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Abstracts 
 

Åsmund Kåresson is one of our greatest rune stone makers. His ornographic stile was copied 

by other rune writers. Åsmund also made many stones, around 60. Many scientists took för 

granted Åsmund was from Uppland, but not Magnus Källström. He saw liknesses in a rune 

stone from Medelpad, M5, and one from Uppland, U372, dedicated to Åsmund.  

 

This essey tries to complement Källströms statement. The rune stone M5 is compared with 

U372, and since neither one is signed, with U956. 

 

As one more attempt to prove Källström being right, I tried to put all Åsmunds stones in right 

decade, with Gräslunds method. As far I as am concerned, M5 and the stones signed by 

Åsmund is Gästrikland, is clearly older, than many stones signed/dedicated to Åsmund 

Kåresson in Uppland.  

 

The stones in Gästrikland are so huge and monumental, I asked myself why many Upplandic 

stones of Åsmund – especially the earlier - was so much simplier. My explaination is, that 

Åsmund carved runstones as proffessional, and since he was not known i Uppland, he first 

had to make himslef a namn. Then he could do his big, beautiful, wellcarved and artistic 

stones, because someone was intrerested in paying him.  

 

This - I mean - is another thing, that indicates what Magnus Källström assumed is right: 

Åsmund Kåresson is from Medelpad, learned to carve in the nieghbourhood of what is now 

the city of Gävle. Later Åsmund moved to Uppland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
 

Jag vill tacka Sally Holmstrand som lät oss alla i fjärde klass, krypa in i en gånggrift vid 

Glomslövs backar. Denna händelse som troligen inträffade år 1968, var början på mitt 

arkeologiska intresse. Efter diverse samlande av tidningsartiklar och senare böcker om ämnet, 

läste jag historia vid Umeå universitet höstterminen 1981. Döm min besvikelse, då historian 

den gången handlade om moderna företeelser, från 1800-talet.  

 

Tack även till den mycket intressante föreläsare i vikingatid, som jag fick lyssna på, i Umeå 

1982, eftersom jag läst historia A, om han nu hette Peter Sawyer eller något annat. 

 

Tack även till Micke Lindholm som tipsade mig om runkursen vid Mitthögskolan, samt Eva 

Nilsson som höll i den. Stort tack till den vänlige prästen som i Attmar kom utrusande med 

den intressanta tidningsartikeln om Åsmund från Medelpad. 

 

Stort tack till Per Ramqvist, den bäste föreläsare som jag någonsin har haft, som vid Umeå 

universitet gett så många fina föreläsningar, både live och som Internetkurser. Jag vill även ge 

ett tack till Per, för alla fina utflykter till bland annat Attmar. Utan hans trägna uppmaning att 

gå kurserna Forntid i Norr och hans tålamod med mitt  ”spretiga” sätt att skriva, hade denna 

uppsats inte blivit av. 
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C-uppsats Åsmund  

 

1 Inledning  
 

Denna uppsats ska handla om vår store runristare Åsmund Kåresson. Nya rön låter påskina att 

han är från Medelpad. Det finns en sten där Attmarstenen M5 som liknar en annan som 

Åsmund är tillskriven men inte signerat. Den är i sin tur lik en annan sten, som är signerad, 

med både för och efternamn.  

 

Denna uppsats börjar med (efter frågeställningen och metod) en allmän genomgång. Det vill 

säga mycket kortfattat om runor, när de tillkom m.m., för att snabbt komma in på Åsmund 

och hans stenar. Det som kännetecknar just Åsmunds sätt att rista, har fått ta lite större plats i 

min uppsats. Det finns en karta med, som visar att Åsmunds stenar är vida spridda. Hans 

tilltänkta dyslexi nämns lite och jag har ägnat lite tid åt hans ornamentik. Den tycker jag är 

lite slarvigt hanterad många gånger. 

 

Sedan granskar jag sex stycken runstenar särskilt: M5 i Medelpad, två i Gästrikland Gs 11 och 

Gs13, samt tre i Uppland. En som ligger geografiskt nära Gästrikland U1149 samt U372 då 

den är så lik M5 och U956 då den är lik U372. Jag tar reda på om dessa stenar uppvisar några 

tydliga Åsmunddrag. Jag undersöker likheter mellan dessa stenar.  

 

Jag har försökt åldersbestämma hans stenar med Gräslunds metod. Jag för ett litet resonemang 

om billiga respektive dyra runstenar, eftersom jag är övertygad om att Åsmund ristade mot 

betalning. 

 

Därpå följer en diskussion, där jag tar upp om Åsmund var från Norrland, hans dyslexi, liknar 

de sex stenar jag specialgranskar varandra. Jag diskuterar även tidsbestämningarna, billiga 

och dyra stenar. Naturligtvis följs detta av en sammanfattning och några slutord. Mycket nöje. 

  

2 Frågeställning: 

 



2 

 

Tidigare har man tagit för givet, att en så duktig ristare som Åsmund Kåresson var från 

Uppland. Magnus Källström vill vända på det hela och säger att Åsmund var från Medelpad, 

lärde upp sig i Gävle och for sedan till Uppland. Han skriver i sin bok Mästare och 

minnesmärken (Källström 2007:294) om detta. Kan vi göra det hela tydligare? Denna uppsats 

försöker det.  

 

Vidare görs ett försök att bestämma åldern på alla Åsmunds stenar enligt Gräslunds metod. 

Om det låter sig göras och resultatet tyder på att stenen i Medelpad och de i Gästrikland är 

äldre än de i Uppland, ger det ytterligare ett bevis på att Magnus Källströms teori är korrekt. 

3 Metod och material 

 
Jag ämnar – med experthjälp bl a Magnus Källström, Sven B. F Jansson, Thompson m.fl. – 

granska sex runstenar. En i Medelpad, den så kallade Attmarstenen M5, två i Gästrikland 

Gs11 och13, samt tre i Uppland U372, U956, samt U1149.  

 

Mitt val har fallit på just dessa stenar, eftersom stenen i Medelpad M5 är enligt Magnus 

Källström otroligt lik U 372 som står i Ånsa i Uppland. Gs 13 är signerad Kara sunn och 

dessutom med namnet Sven som står först liksom det gör på U 1149. Gs 11 är också signerad 

av Åsmund och bara av honom. 

 

Dessvärre är U372 inte signerad.  Men enligt Sven B. Jansson i Upplands runristningar är 

U372 troligen av Åsmund eftersom den är lik en runsten i Vedyxe, Danmarks socken. Jansson 

kallar den L211, men som numer heter U956. Thompson har hittat flera likheter, mer under 

U372 (Thompson 1975:123) 

 

Sten U956 är signerad och liknar alltså U372. Den är signerad Kara sunn (Thompson 

1975:89) U1149 är signerad Åsmund och med namnet Sven först. Den ligger dessutom i 

Uppland nära gränsen till Gästrikland (Thompson 1975:89) 

 

Därefter försöker jag åldersbestämma Åsmunds stenar med Gräslunds metod. Jag beskriver 

vad hon studerar på runstenarna, samt tar Åsmunds stenar en och en och beskriver vad det är 

på respektive sten som gör att jag bestämmer mig för just den tiden på just den stenen. 

 

Sedan för jag ett resonemang som grundar sig på Helmer Gustavsons teori om att det finns 

”billiga” respektive ”dyra” runstenar (Gustavsson 1991:16-17). Jag anser nämligen att 

eftersom Åsmund gjort så många stenar, på så många ställen, var han en professionell ristare, 

som gjorde runstenar på beställning. 

