered (it) to 
stand here ... ... ... ...  
 
   U 330   
× inka × lit × raisa × staina × auk × bro × kiara × eftiR × raknfast × bont×a sin × asur × uaR × 
huskarl × hans × 
Inga let ræisa stæina ok bro gærva æftiR Ragnfast, bonda sinn. Assurr vaR huskarl hans. 
Inga had the stones raised and the bridge made in memory of Ragnfastr, her husbandman. Ôzurr was his 
housecarl.  
 
   U 335   
ulmi × lit × risa × stin × þina × uk × bru þisi × i(f)tiR × iru × faþur sin × uskarl × sifruþaR 
Holmi let ræisa stæin þenna ok bro þessi æftiR Hæru(?), faður sinn, huskarl SigrøðaR. 
Holmi had this stone raised and this bridge (made) in memory of Hæra, his father, Sigrøðr's housecarl.  
 
   U 345 †  
[...- risti * stin * þina * iftiR * urm * su(n) ... ifti(R) s-k * uk * lit * kira * bru * þ(a)-i * furiR * ot * uk * 
salu * þiRa * ... uitrik * þasi * þit uit uiti iftiR] 
... ræisti stæin þenna æftiR Orm, sun ... æftiR s[i]k ok let gærva bro þa[s]i fyriR and ok salu þæiRa ... 
vitring þasi <þit> <uit> <uiti> æftiR 
... raised this stone in memory of Ormr, son ... in memory of himself and had this bridge made for their 
spirit and soul ... this memento ... in memory of  
 
  U 353   
suni * riti * stan * ok| |kiarþi * bro ** eftiR * sihbiarn * ak * þiahn suni * risti * 
Suni retti stæin ok gærði bro æftiR Sigbiorn ok Þiægn. Suni risti. 
Soni erected the stone and made the bridge in memory of Sigbjôrn and Þegn. Soni carved.  
 
  U 376   
ika × let × kiara × bro × ok × staina rita eftiR × rahna × s(u)(n) × sin × ok × rahniltr × eftir × boanta × 
sin × stain ' r[isti] 
Inga let gæra bro ok stæina retta æftiR Ragna, sun sinn, ok Ragnhildr æftiR boanda sinn. Stæinn risti. 
Inga had the bridge made and the stones erected in memory of Ragni , her son; and Ragnhildr in memory 
of her husbandman. Steinn carved.  
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U 377 †  
[kunar × auk × ketilau × litu × stain × rita × ok ' bru × kiara × iftiR × oloh × tutur ' sina in suain risti 
...nar] 
Gunnarr ok Kætiløy letu stæin retta ok bro gæra æftiR Olog, dottur sina. En Svæinn risti [ru]naR. 
Gunnarr and Ketiley had the stone erected and the bridge made in memory of Ólaug, their daughter. And 
Sveinn carved the runes.  
 
   U 378   
× suain × ok × ihy[lfastr × þaiR × stain × ritu × ok × bro kiarþu × eft-r × ihul × faþur × sin * ok *] 
aselfi ' muþur sina 
Svæinn ok Igulfastr þæiR stæin rettu ok bro gærðu æft[i]R Igul, faður sinn, ok Asælfi, moður sina. 
Sveinn and Ígulfastr, they erected the stone and made the bridge in memory of Ígull, their father and 
Áselfr, their mother.  
 
  U 456   
[iku-]... ... ...(r)(b)iarn * litu * kiara * bru (a)t * þia(k)n * (f)(a)[þur] ... 
Ing... ... [Þo]rbiorn letu gæra bro at Þiagn, faður [sinn]. 
Ing-... ... Þorbjôrn had the bridge made in memory of Þegn, their father.  
 
   U 462   
§A [tierfr * uk kunar * a](u)k ' kulhu ['] litu ' risa ' stain * uk * bru ' eftiR ' alfntan × faþur sin 
§B [hu](l)mfriþ ' at ' bonta ' uk ' ybiR ' ris[ti run] 
§A DiarfR ok Gunnarr ok Gulløy letu ræisa stæin ok bro æftiR Halfdan, faður sinn, 
§B Holmfrið at bonda. Ok ØpiR risti runaR. 
§A Djarfr and Gunnarr and Gulley had the stone raised and the bridge (made) in memory of Halfdan, their 
father; §B Holmfríðr in memory of her husbandman. And Œpir carved the runes.  
 
  U 476 †  
[× sulfa × auk × bui × karþu bru × þisa × eftiR × askair × uaR sun a... × -(þ)(u)(a)-] 
Sylfa/Solfa ok Boi gærðu bro þessa æftiR AsgæiR, vaR sun ... ... 
Sylfa/Solfa and Búi made this bridge in memory of Ásgeirr, (who) was the son ... ...  
 
   U 489   
khulu ' lit ' kira ' bro fr ant ' kilaua ' totur ' sin ' uk sum ' ati ' ulfr ' ybiR risti 
Gullaug(?) let gæra bro fyr and GillaugaR, dottur sinnaR ok sum atti UlfR. ØpiR risti. 
Gullaug(?) had the bridge made for the spirit of Gillaug, her daughter, and whom Ulfr owned (i.e. was 
married to). Œpir carved.  
 