 

3.1 Materialet: 

 

Jag har främst använt mig av Sveriges runristningar och Gästriklands runristningar av Sven 

F. Jansson, Claiborne Thompsons avhandling om Åsmund Studies in Upplandic runography 

samt Källströms Mästare och minnesmärken. I Medelpad är det Hellboms Medelpads 

runstenar, som ligger till grund för mina studier, samt inte minst foton av Åsmunds alla 

stenar, som jag lånar från Thompsons bok. 
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I mitt försök att åldersbestämma Åsmunds runstenar använder jag Gräslunds båda artiklar i 

tidskriften Tor nummer 23 och speciellt Tor 24. 

 

Helmer Gustavsons bok Runstenar i Vallentuna är framtagen med hjälp av Marit Åhlén vid 

Riksantikvarieämbetet - samt kulturchefen i Vallentuna Ingrid Ullman.  

 

Jag har naturligtvis använt mig av runstenarna och avbildningar av dessa., hämtade från 

Jansson och Thompson böcker. 

 

3.2 Tidigare forskning 

 

Runstenar har nog i alla tider stått som suggestiva symboler. Enligt det stora verk som 

Jansson och Wessén skrivit Sveriges runristingar, har olika forskare tittat på många runstenar 

i Uppland. Detta verk, nämner bland andra Bureus på 1600-talet. Där finns även Peringskiöld, 

vars teckningar gör att vi idag kan studera stenar som nu har försvunnit. Jansson och Wessén 

nämner även  två stycken med namn Celsius, samt Dybeck med flera.  

 

Hellbom har skrivit en liten bok om Medelpads runstenar, som inte alls är lika omfattande 

som Jansson/Wessén. 

 

På 1970-talet skrev Claiborne Thompson en avhandling om runskrifter i Uppland. Den 

handlar väldigt mycket om just Åsmund Kåresson, om än även andra ristare finns med där. 

Thompson påpekar även att Gästriklands runstenar inte ingår i det stora verket, Sveriges 

runinskrifter. Detta fick Sven Jansson, att skriva en än mer detaljfylld bok om just 

Gästriklands runstenar och lät den ingå i serien.  

 

 

Magnus Källström har så skrivit en bok Mästare och minnesmärken, som har ett kapitel som 

är ägnat olika ristare, däribland Åsmund. 

 

4 Allmänt  
 

Det finns olika sorters runor och den ristare jag ämnar titta på Åsmund Kåresson använde inte 

alla typer. Han har dessutom vissa kännetecken tecken. Hans stenar finns över ett vidsträckt 

område.  

 

4.1. Runor  

 

Jag vill först snabbt via en bild hur de olika sorters runorna ser ut. Bilden är från Jansson bok. 

De olika ristarna hade naturligtvis sina egenheter, som vi senare ska se. Observera att runorna 

finns i två former långkviste- och kortkvisterunor. Vi har sedan också de stavlösa och 

lönnrunor, men då Åsmund inte använde dessa, har jag inte tagit med dem överhuvudtaget. 
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4.2 Hur många runstenar finns 

 

I Sverige finns idag cirka 3500 runinskrifter (Jansson 1984:9). En av de äldst är Nolebystenen 

i Västergötland från 600-talet, men även Rökstenen och Sparlösastenen från 800-talet räknas 

som de gamla stenarna (Jansson 1984:9). Seden att resa runsten låg sedan nere till 1000-talet 

(Janson 1984:33).  

 

4.3 När tillkom de 

 

De flesta Uppländska runstenar har tillkommit efter 1050 och vid 1100 hade seden i stort 

upphört (Källström 2007:49). De gamla handelsvägarna hade stängts och därmed hade 

vikingafärderna minskat (Budtz 1996:27). Då fanns inte längre behovet att resa stenar över de 

som dött i fjärran land och dessutom skulle man enligt den nya seden begravas i kristna 

kyrkogårdar och inte hemma på familjegravfältet (Budtz 1996:27). Något som troligen var till 

rättslig nackdel, eftersom ättebacken varit en sorts lagfart ända fram till medeltiden, då en 

”högaby” räknades mer än en ”avgärdaby” (Gustavsson 1991:16). 

 

Läskunnigheten måste ha varit ganska utbredd, för varför skulle man annars ha kostat på så 

många stenar vid vägen? (Södermanslands museum 1984:12, Källström 2007:48). 

 

4.4 Lite bakgrund till Åsmund och antal stenar  

 

Åsmund är en av de runristare som gjort flest runristningar (Källström 2007:279).  

 

Åsmund Kåresson har tillskrivits närmare 60 runstenar. Oftast har den som ristat stenen varit 

släkt med uppdragsgivaren (Källström 2007:303). Det är mycket ovanligt att den som ristat 

tillhört uppdragsgivarens hushåll, som anställd eller dylikt (Källström 2007:303). Det finns 

även exempel på professionella ristare, men om dessa tillhört ett senare skede i 

runristningsepoken är svårt att avgöra (Källström 2007:303).  

 

Åsmund måste nödvändigt ha tillhört kategorin professionella runristare, liksom Balle, Fot, 

Visäte och Öpir (Källström 2007:35). Lägg gärna märke till att vi känner Åsmunds efternamn, 

men inte de övrigas. Åsmunds och Öpirs stenar finns inom ett vidsträckt område, så de måste 

ha rest kring och ristat mot betalning. Hur står denna ersättning är, vet vi naturligtvis inte. 

Men Larsson, menar att den kan inte ha varit så stor, eftersom hälften av alla byggelseenheter 

hade råd att resa minst en inom tre generationer (Källström 2007:36, Larsson 1990:30). Det 

finns billiga och dyra runsten enligt Helmer Gustavsson (Gustavsson 1991:16-17). Mer om 

detta nedan. 
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4.5 När och var ristade Åsmund 

 

Det råder en viss oenighet om när Åsmund verkade. Den gängse uppfattningen var länge att 

det var under första hälften av 1000-talet, men Källström, menar att det troligare var under 

andra hälften (Källström 2007:280). Detta gör visserligen att hans något ålderdomliga sätt att 

skriva blir än mer spektakulärt (Källström 2007:280). Mer om detta under datering av 

ornamentik. 

 

De runstenar som Åsmund ristade finns i tre koncentrationer, Seminghundra härad, med östra 

delen av Ärlinghundra, Hagunda härad och i trakterna kring Uppsala (Källström 2007:279). 

Vi har åtminstone tre som är signerade Åsmund i Gävletrakten Gs 11, Gs 12 och Gs 13 

(Jansson 1984). 

 
Figur 2. Åsmunds signerade stenar (rött) och de som tillskrivs honom (gröna) efter Källströms karta (Källström 

2007:280). Orterna Uppsala och Stockholm är dessutom ifyllda. Övriga markeringar tillhör runstenar från 

ristarna þorfast och Auδmund.  

 

Jag har lagt in en karta (figur 1) där jag har rödmarkerat de runstenar som är signerade av 

runmästare Åsmund och grönmarkerat, de om är tillskrivna honom (Källström 2007:280). De 
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befinner sig som synes på ett ganska vidsträckt område. Gs 11 och Gs 13 ligger i Gästrikand 

och U 1149 just utanför länsgränsen. U 372 ligger strax söder om Uppsala och U956 nära 

samma stad. 

 

Av figur 1 framgår det mycket tydligt, att runstenarna är många och spridda över ett vitt 

område. Nordväst och sydöst från Uppsala finns det många stenar. Dessutom finns den ett 

stort område i trakten av Märsta, mitt emellan Uppsala och Stockholm. Just spridningen och 

det faktum att det är så många stenar, gör att jag anser Åsmund vara en man som ristade på 

beställning. 

 

Nästan 60 runstenar 

 
Thompson har hittat 13 runstenar som är signerade av Åsmund U 301, U346, U356, U824, 

U847, U859, U871, U956, U969, U981, U986, U998 och L1053 – som numer kallas Gs 11. 

Stenar U368 och L1050 - som nu heter Gs 12 - anser Thompson har varit signerande av 

Åsmund, men signeringen numera inte finns kvar. 

 

Dessutom finns det 6 runstenar som är signerade av Åsmund och en till, nämligen stenar nr 

U884, U932, U1142, U1144, och U1149, samt L1049 som numer kallas Gs 13. Ristaren - 

förutom Åsmund -  heter Sven på L1049 (numer Gs 13) och U1149, Vigmar på U1142 och på 

två övriga är det osäkert vilket namn som står, enligt Thompson. 

 

Vidare har Thompson hittat 32 till runstenar som inte är signerade Åsmund, men bär hans 

drag (Thompson 1974:115-146). Dessa stenar har nummer U130, U193, U194, U203, U240, 

U241, U242, U322, U343, U344, U357, U372, U375, U418, U431, U540, U645, U860, 

U866, U875, U901, U903, U904, U1003, U1004, U1009, U1012, U1031, U1035, U1043,  

U1145, Österlisa i Länna socken. (Thompson 1974:115-146). 

 

Slutligen har han hittat dessa sex stenar, som kanske kan kopplas till Åsmund: U367, U374, 

U442, U548, U856 och U885. 

 

Totalt har alltså Thompson hittat 59 runstenar, 55 stenar i Uppland och fyra i Gästrikland som 

han tillskriver Åsmund. Den i Attmar, Medelpad nämner han inte alls. 

 

Vi har därmed närmare 60 runstenar som denne ristare troligen har gjort. 

 

4.6 Egenheter för Åsmund Kåresson 

 

Det finns en hel del som kännetecknar Åsmund. Dels hans ornamentik, men även själva valet 

av runor. 

 

1. Långkvistrunor: Åsmund använder i stort sett bara långkvistrunor utom runor o, n och a, 

där han har ensidiga bistavar  (Källström 2007:281). De stenar där Åsmund inte har 

någon ornamentik alls är genomgående ristade med enbart långkvistrunor (Källström 

2007:281). 

 

2. Stungna: Åsmund har inga stungna runor alls (Källström 2007:281, Thompson1975:92). 

Detta var annars ett vanligt knep, att markera att en runa inte betydde det vanliga tecknet, 
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ofta en vokal. Runalfabetat hade som bekant bara 16 tecken. Åsmund använder alltså 

samma runa för båda ljuden p-b, t-d samt k-g (Thompson 1975:99) 

 

3. Lönnrunor använder Åsmund aldrig (Thompson 1975:99) 

 

4. Skiljetecken: Åsmund använder skiljetecken sparsamt och endast mellan olika avsnitt i 

texten och inte som många andra ristare mellan orden (Källström 2007:281, 

Thompson1975:92). 

 

5. Dubbeltecknar inte: Likaledes dubbeltecknar inte Åsmund en runa som ett ord slutar på 

om nästa ord börjar på samma runa (Källström 2007:282). Detta är ett mycket 

ålderdomligt inslag som finns bland annat på Rökstenen (Källström 2007:281) som anses 

vara från 800 talet (Jansson 1984:33, Thompson 1975:100). Ibland är det inte exakt 

samma ljud, t.ex aukuþs ska tolkas ok Guδs U 346(Thompson 1975:100). 

 

6. Vissa runor: Även Åsmunds sätt att använda runorna ger ett ålderdomligt intryck 

(Källström 2007:282).  

 

 Han använder alltid ås-runa för nasalt /a/ (Källström 2007:282) Ås-runan heter áss och 

betyder ås (Enoksen 2008:69). 

 Ljudet /o:/ återger Åsmund med u-runan (Källström 2007:282), som ser ut så här:  

(Enoksen 2008:65).  

 I diftongen /æi/ växlar Åsmund mellan i och i (Källström 2007:282, Thompson 

1975:99).  

 Vad det gäller pallatalt /R/ har Åsmund i de flesta fall R när det kommer efter en 

vokal, men r när det kommer efter en icke dental konsonant (Källström 

2007:282).(Dental konsonant är d och t).  

 Runan R skrivs alltid just R hos Åsmund, trots ljudet låter mycket likt r (Thompson 

1975:100) 

 O-runan har sin stav till höger oftast och o, a, n, har ovanligt korta bistavar 

(Thompson 1975:94) 

 En nyhet som Åsmund inför är att använda h när han beskriver den frikativa allofonen 

γ av /g/, något som ristaren Öpir ibland gör (Källström 2007:282).  

 S-runan är mycket typisk för Åsmund. Den har minst 90
o 
vinkel mellan mittstrecket 

och de båda på sidorna (Thompson 1975:95). 

 Runan t har sina bistavar som inte når upp till linjen (Thompson 1975:95). Samma 

gäller l-runan (Thompson 1975:98). 

 Åsmunds u-runor når bistaven inte alltid längst upp på huvudstaven 

(Thompson1975:92). 

 

7. Vissa ord: Åsmund skriver btiR för prepositionen æftiR och just /b/ är ovanlig i Uppland 

(Källström 2007:283). Ibland använder Åsmund en del ord som är ovanliga ex marka i 

ristarformeln och rētta i resafomeln (Källström 2007:282). Alltså marka när han menar att 

han har ristat och rētta i betydelsen rest stenen. Åsmund skriver också hio och inte hiogg 

för att hugga och sala inte sial för själ  (Thompson 1975:101).  På de 11 runstenar som 

Thompson studerat och är signerade av Åsmund har ristaren använt ordet marka 6 

gånger. Ordet rito finns på fem gånger och hio 3 gånger, varav en gång på sten U847 där 

både risti och hio finns (Thompson1975:89) 
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8. Ljudet /h/ i början av ord finns alltid hos Åsmund och även ristaren Fot (Källström 

2007:282). Åsmund använder även h i ljudförbindelsen /hr/ vilken han är ensam om 

(Källström 2007:282). 

 

9. Hela utrymmet: Runorna tar alltid upp hela utrymmen mellan slingorna 

(Thompson1975:92) 

 

10. Ingen trängsel. På Åsmunds stenar trängs aldrig runorna ihop (Thompson1975:92) 

 

11. Symmetri: Ristaren har verkligen ansträngt sig att få skriften att börja och sluta i samma 

höjd på båda sidorna. De ska alltså nå lika högt upp/ner (Thompson1975:92) 

 

12.  Början och slutet på ornamentiken kan användas som huvudstav (Thompson1975:92). 

Detta gäller dock inte de runstenar jag har valt 

 

13.  Smala runor. Åsmund har genomgående smala runor, speciellt u-runan 

(Thompson1975:93) 

 
14. Vändrunor: Denne ristare använder gärna vändrunor både i längre avsnitt och ofta en vänd 

s-runa (Thompson1975:92) 

 

15. Åsmund har skrivit ut sin faders namn. Detta förkommer på norrländska men inte på de 

Uppländska runstenarna (Källström 2009:287) 

 

4.6 1 Ornamentik 

 

Rundjuren finns av tre typer A + B + C och Åsmund har 8 av A typer, 3 av B-typ och 1 av C- 

typ av de 13 stenar han har signerat ensam. Mer om detta under ornamentik nedan. 

 

16. Lökformationen mellan drakens nos och den förlängda delen av nosen är också typisk för 

Åsmund (Thompson1975:92). 

 

17. Rundade linjer i korset. Åsmund använder de vanliga typerna av kors, men där korsens 

armar möts är de vanligen en rundad linje, ex runsten 956 (Thompson1975:92). 

 

 

Åsmunds monument är stora. Av de 11 som är signerade av denne ristare och dessutom av 

bara honom, finns det 7 stenar som är över 2 meter höga (Thompson 1975:102). Två har 

ovanliga former; U859 är en trapetsoid och U956 ser ut om en stol (Thompson 1975:102). 