  U 505   
alrikr ' lit ' rita ' stai(n) ' -k ' bro ' kiara ' iftiR ' hilha ' sun sin ' hultrikr ' auk ' auþin iftiR broþur sin 
suain risti 
AlrikR let retta stæin [o]k bro gæra æftiR Hælga, sun sinn, HultrikR ok Auðin æftiR broður sinn. Svæinn 
risti. 
Alríkr had the stone erected and the bridge made in memory of Helgi, his son; Hultríkr and Auðin in 
memory of their brother. Sveinn carved.  
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U 512 $  
§A fryb... ... ...i × huk f(r)... ...(f)-þr × þiR ristu × sti- -...(n)a × iftiR × kuþ-ar × ...(a)þur × sin kuþan × 
huk tuma + (b)...-þur × sin ×× kuþ ...i ot × þiRa × huk × salu × hu... ... ...uþiR × bitr × þan × þiR × -ar- 
× h... 
§B ...ir × skal × stan=ta × stin × uiþ- bryku × suniR × at × faþuR satu * kuþan * kaiR -... ... 
§C --(u)-aR × mirki × at × bua-... ... 
§A Frøyb[iorn] ... ... ok Fr[øy]...(?) ...f[i]ðr, þæiR ræistu stæi[n þe]nna æftiR Guð[m]ar/Guð[v]ar(?), [f]aður 
sinn goðan ok Tuma/Tumma, b[ro]ður sinn. Guð [hialp]i and þæiRa ok salu o[k Guðs m]oðiR bætr þan 
þæiR [g]ær[t] h[afa]. 
§B [H]er skal standa stæinn við[r] bryggiu. SyniR at faður sattu goðan. GæiR.../GæiRR ... ... 
§C ... mærki at boa[nda] ... 
§A Freybjôrn ... ... and Frey-...(?) ...-finnr, they raised this stone in memory of Guðmarr/Guðvarðr(?), their 
good father and Tumi/Tummi, their brother. May God and God's mother help their spirits and souls better 
than they have done. §B Here the stone will stand by the bridge. Sons placed (it) in memory of (their) 
good father. Geir-.../Geirr ... ... §C ... landmark in memory of husbandman ...  
 
   U 514   
+ anuntr * lit * auk * kera * bro * auk * stain riti * eftiR * ketilfast * faþur * sin * ok * farulfr * 
Anundr let ok gærva bro ok stæin retti æftiR Kætilfast, faður sinn, ok FarulfR. 
Ônundr also had the bridge made and the stone erected in memory of Ketilfastr, his father, and Farulfr 
(also made).  
 
   U 565 †  
[mani auk * afriþ * litu ' fira * bru iftiR * olif * sun : sin * in * ioan * at ' broþur ' sin ' ubiR ' risti] 
Manni/Mani ok Afriðr letu gærva bro æftiR Olæif, sun sinn, en Ioan at broður sinn. ØpiR risti. 
Manni/Máni and Áfríðr had the bridge made in memory of Óleifr, their son; and Jóhan in memory of his 
brother. Œpir carved.  
 
   U 572   
...(l)auh * lit bro ' kera ' stain ' rita * eftiR * ioan * buanda * sin * ok * kunar * ok * ali * (e)ftiR * boþor 
* sin 
...laug let bro gærva, stæin retta æftiR Ioan, boanda sinn, ok Gunnarr ok Ali/Alli æftiR broður sinn. 
...-laug had the bridge made (and) the stone erected in memory of Jóhan, her husbandman; and Gunnarr 
and Áli/Alli in memory of their brother.  
 
   U 586 $  
× kunbirn × uk × osbirn × uk × [sikuatr * þiR × lit](u) [×] (r)(i)sa × s[t](i)(n) × [þin]a × iftiR × t(u)ka × 
faþur sin × ku[þ](a)(n) × ku(þ) ial(b)[i × ans × -]t uk × salu bitr × þan × an × karþi × til × ulm×f(r)[i](R) 
lit × kra br(u) 
Gunnbiorn ok Asbiorn ok Sighvatr þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR Toka, faður sinn goðan. Guð hialpi 
hans [a]nd ok salu bætr þan hann gærði til. Holmfriðr let gærva bro. 
Gunnbjôrn and Ásbjôrn and Sighvatr, they had this stone raised in memory of Tóki, their good father. May 
God help his spirit and soul better than he deserved. Holmfríðr had the bridge made.  
 
   U 617   
kinluk × hulmkis × tutiR × systiR × sukruþaR × auk × þaiRa × kaus × aun × lit × keara × bru × þesi × 
auk × raisa × stain × þina × eftiR × asur × bunta * sin × sun × hakunaR × iarls × saR × uaR × uikika 
× uaurþr × miþ × kaeti × kuþ × ialbi × ans × nu × aut × uk × salu 
Ginnlaug, HolmgæiRs dottiR, systiR SygrøðaR ok þæiRa Gauts, hon let gæra bro þessa ok ræisa stæin 
þenna æftiR Assur, bonda sinn, son HakonaR iarls. SaR vaR vikinga vorðr með Gæiti(?). Guð hialpi hans 
nu and ok salu. 
Ginnlaug, Holmgeirr's daughter, Sigrøðr and Gautr's sister, she had this bridge made and this stone 
raised in memory of Ôzurr, her husbandman, earl Hákon's son. He was the viking watch with Geitir(?). 
May God now help his spirit and soul.  
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U 638 †  
§P [... ... gara * manseki * bro * breka * yk kiar * þa * auk er * kerþi * bro * biorn ruibhio... ...fulki... 
...rki] 
§Q [... ... kara * manseki * bro breþa * uikusa * akarþir * karþi * bink * biorar * broin... ...ful-... ...uki] 
§P ... [let] gæra Mannsængi bro bræiða ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
§Q ... [let] gæra Mannsængi bro bræiða ... ... ... ... ... ... ... ... 
§P ... had Mannsengi bridge made broad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... had Mannsengi bridge made 
broad ... ... ... ... ... ... ... ...  
 
  U 818   
[knutr : auk : arnburk : auk : kusu]ir : auk : ku[n]ar : auk : halftan : auk : ikifastr [: ristu : stain : 
þinsi ... ---- i : k]rutum : auk : likhus : auk : bru : k[uþ : hiabi : ot has : nu] 
Knutr ok Arnborg ok GuðveR(?) ok Gunnarr ok Halfdan ok Ingifastr ræistu stæin þennsi ... ... i 
Grytum/Griutum ok likhus/liknhus ok bro. Guð hialpi and hans nu. 
Knútr and Arnbjôrg and Guðvér(?) and Gunnarr and Halfdan and Ingifastr raised this stone ... ... in Grjót 
and sarcophagus/hospice and bridge. May God now help his spirit.  
 
   U 828 $  
kakr × uk × a[k]un × litu × akua × sten × uk × br[u × kira × u]ftir × ernisl [× faþur + sin × kuþan × 
ku]þ × ialbi salo ans × t(i)[þk]umi [×] uk × sten × þino 
KagR(?)/GagR(?) ok Hakon letu haggva stæin ok bro gærva æftiR Æringisl, faður sinn goðan. Guð hialpi 
salu hans. Tiðkumi hiogg stæin þenna. 
Kagr(?)/Gagr(?) and Hákon had the stone cut and the bridge made in memory of Erngísl, their good 
father. May God help his soul. Tíðkumi cut this stone.  
 
   U 839   
* hamunti * auk * auþker * litu * raisa * stin * þina * eftR * anunt * sun sin * auk * bru * giara 
Amundi ok Auðgærðr letu ræisa stæin þenna æftiR Anund, sun sinn, ok bro gæra. 
Ámundi and Auðgerðr had this stone raised and the bridge made in memory of Ônundr, their son.  
 
   U 854 $  
§P * h(u)lmfriþ ' lit ' [k]-(a)ra ' baþi * bro * ak * rita * stain : eftiR * bota ' sin ' iorl ' ak ' suni ' sina ' 
sehkurþ * ak * sihu-... ... ...har * merkis'kiarþ ' uani : ak ' harþtstain : ak * þorbiorn ' ak| '| kunuiþr 
§Q * h(u)lmfriþ ' lit ' [k]-(a)ra ' baþi * bro * ak * rita * stain : eftiR * bota ' sin ' iorl ' ak ' suni ' sina ' 
sehkurþ * ak * sihu-... ... ...har * merkis'kiarþ ' uani : ak ' harþtstain : ak * þorbiorn ' ak ' unuiþr 
§P Holmfrið let gæra baði bro ok retta stæin æftiR bonda sinn Iarl ok syni sina Sigurð ok Sig... ... ... 
mærkisgærð Vani(?) ok Harðstæinn ok Þorbiorn ok Gunnviðr. 
§Q Holmfrið let gæra baði bro ok retta stæin æftiR bonda sinn Iarl ok syni sina Sigurð ok Sig... ... ... 
mærkisgærð Vani(?) ok Harðstæinn ok Þorbiorn ok Unnviðr(?). 
§P Holmfríðr had both the bridge made and the stone erected in memory of her husbandman Jarl and her 
sons Sigurðr and Sig-... ... ... making of the landmark Vani(?) and Harðsteinn and Þorbjôrn and Gunnviðr. 
§Q Holmfríðr had both the bridge made and the stone erected in memory of her husbandman Jarl and her 
sons Sigurðr and Sig-... ... ... making of the landmark Vani(?) and Harðsteinn and Þorbjôrn and 
Unnviðr(?).  
 
   U 856 $  
huka(l)-(r) ' ---r- ...[in þin- at] ...u- [a]uk b(r)(u) k-rua 
Hugal[d]r ... [stæ]in þenn[a] at ... ok bro g[æ]rva. 
Hugaldr ... this stone in memory of ... and the bridge made.  
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U 859 $  
fastbiurn ' uk þurun ' litu rita ... bru kirua| |abtiR ' inkifa-... ...(u)anta sin ' kuþ hialbi hont ' osmunrt 
risti runoR 
Fastbiorn ok Þorunn letu retta ... bro gærva æftiR Ingifa[st, b]oanda sinn. Guð hialpi and. Asmundr risti 
runaR. 
Fastbjôrn and Þórunnr had ... erected ... the bridge made in memory of Ingifastr, their husbandman. May 
God help his spirit. Ásmundr carved the runes.  
 
   U 861 $  
sihikþurn ' ... [risa * stin] ' uk ' bru ' kera : at : aterf : sun : uk ' a(t) ' mai : tutor : sin : eþorn : uk : 
suen : uk ' (u)ikþu-... ... ' sikb--... ...(R) ' isi 
Sigþorn ... ræisa stæin ok bro gærva at Adiarf, sun, ok at Møy, dottur sina, Æiþorn ok Svæinn ok 
Vigþo[rn] ... Sig... ... <isi> 
Sigþorn ... the stone raised and the bridge made in memory of Ádjarfr, (his) son, and in memory of Mey, 
his daughter; Eiþorn and Sveinn and Vígþorn ... Sig-... ...  
 
   U 867 $  
+ þialfi + kiarþi + bro + at bulu + totuR sina + ali + ok + ola[ifr + l]itu hakua + at + þialfa + faþur sin 
+ ika + at + uer sin + kuþ + liti + sal þaira 
Þialfi gærði bro at Bollu, dottur sina. Ali/Alli ok OlæifR letu haggva at Þialfa, faður sinn, Inga at ver sinn. 
Guð letti sal þæiRa. 
Þjalfi made the bridge in memory of Bolla(?), his daughter. Áli/Alli and Óleifr had (this) cut in memory of 
Þjalfi, their father; Inga in memory of her husband. May God relieve their souls.  
 
   U 901   
... ...arl ' uk ihulbiurn ' litu rita stono þisa ' uk| |kirua bru þisa ' at iafur faþur si... ... (h)ialbi ont hos 
... [K]arl ok Igulbiorn letu retta stæina þessa ok gærva bro þessa at Iofur, faður si[nn] ... hialpi and hans. 
... Karl and Ígulbjôrn had these stones erected and this bridge made in memory of Jôfurr, their father ... 
may help his spirit.  
 