 

Åsmund lägger ner stor möda på att få ytorna släta. Denne store ristare skissar troligen först 

och hugger sedan.  Han är tekniskt mycket skicklig och en stor artist, men ibland lite 

vårdslös/klumpig i sitt sätt att forma runorna (Thompson 1975:102). 

 

I några få fall har Åsmund utelämnat R till exempel ristar han moδi istället för moδiR på 

runsten U 343 = och runo istället för runaR på sten U 884 och två fall har troligen nominativ 
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r fallit bort: sihtarf på runsten U 903 och (sihtua)rf på sten U 1031 (Källström 2008:239 och 

241). 

 

Några gånger har Åsmund kastat om runorna i sitt eget namn: Gs 13 och U 1149 ristade han 

osmunrt (Jansson 1981:152), liksom runstenar U 859, U 969, U 981, U 986 och U 998 

(Jansson 1981:152) som jag inte har för avsikt att behandla i denna uppsats. 

 

Felstavningar är vanliga hos denne ristare (Thompson 1975:101). 

 

4.7 Dyslektiker? 

 

På både Söderbystenen Gs 13 samt Flerängstenen U 1149, har vår store ristmästare kastat om 

de två sista bokstäverna i sitt namn: osmunrt (Jansson 1981:152). Detta märkte K. Hj. 

Kempff i sin uppsats Söderby runsten vid Gefle (1897) och hade som förklaring, att Åsmund 

skrev efter flera olika dialekter (Jansson 1981:152). Denna omkastning av bokstäver i sitt eget 

namn finner vi även på U 859, U 969, U 981, U 986 och U 998. Det blir enligt Kempff för 

många gånger för att kunna vara misstag (Jansson 1981:152).  

 

En annan tolkning till denna omkastning av runor är att Åsmund Kåresson helt enkelt var vad 

man förr kallade för ordblind, det som idag kallas för dyslexi (Jansson 1981:152, Olssen 

1953:328). Åsmund skriver sitt namn rätt 9 gånger och kastar om bokstäver 6 gånger och av 

dessa är 4 stenar ristade på stenar, utan att det nämns någon medhjälpare på dem. (Jansson 

1981:153, Olssen 1953:328).  

 

Att denne runristare blandar ihop runan a med runan n är lätt att förstå och visar dessa runor 

med bistav åt båda hållen:  och , samt menar att det är inte så svårt att förstå att detta kan 

bli fel. Mer tveksam är det, när det blir fel på bistaven på runorna l   och den kortkvistiga 

varianten av t: , samt att riktigt intressant blir det när man kastar om runorna såsom 

Åsmund gjort 6 gånger i sitt eget namn (Olssen 1953:328). 

 

Magnus Olsen erkänner Åsmund Kåresson som en stor konstnär 

och menar att det är välkänt att många stora konstnärer har visat 

sig vara ordblinda (Jansson 1981:153, Fornvännen 1953:328).  

 

Mot detta vänder sig Jansson i ett avsnitt skrivet med små 

bokstäver. Där menar han, att på Lundastenen Gs 12, skriver 

Åsmund sitt namn än konstigare: hu-msr och hävdar att, i så 

fall måste Åsmund ha haft en mycket grav dyslexi. Troligare är, 

att felskrivningen delvis var av misstag, och delvis avsiktlig 

(Jansson 1981:153). 
Figur 3 U 969 beskuren (Thompson 1975) 

 

På den nu försvunna stenen U 346 verkar det som om Åsmund helt glömt 

d/t i sitt namn.(se nedan) 

 

Varken i Martin Ingvars (Ingvar 2008) bok eller i Christopher 

Gillberg (Gillberg 1999,) finner jag belägg att en dyslektiker kastar 

om bokstäver. De kan blanda ihop bokstäver som är ”ljudmässigt 
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besläktade” (Ingvar 2008:21)  och menar därmed b-p, d-t, och k-g. I Gillbergs bok finner jag 

ett exempel där bokstaven r blivit borttappad, då den följs av ett d (Gillberg 1999:106-107).  

 

5 Stenarna, en i sänder 
 

Efter detta ska jag övergå till att granska stenarna en i sänder. Jag börjar i Medelpad med sten 

M5. Jag övergår så till att granska stenar Gs 11, Gs 13 och U 1149 som ligger rent geografiskt 

nära Gävle. För att så övergå till att titta på U372 som skulle vara mycket lik Attmarstenen 

M5, men inte signerad. Då U372 var lik U956 som är signerad, tittar jag även på den. 

 

5.1 Medelpad M5 Attmarstenen 

 

Uppgifterna om Attmarstenen i Medelpad är hämtat från Hellbom (1979). 

 

M 5 står vid Attmar kyrka, jämte en bit av en annan runsten M 4. M5 kallas också för 

”Attmars stora sten”. Den hittades år 1875 av häradsdomare C. P. Grafström, på hans åker. 

Den låg med runskriften neråt och kyrkoherden Joh. Thalberg var och besiktigade den, samt 

skrev till Kungliga Vitterhetsakademin den 4 sep 1875. Det är Medelpads största och mest 

välbevarade sten. Den står idag vid Attmar kyrka under ett litet tak.  

 

Hellbom läser och tolkar runskriften till: 

Hokun lit rita x stin þinobtiR skukna bruþur sin auk abt alþruþi muþur sino()kuþ hialbi 

þiRa salu aukuþmuþiR  
 

 Håkan lät resa denna sten efter Skygns, broder sin och Altrud, moder sin, gud och Guds 

moder hjälpe deras själar. 

 

Totalt finns här 90 ”grovt huggna men fullt läsbara runor”. Runorna a och n har kort bistav 

medan t är fullständig med två bistavar i toppen som Hellbom uttrycker det.Vidare säger han 

att ”I svagtonig ställning efter n kommer runan o för nasalerat a-vokal”.  

 

Stenen är 225cm hög och 105 bred, samt 35 cm tjock.Den är av rödaktig fältspadsrik granit. 

 

5.2 Gästrikland sten Gs13 

 

Uppgifterna om Gästriklands runstenar är hämtade från Jansson (1984), där inte annat anges. 

 
Av Åsmunds daterade runstenar, finns de äldsta i Gästrikland och norra Uppland och alltså 

bör denne ristare har börjat sin verksamhet här, hellre än i Uppland, som ex von Frisen antog. 

Två av dessa nordliga stenar – U1149 och Gs 13 - är förutom Åsmund signerade av ytterligare 

en ristare, Sven. Svens namn står dessutom före och detta borde  betyda att Sven var mästaren 

och Åsmund lärjungen (Källström 2007:287). 

 

Gästriklands runstenar har Sven B. Jansson behandlat i Gästriklands runinskrifter, som utkom 

1981, alltså efter Thompsons avhandling om Åsmund Kåresson. Thompson har i sin bok flera 
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gånger nämnt att just Gästriklands runinskrifter inte finns med i det stora verket Sveriges 

runinskrifter. Uppgifterna nedan om Gästriklands runstenar är från Jansson (1981). 

 

Denna sten är känd åtminstone sedan 1684 då en rannsakning skedde. Den undersöktes 1690 

av Johan Hadorph och Ulf Christofersson. Den stod i byn ”Söderby som på 1540-talet var en 

av de största byarna i Valbo sn”. Byn har försvunnit, men där fanns ett stort gravfält från 900-

talet och denna plats låg vid havet i Gävlebukten på vikingatid.  

 

Celsius ritade av stenen 18 juli 1726 och flera med honom och ställdes år 1895 in i kyrkan 

Heliga trefaldighetens kyrka i Gävle, men på dess förra plats står en fin kopia.  

 

Materialet är gråröd gävlesten, höjden 225 cm, bredd 115, och tjocklek 15 cm. Runorna är 

mellan 4 och 10 cm.   