   U 904   
+ iarl + uk| |karl + uk ihulbiurn litu rita stino þisa + uk| |kirua bru þisa + abtiR + iufur + faþur sin 
Iarl ok Karl ok Igulbiorn letu retta stæina þessa ok gærva bro þessa æftiR Iofur, faður sinn. 
Jarl and Karl and Ígulbjôrn had these stones erected and this bridge made in memory of Jôfurr, their 
father.  
 
   U 947 $  
þurstin : auk : uiki : lit : gRra : buru : þisi : friR : osuraR : ont : mags| |sins : nu is : sal : sagat : sua 
h:iabi : kuþ : isbiun : kir 
Þorstæinn ok Vigi letu gæra bro þessi fyriR AssuraR and, mags sins. Nu es sal sagat sva: hialpi Guð. 
Æsbiorn gærði(?). 
Þorsteinn and Vígi had this bridge made for Ôzurr's spirit, their kinsman-by-marriage. This is now said for 
his soul: may God help. Ásbjôrn made.(?)  
 
   U 993 $  
ion * u(k) iufur[-ast litu r]aisa ' stin uk ' bru ' iftiR ' uiha ' faþur ' su[n] ' istin[s ybiR * rist-] biarn 
Ion ok Iofur[f]ast letu ræisa stæin ok bro æftiR Viga, faður, sun Øystæins/Æistæins. ØpiR rist[i]. Biorn. 
Jón and Jôfurfast had the stone raised and the bridge (made) in memory of Vígi, (their) father, Eysteinn's 
son. Œpir carved. Bjôrn.  
 
   U 995 †  
[anuntr * uk * iuruntr * uk * sihiuiþr * þiR litu * raisa * ... yk * bro uikt... ...faþi... ...in...] 
Anundr ok Iorundr ok Sigviðr þæiR letu ræisa ... ok bro ... ... ... 
Ônundr and Jôrundr and Sigviðr, they had ... raised ... and the bridge ... ... ...  
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U 1017   
[fastulfr * lit * rita * stin * iftiR * hulf]ast [runiriþ lit * iftiR * osihik * faþur sin uk * bru * kra] al 
a(s)[li]ks -- 
FastulfR let retta stæin æftiR Holmfast, Runfrið(?) let æftiR Aslæik(?), faður sinn, ok bro gæra <al> 
Aslæiks(?) ... 
Fastulfr had the stone erected in memory of Holmfastr; Rúnfríðr(?) also had the bridge made in memory 
of Ásleikr(?), her father ... Ásleikr's(?) ...  
 
   U 1020   
[ku](þ)fast[r] * li[t] * [raisa] * stin ... * fastulfr ** rui... ...[st]i * bru * as[uh]k 
Guðfastr let ræisa stæin ... FastulfR ... ... bro <asuhk>. 
Guðfastr had the stone raised ... Fastulfr ... ... the bridge ...  
 
   U 1031   
[sihtia]rf ' auk humbiurn ' [auk þur](b)iurn ' þiR lit[u] r[i](t)a stin þino auk b[ru * kira at iu]n faþur * 
[sin] 
SigdiarfR ok Holmbiorn ok Þorbiorn þæiR letu retta stæin þenna ok bro gæra at Ion, faður sinn. 
Sigdjarfr and Holmbjôrn and Þorbjôrn, they had this stone erected and the bridge made in memory of Jón, 
their father.  
 
   U 1033   
§A nasi × auk : þair : bruþr : raistu : stain : þisa × 
§B aftir : iarl : faþur : sin : kuþan : auk : bru : kus : þaka × kiarþu × 
§A Nasi/Næsi ok þæiR brøðr ræistu stæin þennsa 
§B æftiR Iarl, faður sinn goðan, ok bro Guðs þakka gærðu. 
§A Nasi/Nesi and his brothers raised this stone §B in memory of Jarl, their good father, and made the 
bridge as thanks to God.  
 
   U 1041   
iahbaþr ' ok ' inkikieþr ' litu ' rita sena iftR faþur sin ' runfastr ' ok ' iftR ' runu ' moþur sena ' ikulfr ' 
risti runi ahbaþr kiaþi bro * 
Hagbarðr ok Ingigærðr letu retta stæina æftiR faður sinn Runfast ok æftiR Runu, moður sina. IngulfR risti 
runaR. Hagbarðr gærði bro. 
Hagbarðr and Ingigerðr had the stones erected in memory of their father Rúnfastr and in memory of 
Rúna, their mother. Ingulfr carved the runes. Hagbarðr made the bridge.  
 
   U 1046 $  
...ikaiR lit resa sten auk ' kera ' buro ' eftiR ' siiterf * buroþur * sin 
...gæiRR let ræisa stæin ok gæra bro æftiR Sædiarf/Sigdiarf, broður sinn. 
...-geirr had the stone raised and the bridge made in memory of Sædjarfr/Sigdjarfr, his brother.  
 
   U 1108 †$  
[kitilmuntr * uk un... ... -era * bro * at * kak * sun ...i...] 
Kætilmundr ok ... [letu g]æra bro at Kag(?)/Gag(?), sun [s]i[nn]. 
Ketilmundr and ... had the bridge made in memory of Kagr(?)/Gagr(?), their son.  
 
   U 1114 †  
[ketil lit ' kera bro eftR ' selfan sik ok fastr + iftR + i... ...-aþi-... ... runoR þisaR] 
Kætill let gæra bro æftiR sialfan sik ok Fastr(?) æftiR ... ... ... runaR þessaR. 
Ketill had the bridge made in memory of himself; and Fastr(?) in memory of ... ... ... these runes.  
 