 

Hörnet är borta och har varit det sedan åtminstone Celsius dagar. Numera är även vänster sida 

illa skadad och där har ytterligare ett 30-tal runor försvunnit.  Dessa runor fanns tack och lov 

kvar när Celsius ritade av den. Texten lyder – med Celsius läsning inom parantes: 

 

X brusti lit rita s-…(a)b—R ihil  brur sin : in h –n uarþ tauþr tafstalonti x þo brusti 

furþþlanklans ’abtiR (br)ur sin ho(n) fur miR fraukiri kuþ hialbi honsalukuþs mu(þiR ’ 

suian ’uk osmunrt ’þaiR markaþu) + 

 

Riktigt i vilken ordning slingorna ska läsas är inte klart, men tydlig är att ristaren velat ge en 

vink genom att sätta dit x och +. Runinskriften växlar mellan de olika slingorna och påminner 

därmed om Gs 11 som Åsmund också har ristat. Jansson läser inskriften med börjar vid det 

stora X och att ett likadant X finns vid runan 56 i. 

 

”Bruse lät uppresa denna sten efter Egil, sin broder. Och han blev död i Tavastland, då Bruse 

förde landskapets ledung(?) efter sin broder. Han for med Fröger. Gud hjälpe hans själ och 

Guds moder. Sven och Åsmund de ristade”. (Jansson 1981:134). 

 

Speciellt runraden furþþlanklans har vållat mycket huvudbry och troligen är det som 

Thompson säger ”must remail unclear” (Jansson 1981:146). Vikingahövdingen Fröger finns 

nämnd på runsten U 518 samt den danska stenen (DR216). Dessvärre vet vi inte när 

Frögeståget ägde rum och därmed kan vi inte datera denna sten heller. 

 

De egenheter som Jansson nämner är: 

 

Runan s är vänd i läge 28, 76, 86. 

 

Runan i är inte stungen i läge 7, 10 och 31. 

 

a-runan har ensidiga bistavar. 

 

Runan n har ensidiga bistavar. 

 

Runan o är ensidig och bistavarna går snett ner till höger  

 

Runan u är inte stungen i läge 65, 93 och 101. 
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Runar r har en skarpt vinklad form 

 

Skiljetecknet före runa 77 a består av ett kort lodrätt streck. 

 

Denna sten är signerad Sven och Åsmund. På Flerängstenen, U 1149 som står bara någon mil 

från denna finns båda namnen: suain ouk osmunrt markaþu stin þino.  Namnet Sven, som 

ristare, finns enligt Jansson bara på ytterligare fem alla i Uppland: U 247, U284, U321, U377, 

och U913, men dessa är inte utförda av samme ristare. 

 

Även runsten U 1141 har två namn osmuntristi ’uk uihmar ”Åsmund ristade och Vigmar”. 

På U 1144 står det osmundtristi ’uk hiriaR. Det vill säga här finns det också två namn. 

Slutligen har vi U 932 osmuntr ’s---…R markaþu þisaR runo….Här framgår det av 

predikatsformen markaþu (plural) att ristningen signerats av minst två, tyvärr är dock resten 

försvunna.  

 

 5.2.1 Vem ristade vad? 

 

På Flerängstenen, U 1149, anser Thompson (1975) att inskriftens vänstra del inte är ristad av 

Åsmund och därmed drar han slutsatsen att Söderbystenen, som nu heter Gs 13, har ristat på 

följande sätt: 

Åsmund började runor 1-30 X brusti lit rita s-…(a)b—R ihil  brur sin : Sedan har Sven  

ristat runor 31 -56; in h –n uarþ tauþr tafstalonti x. Efter dessa runor har så åsmund tagit 

vid igen och ristat runor 57-88: þo brusti furþþlanklans ’abtiR (br)ur sin. Härifrån har 

sedan Sven avslutat det hela med runor 89-130:  ho(n) fur miR fraukiri kuþ hialbi 

honsalukuþs mu(þiR . Resten av runorna är ju dessvärre borta nu och dessa kunde 

naturligtvist inte Thompson uttala sig om. Vidare menar Thompson, att de övriga stenarna (U 

884, U932, U1142 och U 1144) där Åsmunds namn förekommer tillsammans med ytterligare 

en ristande, var den andre ristarens arbete av underordnad art. Men just på denna sten Gs 13 

har Sven gjort mycket, troligen mer än halva jobbet. 

 

5.3 Gästriklands sten Gs 11 

 

Denna runsten stod på sin ursprungsplats, då Jansson var dit, vid Järvsta 2:52, intill ett stort 

gravfält från vikingatid. Den är endast delvis förstörd. Troligen har många runstenar stått intill 

gravfält, men själva gravfältet har av odlingstekniska skäl försvunnit. Detta är den enda av 

Gästriklands runstenar som fortfarande står vid sin ursprungsplats. Han visar i sin bok en 

teckning, av O. Rehn, där man ser platsen för stenen år 1763. 

 

Just denna plats vid Järvsta håller Jansson för troligt att det var en liten handelsplats under 

vikingatid. Gravfältet låg då vid kusten intill Testeboån som var en rik vikingabygd. Vid 

Gavleån finns rika mängder slagg. Dessutom går kustvägen mellan de norrländska bygderna 

och Uppland förbi här.  

 

Stenen besågs av Bureus år 1611 och av Celsius 1724 samt 1726 och av N. R. Brocman såg år 

1762 både Gs 11 och Gs 13 även flera andra har sett denna fina sten. 

 

Stenen är av gulgrå gävlesten, 205 cm hög, 130 cm bred samt 11-16 cm djup. Runorna är 5,5-

10,5 cm. Den är djupt ristad, vackert huggen med ”jämna och rundade linjer. 
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Skriften på runstenen lyder i Janssons översättning:  

þiuðgæiRR ok GuðlæifR ok Karl  þæeiR brøðr alliR letu retta stæin    þenna  æftiR  

þiuðmund, faður sinn. Guþ  hialpi hans salu ok Guþs moðiR. En Asmundr Karasun 

markaði runaR rettaR.  Þsataimunt 

 

Den tolkas till: ”Tjuder och Gudlev och Karl, alla dessa bröder, läto resa denna sten efter 

Tjudmund, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Och åsmund Kåresson ristade 

rätta runor. – Då satt Emund(?)”  

 

Skriften börjar vid ena drakhuvudet uppe, går så till höger neråt för att så svänga upp mot 

korset i mitten. Drakarna saknar alltså stjärt. Sedan fortsätter skriften vid det lilla krysset i 

slingan, och sedan nerifrån upp på den vänstra slingan. Från huvudet går man så över till 

nacken som övergår till svans och där finner vi slutet på runraden.   

 

Egenheter som Jansson nämner: 

 

Runorna a och n och o har ensidiga bistavar och i vissa fall är den vinkelrätt mot 

huvudstaven. 

 

S-runan skrivs  vilket är den vanliga långkvisterunan. 

 

Det finns inga stungna runor. 

 

 b- runan är vänd alla tre gånger den förekommer.  

 

Före första runan þ finns inget skiljetecken  och skiljetecknet mellan runan 16 och 17 ser ut 

som två prickar, liksom skiljetecknet efter runa 33 R. Skiljetecknet efter runan 104 r är ett 

kort lodrätt streck liksom efter 111 n.  Efter 118 i finns ett stort kryss som skiljetecken. 

Liksom efter 50 o. 

 

På en sten i Uppland U 956 är Þ bakvänd i ordet Þino. Detta är enligt Magnus Källström de 

enda gångerna som Åsmund vänder dessa runor. På runstenarna M3, M6, M8 och M11 är 

denna runa vänd liksom runorna f och k må M15. Det verkar klart klokare att Åsmund var 

van detta härifrån, hellre än att medelpadingarna skulle ha anammat Åsmund sätt att rista 

(Källström 2007:287). 