   U 1133 †  
[ahuiþr * lit kiara * bro * yftiR * karluk ok * kuþuaru] 
Agviðr let gæra bro æftiR Karlung ok Guðvaru. 
Agviðr had the bridge made in memory of Karlungr and Guðvôr.  
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  U Fv1978;226 $  
§P ...-r * riti * stan * eftR * ermu- * ¶ ...-- * ftR þiahn ¶ ok| |kiarþi * bro * biarhi * kuþ * ...--ni 
§QA ...-r * riti * stan * eftR * ermu- * ok| |kiarþi * bro * biarhi * kuþ * ¶ ... --ni 
§QB ...-- * ftR þiahn 
§P ... retti stæin æftiR Ærnmu[nd] ... æftiR Þiagn ok gærði bro. Bergi Guð ... 
§QA ... retti stæin æftiR Ærnmu[nd] ok gærði bro. Bergi Guð ... [Su]ni(?) 
§QB ... æftiR Þiagn. 
§P ... erected the stone in memory of Ernmundr ... in memory of Þegn and made the bridge. May God 
save ... §QA ... erected the stone in memory of Ernmundr and made the bridge. May God save ... Suni(?) 
§QB ... in memory of Þegn.  
 
   U Fv1992;157   
× kunar : auk biurn : auk × þurkrimr × ra-... ...tain : þina * at þurst... × bruþur sin : is uas austr : 
tauþr * m... ...ari × auk × karþ... ...u þisi 
Gunnarr ok Biorn ok ÞorgrimR ræ[istu s]tæin þenna at Þorst[æin] broður sinn, es vas austr dauðr m[eð 
Ingv]ari, ok gærð[u br]o þessi. 
Gunnarr and Bjôrn and Þorgrímr raised this stone in memory of Þorsteinn, their brother, who was dead in 
the east with Ingvarr, and made this bridge.  
 
   U THS30;83 †  
[rahnfastr * auk * ika * au(k) ... ...u * akua * stin * þinsa * auk * bru * kira * aftir * þurstin ... sin * h(a)n 
* f(i)(l) ... ...t * ans *] 
Ragnfastr ok Inga ok ... [let]u haggva stæin þennsa ok bro gæra æftiR Þorstæin, ... sinn. Hann fioll(?) ... 
[an]d hans. 
Ragnfastr and Inga and ... had this stone cut and the bridge made in memory of Þorsteinn, their ... He 
fell(?) ... his spirit.  
 

Till ljus och pradis 

  U 160   
ulfkitil * uk * kui uk + uni + þiR × litu * rhisa × stin þina * iftiR * ulf * faþur * sin * kuþan on * buki * i 
skul(o)bri * kuþ * ilbi * ons * at * uk * salu * uk * kusþ muþiR * li anum lus * uk baratis 
Ulfkætill ok Gyi ok Uni/Unni þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR Ulf, faður sinn goðan. Hann byggi i 
Skulhambri. Guð hialpi hans and ok salu ok Guðs moðiR, le hanum lius ok paradis. 
Ulfketill and Gýi and Uni/Unni, they had this stone raised in memory of Ulfr, their good father. He lived in 
Skolhamarr. May God and God's mother help his spirit and soul; grant him light and paradise.  
 

U 719   
+ akyti lit + rita + st-n + þino + yfti + tumo ... ...istr + lati kumo + ot + tumo + i lus yk baratisi + yk i 
þon em + besta + kristnum + 
Aguti let retta st[æi]n þenna æftiR Tuma/Tumma ... [K]ristr lati koma and Tuma/Tumma i lius ok paradisi 
ok i þann hæim bæzta kristnum. 
Ágoti had this stone erected in memory of Tumi/Tummi ... May Christ let Tumi's/Tummi's spirit come into 
light and paradise and into the best home for Christians.  
 

För sin egen själ 

  U 164   
× iarlabaki × lit × raisa × stain × þisa × at sik × kuikuan ×× auk bru × þisa × karþi × fur ont × sina × 
auk ain ati × alan × tabu × kuþ hialbi ont hans 
Iarlabanki let ræisa stæina þessa at sik kvikvan, ok bro þessa gærði fyr and sina, ok æinn atti allan Tæby. 
Guð hialpi and hans. 
Jarlabanki had these stones raised in memory of himself while alive, and made this bridge for his spirit, 
and (he) alone owned all of Tábýr. May God help his spirit.  
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  U 194   
al|i| |l|it raisa stain þino| |oftiR sik sialfan ' hon tuk| |knuts kialt a| |anklanti ' kuþ hialbi hons ant 
Ali/Alli let ræisa stæin þenna æftiR sik sialfan. Hann tok Knuts giald a Ænglandi. Guð hialpi hans and. 
Áli/Alli had this stone raised in memory of himself. He took Knútr's payment in England. May God help his 
spirit.  
 
  U 1011   
§A uihmuntr ' lit ' agua * stain * at ' sig ' selfon ' slyiastr ' mono ' guþ ' ia[l]bi (s)ial ' uihmuntar * 
styrimons 
§B uihmuntr * auk ' afiriþ : eku merki ' at kuikuan * sik * 
§A Vigmundr let haggva stæin at sik sialfan, sløgiastr manna. Guð hialpi sial VigmundaR styrimanns. 
§B Vigmundr ok Afrið hioggu mærki at kvikvan sik. 
§A Vígmundr had the stone cut in memory of himself, the most skillful of men. May God help Vígmundr 
the captain's soul. §B Vígmundr and Áfríðr cut the landmark in memory of themselves while alive.  
 
  U 212   
§A × iarlibaki × lit × raisa × stan + þina × a... ... ...kuan + han × ati ain × tabu × alan × -... ... ont hans 
+ 
§B × iarlabaki × lit raisa × stain × þin- at sik kuikuan × auk × þinkstaþ × þina × karþi + auk × ain ati 
+ alt hu-(t)ari × þita + 
§A Iarlabanki let ræisa stæin þenna a[t sik kvi]kvan. Hann atti æinn Tæby allan. [Guð hialpi] and hans. 
§B Iarlabanki let ræisa stæin þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gærði, ok æinn atti allt hu[n]dari 
þetta. 
§A Jarlabanki had this stone raised in memory of himself while alive. He alone owned all of Tábýr. May 
God help his spirit. §B Jarlabanki had this stone raised in memory of himself while alive, and made this 
Assembly-place, and alone owned all of this Hundred.  
 

Förlåta synder eventuellt bättre än man förtjänar 

  U 323 $  
× iystin × auk × iuruntr × auk × biurn × þiR [× byryþr × risþu] ... ...stin × trums × f[aþur] × sin × kuþ 
× ihlbi × ons × ont × auk × selu + fur+kifi × onum × sakaR × auk × sutiR × × hi × mun × ligia × meþ 
+ altr + lifiR × bru × hrþ×slagin × briþ × e[ft × k]uþ-- suenaR k[arþu ×] at × sin × faþur × mo × igi × 
brutaR×kuml × betra × uerþa + 
Øystæinn/Iostæinn ok Iorundr ok Biorn þæiR brøðr ræisþu ... ...stæin Drums(?), faður sinn. Guð hialpi 
hans and ok selu, forgefi hanum sakaR ok syndiR. Æi mun liggia, með aldr lifiR, bro harðslagin, bræið æft 
goð[an]. SvæinaR gærðu at sinn faður. Ma æigi brautaRkuml bætra verða. 
Eysteinn/Jósteinn and Jôrundr and Bjôrn, these brothers raised ... ...-steinn Clumsy(?) their father. May 
God help his spirit and soul, forgive him (his) guilt and sins. Ever will (it) lie, while mankind lives on, the 
firm-founded bridge, broad in memory of the good (one). The lads made in memory of their father. No 
pathside-monument will be better.  
 
  U 338   
§A þurstin × uk × ragnfriR × þu (r)(i)stu × stin × þina × iftiR × (b)iur[n] × i krnbu 
§B × bruþur × kalfs × anum × ua [at * uikmu--R × ku]þ ihlbi × [o]ns × ot × uk × salu × bitr × þan × on 
karþ[i] -il 
§A Þorstæinn ok Ragnfriðr þau ræistu stæin þenna æftiR Biorn i Granby, 
§B broður Kalfs. Hanum va at Vigm[un]dr. Guð hialpi hans and ok salu bætr þan hann gærði [t]il. 
§A Þorsteinn and Ragnfríðr, they raised this stone in memory of Bjôrn in Granbýr, §B Kalfr's brother. 
Vígmundr slaughtered him. May God help his spirit and soul better than he deserved.  
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U 371 $  
kitil × (u)(k) × brunkitil (þ)(i)(R) × [ris]tu × stin × þina × -...R × ulf × i lukobri × faþur × s[i]... ... ... 
...[l]bi × ans × ot uk × sa[l]... ... ... ...[uþ]iR bitr × þan hn × kirþi til 
Kætill ok Brunkætill þæiR ræistu stæin þenna [æfti]R Ulf i Laughambri(?), faður si[nn] ... [Guð hia]lpi hans 
and ok sal[u ok Guðs m]oðiR bætr þan hann gærði til. 
Ketill and Brúnketill, they raised this stone in memory of Ulfr of Laughamarr(?), their father ... May God 
and God's mother help his spirit and soul better than he deserved.  
 
  U 512 $  
§A fryb... ... ...i × huk f(r)... ...(f)-þr × þiR ristu × sti- -...(n)a × iftiR × kuþ-ar × ...(a)þur × sin kuþan × 
huk tuma + (b)...-þur × sin ×× kuþ ...i ot × þiRa × huk × salu × hu... ... ...uþiR × bitr × þan × þiR × -ar- 
× h... 
§B ...ir × skal × stan=ta × stin × uiþ- bryku × suniR × at × faþuR satu * kuþan * kaiR -... ... 
§C --(u)-aR × mirki × at × bua-... ... 
§A Frøyb[iorn] ... ... ok Fr[øy]...(?) ...f[i]ðr, þæiR ræistu stæi[n þe]nna æftiR Guð[m]ar/Guð[v]ar(?), [f]aður 
sinn goðan ok Tuma/Tumma, b[ro]ður sinn. Guð [hialp]i and þæiRa ok salu o[k Guðs m]oðiR bætr þan 
þæiR [g]ær[t] h[afa]. 
§B [H]er skal standa stæinn við[r] bryggiu. SyniR at faður sattu goðan. GæiR.../GæiRR ... ... 
§C ... mærki at boa[nda] ... 
§A Freybjôrn ... ... and Frey-...(?) ...-finnr, they raised this stone in memory of Guðmarr/Guðvarðr(?), their 
good father and Tumi/Tummi, their brother. May God and God's mother help their spirits and souls better 
than they have done. §B Here the stone will stand by the bridge. Sons placed (it) in memory of (their) 
good father. Geir-.../Geirr ... ... §C ... landmark in memory of husbandman ...  
 
  U 539   
§A tiarfR × uki × urika × uk ' uiki × uk × iukiR × uk × kiRialmR × þiR bryþr × aliR × litu × risa × 
§B stin þina × iftiR × suin × bruþur × sin × saR × uarþ × tuþr a × iut(l)ati × on skulti 
§C fara × til × iklanþs × kuþ × ialbi × (o)ns × at uk salu × uk| ×| kus muþiR × betr × þan an karþi til 
§A DiarfR ok Orøkia ok Vigi ok IogæiRR ok GæiRhialmR, þæiR brøðr alliR letu ræisa 
§B stæin þenna æftiR Svæin, broður sinn. SaR varð dauðr a Iutlandi. Hann skuldi 
§C fara til Ænglands. Guð hialpi hans and ok salu ok Guðs moðiR bætr þan hann gærði til. 
§A Djarfr and Órœkja and Vígi and Jógeirr and Geirhjalmr, all of these brothers had §B this stone raised 
in memory of Sveinn, their brother. He died in Jútland. He meant to §C travel to England. May God and 
God's mother help his spirit and soul better than he deserved.  
 