 

I Janssons bok Gästriklands runinskrifter följer sedan ett långt resonemang om vem Edmund 

var. Jansson förkastar Thompssons förslag ”…memeory of Edmund” med motiveringen att 

detta strider mot stenens början och sällar sig till Sander och von Frisens teori om att det 

hänsyftar till kung Edmund. 

 

Signeringen gjorde Åsmund på just denna sten - Gs 12 - med ett markaði  runaR rettaR. 

Detta är mycket likt Gs 12 runoR ritaR hu-mir och även sten U 346 osmundr mark’aþi 

run-R ritaR och även på sten U 847 osmuntr ’hiu runaRitaR . 

 

Thompson samanställer de fem runstenarna U 1145, U1149, Gs 11, Gs 12 och Gs 13 och 

enligt Jansson är den sammanställningen fullt korrekt i vart fall vad det gäller de fyra sista, 

som är samtida. Von Frisen menar, att de kommer från Åsmunds senare verksamhetsperiod 

omkring 1150, men Jansson vill tidigarelägga dem något (Jansson 1981:107) 
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kāra sunn  

På denna sten beskriver Åsmund sig som kāra sunn, något som sker bara ytterligare en gång 

nämligen U 956 (Källström 2007:287). 

 

 

5.4 Upplands runsten U1149 

 

Jag granskar denna sten först, av de i Uppland, eftersom den ligger geografiskt så nära Gävle, 

där Gästriklands runstenar stod. Den är dessutom signerad av både Sven och Åsmund. 

 

Upplands runristningar finns beskrivna i ett bokband som heter Sveriges runinskrifter av Elias 

Wessén och Sven B. Jansson(1949-51). Uppgifter om de tre uppländska runstenar hänför alla 

till detta verk, där inte annat särskilt påpekas. 

  

Denna sten står troligen på sitt ursprungliga läge numera i Flerängs samhälle, men länge var 

det skog,  eller ”långt inne i skogen långt aflägsen, ifrån hvarje väg” för att så småningom bli 

”en löfäng kallad Tärnängen”, som von Frisen skrev. Den står nära Gävle idag enligt 

fornminnesregistret. 

 

 Den är av röd gälvesandsten med något ljusare yttre kanter. Höjden är 2.20, bredden 1,25 och 

tjockleken är omkring 0.20.  

 

Jansson anser att ristningen är ”ovanligt djup” och ”De utomordentligt skickligt huggna 

linjerna lysa ljusa i den röda ytan”.  

 

På stenen står det: 

 

Þurbiurn ’ auknutr ’ þaiR litu ritaustain þinoftiR ’ kaiRmunta faþur sin kuþ hilbi honsalukuþs 

muþiR ’ suain ouk osmunrt markaþu stin þino  

 

Torbjörn och Knut de läto uppresa denna sten efter Germunde, sin fader. Gud och Guds 

moder hjälpe hans själ. Sven och Åsmund ristade denna sten.” 

 

Jansson påpekar följande angående läsningen: 

 

Skiljetecken förekommer inte i början eller slutet och endast sparsamt efter runa 8, 15, 41, och 

83 och är då ett lodrätt streck. 

 

alla n-runor ( )bistav bara till höger och  

 

a-runorna ( ) har bistav bara till höger. 

 

 Ristaren har dessutom råkat rista en u-runa, istället för en a-runa, i ordet rita. Detta ”fel” har 

Åsmund också gjort på stenen U 847. Sedan har ristaren försökt dölja felet genom att använda  

 

u-runans stavar som huvudstav i bokstäverna a  
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S-runan är vänd.  

 

Runan k är inte stungen också det typiskt för Åsmund. 

 

Vissa runor ska dessutom dubbelläsas. 

 

Runstenarna U1142, U1144, L1049 Söderby (vid Gävle, kallas numer Gs13) och troligen 

U932 är också signerade med två namn, varav Åsmund är ett. Jansson menar att Åsmund har 

en medhjälpare. Personligen, tror jag, att här var Åsmund inte mästaren, utan lärjungen. 

 

Jansson nämner också att Åsmund på denna sten har kastat om bokstäverna r och t i sitt namn 

och alltså skriver osmunrt, liksom på stenen U 859, U 969, U 981, U 986, U 998, U 1149 

samt L 1049. Jansson nämner också, att Magnus Olsen vill få detta till att Åsmund har 

dyslexi. 

 

Runstenen U 1149 är ett av” …Åsmunds förnämsta verk och visar många för denne mästare 

karakteristiska drag.” (Jansson 1957:576). 

 

5.5 Uppland runsten U372 

 
Denna runsten står i Ånsta i Skepptuna socken vid mangårdsbyggnaden, sedan 1940, då den 

restes på denna plats. Denna sten, står enligt fornminnesregistret, mellan Uppsala och Märsta 

något åt öster. 

 

Bureus skrev av runorna år 1627, men även Peringskiöld och Dybeck har sett stenen. Dybeck 

säger att stenen stod vid en gravplats, där flera gravkullar fanns och att stenen låg, med 

ristningen nedåt, men att den var välbevarad. Även Brate såg stenen och då låg den 

fortfarande ner. Den låg troligen till 1940 då den restes  och står nu troligen på sin 

ursprungliga plats. 

 

Stenen är av granit, 1.98 m över mark (hela längden är 2,10 meter), bredden är 0,88m och 

längst ner 1,3 m bred.  

 

Ristningen är djup och välbevarad. 

 

Þurstain ’ uk þihn ’ uk sialfi ’ þaim hit kila muþiR ’ þaiR litu rita steain þinobtiR sihat ’ 

faþur sin ’ kuþ hialbi honsal      

 

Torsten och Tägnn och Själve, deras moder hette Gilla, de läto uppresa denna sten efter 

Sigvat, sin fader. Gud hjälpe hans själ. 

 

Egenheter vid ristning av denna sten enligt Jansson:  

 

Det finns inget skiljetecken i början och inte vid slutet. Skiljetecken finns endast mellan 

ordgrupper och satser och då som ett kort lodrätt streck. 

 

Runorna 12, 28 och 28 l, samt runor 30 och 77 k är inte stungna 
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Två gånger dubbeltecknas inte en runa, när den slutar på samma runa, som nästa ord börjar. 

Detta sker vid runor 56-63 och 86-91.  

 

Ovan nämnda drag är typiskt för Åsmund Kåresson, enligt vad jag tidigare nämnt under 

kapitel Egenheter för Åsmund. Åsmund har dock inte har signerat denna sten.  

 

Formen på runorna och att o runan används för nasalerat a i orden þino och hons, samt den 

enkla ornamentiken gör att Jansson menar att denna sten är ristad i början av 1000-talet. Brate 

menar att eftersom korset påminner om det som finns på sten L 211 Vedyxe, i Danmarks 

socken – som numer kallas U 956 – så torde denna sten vara ristat av Åsmund Kåresson. 

 

Thompson håller med att korset liknar det på U 956 och tillägger att huvudet liknar det på U 

194 som tillskrivs Åsmund (Thompson 1975:123).  

 

Dessutom står det þinoftiR liksom det gör på runstenar U194, som är en mycket trolig 

Åsmund sten enligt Thompson (1975) samt U419 och U1149. Den sistnämnda är signerad av 

Åsmund - och en till Svein. Dessutom har vi den av Åsmund signerade stenen U 824 där det 

står þinabtiR . Allt detta gör att U372 mycket troligt är en sten gjord av Åsmund Kåresson. 

Thompson kallar den i sin tabell för ”Probalby Asmund” (Thompson 1975:149). 