  U 586 $  
× kunbirn × uk × osbirn × uk × [sikuatr * þiR × lit](u) [×] (r)(i)sa × s[t](i)(n) × [þin]a × iftiR × t(u)ka × 
faþur sin × ku[þ](a)(n) × ku(þ) ial(b)[i × ans × -]t uk × salu bitr × þan × an × karþi × til × ulm×f(r)[i](R) 
lit × kra br(u) 
Gunnbiorn ok Asbiorn ok Sighvatr þæiR letu ræisa stæin þenna æftiR Toka, faður sinn goðan. Guð hialpi 
hans [a]nd ok salu bætr þan hann gærði til. Holmfriðr let gærva bro. 
Gunnbjôrn and Ásbjôrn and Sighvatr, they had this stone raised in memory of Tóki, their good father. May 
God help his spirit and soul better than he deserved. Holmfríðr had the bridge made.  
 
  U 726   
þuriR : lit : risa : stin : þina : yftiR : isbir : f... ...-- : -(u)(þ) ... ... ... ... ... ... ...- til : kart : bali : risti : 
runa- 
ÞoriR let ræisa stæin þenna æftiR Æsbiorn, f[aður sinn(?)]. [G]uð [hialpi sal hans bætr þæn hann hafði] til 
gært. Balli risti runa[R]. 
Þórir had this stone raised in memory of Ásbjôrn, his father.(?) May God help his soul better than he had 
deserved. Balli carved the runes.  
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 U 758   
ikib(i)rn : ak : þiR : bryþr : litu : risa : stin : þina : a(t) : ikhul : faþur : sin : (k)uþ : hilbi : anta : hns 
bt(r) : þin : (h)-(n) : (h)--... ...- : -(a)(r)- : --...---- : (r)isti : runaR * þasi 
Ingibiorn ok þæiR brøðr letu ræisa stæin þenna at Igul, faður sinn. Guð hialpi anda hans bætr þæn h[a]nn 
h[æfiR til g]ær[t. Tiðkumi] risti runaR þessi. 
Ingibjôrn and his brothers had this stone raised in memory of Ígull, their father. May God help his spirit 
better than he has deserved. Tíðkumi carved these runes.  
 
   U 759   
birynhiifR : ak : hrifnkR : ak : sik:ualti : utu : risa : stin : þini : at : askiR : faþur : sin : kuþ trutin : 
hilbi : anta : hans : bitr : þan : han : hifiR : til : kart : tiþkumi : risti : runaR : þasi 
BryniulfR(?) ok HræfningR(?) ok Sigvaldi letu ræisa stæin þenna at AsgæiR, faður sinn. Guð drottinn 
hialpi anda hans bætr þæn hann hæfiR til gært. Tiðkumi risti runaR þessi. 
Brynjulfr(?) and Hrefningr(?) and Sigvaldi had this stone raised in memory of Ásgeirr, their father. May 
Lord God help his spirit better than he has deserved. Tíðkumi carved these runes.  
 
  U 909 $  
[ikulfastr : lit iRasa stain] : aft hulbi(o)(r)[:n ouk þaiR a * libi *] (k)(u)(þ) [kiRi miskun] 
Igulfastr let ræisa stæin aft Holmbiorn ok þæiR <a> <libi> Guð gæri miskunn. 
Ígulfastr had the stone raised in memory of Holmbjôrn and they ... May God have mercy.  
 
  U 1039 $  
§A sthotbiarn ' auk istain ' (r)itu siin ' yftiR ' fnþur sin kula ' mesku ' g|i|r|i| |g|i|r|istr [li](t)in * sahlu 
hos 
§B kiulin ' ristiR ' runo ' þas ' kitiluha ' hit ' kuino ' has ' auk ' uielf/uielf=r 
§A Stoðbiorn(?) ok Øystæinn/Æistæinn rettu stæin æftiR faður sinn Gulla(?). Miskunn gæri(?) Kristr, lettin 
salu hans. 
§B Kiuli(?) ristiR runaR þasi. Kætillaug/Kætillauga het kvena hans, ok Viælf/ViælfR. 
§A Stóðbjôrn(?) and Eysteinn erected the stone in memory of their father Gulli(?). May Christ have 
mercy(?), relieve his soul. §B Kjúli(?) carved these runes. His wife was called Ketillaug/Ketillauga. And 
Véelfr.  
 

Död i vita våder 

U 243 †  
[holmlauk * uk * holmfrþ * lata * reisa * steina * eftR * fasta * uk * shfast * sunu * sina * þiR * to i 
hoitauaþum] 
HolmlaugR ok Holmfriðr lata ræisa stæina æftiR Fasta ok Sigfast, sunu sina. ÞæiR dou i hvitavaðum. 
Holmlaugr and Holmfríðr have raised the stones in memory of Fasti and Sigfastr, their sons. They died in 
(their) christening robes.  
 

U 364 $  
[karsi * auk ' kar-... ... sin ' han ua]R tauþ[r i '] huitauaþ[um] 
Karsi ok <kar-...> ... sinn. Hann vaR dauðr i hvitavaðum. 
Karsi and Kar-... their ... He died in christening robes.  
 