 

Thompsson har hittat ytterligare några belägg för att jus denna sten 

ska vara ristad av Åsmund (Thompson 1975:123). Dels det,att 

ornamentslingan används som huvudstav på sista runan l. Vidare 

har H-runan använt som frikativt g, också typiskt Åsmund 

Kåresson. S-runan har vinkar större än 90
0 

och t-runan, u-runan 

samt þ-runan är typiska för Åsmund, se figur 5.  

5.6 Upplands runsten U956 

 
Denna sten står i Danmarks socken i Uppland vid Vedyxa gård söder om det som tidigare var 

landsvägen mellan Uppsala och Funbo. Enligt fornminnesregistret, står den nära Uppsala. 

 

Stenen är tidigast känd genom en teckning och läsning av J. Rhezelius.  Peringskiöld var dit år 

1710 och menade att stenen av kullfallen och sönderslagen i två delar, men att inskriften hade 

klarat sig.  O. Celsius var senare dit tre gånger, nämligen åren 1725 och 1726 samt med 

Anders Celsius och några till. De kom fram till att stenen inte alls var sönderslagen, som 

Peringskiöld sagt. Samma sa Dybeck när han var dit år 1866 och han menade att nedre delen 

av stenen skall ligga mot marken och att den troligen alltid har gjort det.  

 

Stenen är av grå granit och har en mycket ovanlig form. Den består av två plan med en 

trubbig vinkel.  Övre planen är 1,37 m, nedre är 0,90 och hela sålunda 2,27 meter. Största 

bredden är 0.95 meter.  Jansson menar att det undre planet troligen hade varit horisontellt och 

hela stenen sett ut som en stol.   

 

Ristningen, som börjar på övre planets nedre del till vänster, är ganska grund men jämnt 

huggen och inskriften är tydlig och lättläst.   

 

’ stniltr ’ lit rita stain þino ’ abtiR ’ uiþbiurn ’ krikfara ’ buanta sin  kuþ hialbi 

hosalukuþs u muþiR 

osmuntr karasun markaþi    
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Stenhild lärt resa denna sten efter Vidbjörn greklandsfararen, sin man. Gud och guds moder 

hjälpe hans själ. Åsmund Kåresson ristade 

 

Egenheter på denna sten som Jansson räknar upp: 

 

Runan s är omvänd i läge 1, 51 och 65. 

 

Runan n  har en kort bistav endast på vänster sida och den går nästan vinkelrätt mot 

huvudstaven i läge 3. 

 

Runan i läge 7 är ett klumpigt hugget r, och så även flera r-runor. 

 

Runan i  i läge 12 är inte stungen. 

 

Det borde ha funnits ett skiljetecken minst 8 gånger. 

 

I runan t i läge 16 är bistavarna vinkelrätta mot huvudstaven och runan liknar alltså ett kors. 

 

Runan þ är omvänd i läge 20. 

 

Runan k  är inte stungen i läge 37, 54, 69, vilket borde betyda att Jansson anser runan k i 

karasun samt markaþi vara stungna. 

 

Olof Celsius är den, som först läst stenens runor i rätt ordning och därmed förstått budskapet. 

Han nämnde även, att stenen var lik, den i Järsta nära Gävle (Gs 11), samt stenarna U 986 och 

U 998. 

 

Som kuriosa vill jag nämna en äldre översättning. Peringskiöld översatt stenen till att 

”Asmund Karesson, then mycket starka Kämpen, lät vthria thenna …” och menar att såväl 

denna som andra Greklandsfärder har att göra med goternas härtåg på 200-talet och 

Peringskiöld har därmed daterat denna sten till just 200-talet e.kr. 

 

6 Ornamentik 
 

Enligt både von Frisen och Jansson har Åsmund inspirerat andra ristare, speciellt vad det 

anbelangar ornamentiken. Torsten har tagit starkt intryck av Åsmund och ristaren Sune några 

få drag (Källgren 2007:284) 

 

I Uppland finns mer än en tredjedel av alla Sveriges runstenar. De flesta är ristade efter 

samma mall: först en minnesformulering, sedan en bön, tillägg samt signatur. 

Minnesformuleringen innehåller vanligen sponsorns namn, akten att resa stenen (göra bro 
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e.dy), till minne av vem stenen är rest och släktskap (Thompson 1975:3-12). 

 
 

Mönstren är också likartade. Thompson har delat in rundjuret slingringar i tre grupper A, B 

och C, se figur 6. Grupp A har 64% av alla stenar i Uppland. Huvudet på djuren är oftast i 

profil (Thompson 1975:27). 

 

Korsen 
 

Även korsen har gemensamma drag och även dessa har Thompson delat in i grupper A-E. 

Grupp A finns på 263 stenar, grupp B på 270 stenar och de övriga på 61 stenar. Jag har nedan 

ägnat tid åt att jämföra ormarna, och något lite nämnt korsen då jag jämförde stenarna M5 

med U372 och U956. 

 

7 Gräslunds dateringsmetod 

 
Gräslund har daterat runstenarna enligt en metod som går ut på att man studerar 

ornamentiken. Jag nämner nedan de kännetecken för de tidsperioder inom vilka alla stenar 

som Åsmund Kåresson ristat infaller. Informationen nedan är från Gräslunds artikel i 

tidskriften Tor (1992). 

 

Period 2 kännetecknas av 

1. Linjen mellan öra/nos är konkav 

2. ögat är runt eller droppformat 

3. örat sitter högt och står rakt upp/pekar framåt 

4. munnen är öppen och överläppen uppåtböjd 

5. nosflik finns 

6. underläppen tjockare än i period 3 

7. fötter finns sällan och i så fall med korta ben 

8. svans upprullad, gärna med förtjockning och ett tumliknande utskott 

9. kraftiga rundjur 

10. kopplade rundjur 

11. kors vanliga 

 

Period 3 syns följande: 

1. Linjen öra/nos är konvex 

2. ögat mandelformat 

3. öra sitter lågt och pekar bakåt 

4. nacktofs finns gärna 

5. mun är öppen, mindre underläpp 

6. s-formad nosflik 

7. ibland finns fötter med korta ben 
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8. svans som ovan 

9. koppel är mycket vanliga 

 

Period 4 har 

1. långsmalt huvud, med avsatt hals 

2. mycket stort öga, som följer huvudformen 

3. lågt ansatt öra 

4. lång nacktofs som ligger i slingor 

5. munnen är stängd 

6. nosfliken är rak 

7. fötter finns ofta och de har långa ben 

8. svans splittras gärna, så att en del blir en elegant slinga 

9. inga raka linjer finns  

 

Dateringen är enligt Gräslund: 

Pr 1 börjar under 1000 första fjärdedel och Pr 2 strax efter. Båda dessa stilar finns parallellt 

fram till cirka 1050. Pr 3 tar vid cirka 1050 och finns ungefär en generation framåt och pr 4 

från 1060/1070 fram till cirka 1100 (Gräslund 1992:198). 

 

Därmed är det dags att övergå till resultatet.  

8 Resultat 
 

Nedan kommer jag att föra ett resonemang om Åsmund var från Medelpad eller inte. Dyslexin 

nämns i förbigående. Liknar stenar M5, U372 och U956 varandra? Tidsbestämningen enligt 

Gräslund kommer också nedan, liksom en diskussion, om billiga respektive dyra runstenar. 

Slutligen kommer en gruppering vilka stenar jag anser vara billiga/dyra av Åsmunds, samt 

vad detta leder till. 

 

8.1 Är Åsmund från Norrland? 

 

I Språktidningen september 2008, har Magnus Källström en artikel, där han tar upp, vad det är 

som gör att han tror Åsmund Kåresson är från Medelpad och inte Uppland. Han har åtta olika 

indicier.  

  

Åsmund använder 

 

1. sällan skiljetecken och aldrig mellan ord. 