U 613 $  
+ una + lit + reisa + þinsa + stein + aftR + sun sin + istin sum + to + i hoita+uaþum + kuþ hialbi + 
salu hans ÷ 
Una/Unna let ræisa þennsa stæin æftiR sun sinn Øystæin/Æistæin, sum do i hvitavaðum. Guð hialpi salu 
hans. 
Una/Unna had this stone raised in memory of his son Eysteinn who died in christening robes. May God 
help his soul.  
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U 699 $  
[ikilaif * let * r]as[a * st-- at * bruna * boanta *] s[in] * h(a)n : (u)arþ [*] tauþr * a t[an](m)(a)rku * ¶ * i 
huita*uaþum [* bal]i * ¶ * [-r]ist... 
Ingilæif let ræisa st[æin] at Bruna, boanda sinn. Hann varð dauðr a Danmarku i hvitavaðum. Balli rist[i]. 
Ingileif had the stone raised in memory of Brúni, her husbandman. He died in christening robes in 
Denmark. Balli carved.  
 

U 896   
... [l]itu raisa stain + fir ' ont * iy--m + sun + sain + tauþr +  fita+faþum ' i tai'ma... ... riþ runaR ubiR 
... letu ræisa stæin fyr and Øy[nda]R(?), sun sinn, dauðr [i] hvitavaðum i Danma[rku](?) ... Reð runaR 
ØpiR. 
... had the stone raised for the spirit of Eyndar(?), their son, (who) died in christening robes in Denmark(?) 
... Œpir arranged the runes.  
 

U 1036   
sihuastr ' uk ' bratr ' uk ' uikitil elha ' lit ' rita stin iftiR ' anhuit ' sun ' sin ' sum '  tauþr '  
huita'huaþum ' (k)ristr ' ialbi ' sial ' antuita 
Sigfastr ok Brandr ok Vikætill. Hælga let retta stæin æftiR Andvett, sun sinn, sum [vaR] dauðr [i] 
hvitavaðum. Kristr hialpi sial AndvettaR. 
Sigfastr and Brandr and Véketill. Helga had the stone erected in memory of Andvéttr, her son, who died in 
christening robes. May Christ help Andvéttr's soul.  
 

U Fv1973;194   
...(þ)r * litu rita stain þino ... ...tauaþum × i... ...þiR aihi yirþa * miþan st...n- ... 
... letu retta stæin þenna ... [hvi]tavaðum ... ... æigi verða, meðan st[æi]n[aR](?) ... 
... had this stone erected ... christening robes ... no ... will be while the stones(?) ...  
 

Hämnd 

  U 1028   
... asbiurn * (a)uk i[n]-... ... ...--[k](u)r(u)... ...---...na-... ...anti kuþ suiki * þa iR h[a] sui[k]u 
... Asbiorn ok ... ... ... ... ...[l]andi(?). Guð sviki þa, eR hann sviku. 
... Ásbjôrn and ... ... ... ... ...-land(?) May God betray those who betrayed him.  
 

Övrigt 

  U 301 $  
§P [* nsmar × li- (r)ita * stin þi]no a... [... ...þs muþiR * aosmuntr * kla markaþi] 
§Q [* nsmar × li- (r)ita * stin þi]no a... [... ...þs muþiR * a osmuntr * klaþi markaþi] 
§P Asmarr(?) le[t] retta stæin þenna æ[ftiR] ... [Gu]ðs moðiR. Asmundr <kla> markaði. 
§Q Asmarr(?) le[t] retta stæin þenna æ[ftiR] ... [Gu]ðs moðiR. En(?) Asmundr Glaði(?) markaði. 
§P Ásmarr(?) had this stone erected in memory of ... God's mother. Ásmundr ... marked. §P Ásmarr(?) 
had this stone erected in memory of ... God's mother. And(?) Ásmundr Glaði(?) marked.  
 
  U 519   
* iubrn : uk × ini : riti × iþrn : iftiR + iRbrn : faþur : isin : þuliR * iuk * runar × þisi × isi kuþ + 
Iobiorn ok <ini> rettu <iþrn> æftiR GæiRbiorn(?), faður sinn. <þuliR> hiogg runaR þessi <isi> Guð. 
Jóbjôrn and <ini> erected ... in memory of Geirbjôrn(?), their father. <þuliR> cut these runes ... God  
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U 942   
+ iurunt... ...t : risa : stin : eftiR : (k)-rþaR : sun ¤ ... ...- -uþ : sikni : ys : kumna * ualtiR hailakR : 
turuin 
Iorund[r le]t ræisa stæin æftiR G[æ]rðar, sun [sinn] ... [G]uð signi oss, gumna valdr, hæilagR drottinn. 
Jôrundr had the stone raised in memory of Gerðarr, his son ... May God bless us, the ruler of men, holy 
Lord.  
 

U 960 $  
+ hakuno ¤ auk ¤ ostriþr ¤ kirþu ... ¤ sun ¤ snialan ¤ saR × hit × ... × iriks × kuþ × tr... ... 
Hakon ok Æstriðr gærðu ... sun sniallan. SaR het ... Æiriks. Guð dr[ottinn] ... 
Hákon and Ástríðr made ... able son. He was called ... Eiríkr's. Lord God ...  
 

U 170 †  
[: kuni * auk * as(a) * litu * raisa * st-- þina * auk * hualf * iftiR * akn- -un sin an ... ...auþr * i akru * a- 
-R * krafin * i * kirikiu*karþi * fastulfR * risti * runaR * kuin * raisti * stainhal þisa *] 
Gunni ok Asa letu ræisa st[æin] þenna ok hvalf æftiR Øyn[d, s]un sinn. Hann [varð d]auðr i Æikrøy(?). 
Ha[nn e]R grafinn i kirkiugarði. FastulfR risti runaR. Gunni ræisti stæinhall þessa. 
Gunni and Ása had this stone and the vault raised in memory of Eyndr, their son. He died in Eikrey(?). He 
is buried in the churchyard. Fastulfr carved the runes. Gunni raised this stone rock-slab.  

 

 

 