2. kortkvistrunor blandade med långkvist 

3. aldrig dubbelteckning av en runa, om nästa ord börjar på samma ljud 

4. använder ordet marka för rista 

5. aldrig stungna runor 

6. h i början av ord finns där det skall och inte där det inte skall.  

7. bakåtvända runor 

8. sitt efternamn 

 

Vad av detta hittar vi då på de fem stenar jag valt ut: M5, Gs 11, GS13, U372, U956 och 

U1149? Jag studerar de experter, som tolkat dessa det vill säga Sven Jansson på Uppland och 

Gästriklands stenar och Hellbom på Medelpads. 
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1. skiljetecken finns inte på Gs 11 

2. kortkvist finns på M5, Gs 11 samt om orden ”kort bistav” av Jansson, kan tolkas som 

kortkvist på U956, U1149, Gs13,  

3. dubbeltecknat finns på U372 samt U956 

4. marka finns på Gs11 och Gs13 (med Sven), U956 samt U1149 

5. icke stungna runor finns på Gs11, U372, U956, samt U1149 

6. ----- 

7. bakvända runor finns på Gs11, U956 samt U1149 

8. efternamn finns på Gs11 samt U956 

 

När jag själv tittar på stenarna på foton ser jag en del till: 

 

1. skiljetecken finns inte på stenar M5, Gs11 mycket få och inte mellan varje ord, Gs13, 

U372 endast två, på U956 fem eller sex styck vilket är för få, för att vara mellan varje 

ord, samt tre gånger på sten U1149. 

2. kortkvisterunor syns tydligt på M5, och på Gs 11 likaså, samt Gs13 (med Sven) U372, 

U956, samt U1149 har alla kortkvisterunor 

 

Övrigt låter jag experterna bestämma åt mig, då det är enormt svårt att avgöra var ett ord 

slutar och nästa börjar. Dessutom består mycket av texten på runstenar av namn, som även 

experter kan ha problem med att känna igen.  

 

Åsmund använder gärna efternamnet, Kåresson vilket - nota bene - Sven inte gör. 

 

Som kuriosa kan vi nämna, att av de stenar som Thompson säkert tillskriver Åsmund ensam, 

signerar ristaren sex av sina stenar med ordet Åsmund signerar markaδi, nämligen stenar 

U301, U346, U356, U956, U998 och Gs11. Fem stenar signerar Åsmund med risti, 

U824,U847, U859, U981, U986. Tre gånger använder vår store ristare ordet hio: U847 (som 

alltså är signerad två gånger), U871, U969 (Thompson 1975:89). 

 

Dessutom använder Åsmund ordet retta stæin elva gånger och ræisa stæin bara två gånger 

(U981, U998), på ovan nämnda stenar. 

 

8.2 Dyslektiker 

 

Magnus Olsen menar, att Åsmund har dyslexi, eftersom han stavar sitt namn fel några gånger. 

Jag har personligen lite svårt att tro att man kan blanda ihop runan      med runan   . Titta 

gärna på hela Åsmunds namnteckning ovan från sten U 969. Den finns längst bak i denna 

uppsats som plansch 4 under rubriken ”period 4 dyra”.    

 

Omkastning av ljud är inte vanligt hos dyslektiker enligt professor Gillberg. Men faktum är, 

att det norrländska r-ljudet ligger nära t-ljudet, när man skapar det i munnen. 
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8.3 Liknar M5 och U372 och U956 varandra? 

 
En del av mitt resonemang går ut på att Attmarstenen M5 är av Åsmund, då den är så lik 

U372 som inte är signerad. U372 är å sin sida, lik U956 som är signerad. Logiskt borde jag 

därmed undersöka, om dessa tre stenar faktiskt liknar varandra. Det är mycket svårt att läsa 

runor och till och med experter har ibland problem med tolkningen. Därför ägnar jag mig mer 

åt ornamentiken. Se gärna figur 7 ovan. 

 

 Rundjuren 
 

Vi börjar med att titta på rundjurets huvud. Jag har-  för att underlätta jämförelsen - vänt dem. 

Här ser vi att ögat är, vad Gräslund kallar för litet och droppformat. Därmed har vi 

åldersbestämt dessa stenar, till att var ungefär samtida. Nosen har sin lilla knorr på alla tre. 

Munnen är öppen ungefär på samma sätt på alla tre, men speciellt M5 och U956 har likadana 

munnar. M5 och U372 har samma sorts linje mellan öra och nos. 

 

 
Svansarna 
 

Svansarna var inte så intressanta. U956 har en förtjockning och ett tumliknade utskott en bit 

in, vilket de båda andra inte har. Lägg dock märke till, att om än svansarna inte är allt för lika, 

så har dock alla tre ett upprullad slut. Se gärna planscher i slutet av denna uppsats. 

 

Ram 
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På alla stenarna ligger djuret som en ram runt. Visserligen är de två djur på Attmarstenen M5, 

och endast ett på de båda andra, så ger detta trots allt ett mycket likartat utseende. 

 

Runor 
 

Runorna är stora och det råder ingen trängsel någonstans. Ristaren har dessutom skickligt 

utnyttjat hela slingan för runor.  

 

Korsen 
 

Korsen är likartade. Det på Attmarstenen är simplast, men dock med lika långa armar och 

definitivt rundade där armarna möts i mitten. Detta skulle, enligt Thompson vara typiskt för 

Åsmund. På sten U372 är måhända flikarna lite vassare, men krysset i mitten av korset är 

exakt som på U956. Intressant är också att korset successivt krymper i storlek. På M5 tar det 

upp hela utrymmet mellan slingorna, på 372 nästan hela, för att så på U956 krympa 

ytterligare, dock i ögonhöjd och därmed på en mycket väl exponerat. 

 

Form 
 

Stenarna likartade form får vi inte glömma. Visserligen är U956 otroligt ovanlig, ja den enda 

”stolen” som vi vet av. Trots detta ger stenarna ett likartat intryck. Proportionerna längd/bredd 

torde vara ungefär densamma. U956 är totalt 2,27x0,95 m, U372 är 2,10x0,88  m, samt M5 är 

2,25x1,05 m. Alla stenar är rektangulära, med avrundade hörn. 

 

8.4 Olika former på rundjur och kors 

Slingorna med rundjur har Thompson delat i tre övergrupper, för att så dela in dem ytterligare. 

Vi har grupp A, B och C enligt ovan. Jag undersöker vilka grupper som finns på Åsmunds 

stenar.  

 

A-form 
 

A-formen finns naturligtvis i flera varianter, med fler eller färre bindningar. De kan ha mer 

eller mindre komplicerade avslut på huvud- och/eller svansslingan. Den består alltid av ETT 

djur som slingrar sig runt stenen. Djuret börjar och slutar nere. Många gånger ligger detta djur 

längst stenens ytterkant, ibland så långt ut, att delar av slingan försvunnit (figur 9). 

 

Jag har hittat 33 stenar av Åsmund som är av A-typ:  

 U130 slingan ligger ej i ytterkant 

 U203       -    ”   -      , slingan når inte ända upp på stenen, mycket ovanligt 

 U301 tunna slingor finns i mitten 

 U322 rund sten 

 U344 djuret når högt i mitten med såväl huvud som svans 

 U346 endast teckning finns kvar, några slingor i mitten 

 U357 djuret når långt upp i mitten 

 U367 är en gissning då lite är kvar av stenen 

 U372 

 U374 endast teckning finns kvar 
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 U431 Svansen når högt upp i mitten 

 U824 många slingor finns  i mitten 

 U846     -   ”  - 

 U847 svansen når långt upp i mitten där många slingor finns 

 U856                -   ”   -         endast teckning finns kvar 

 U859 kvadratisk sten, med kortare bas. Många slingor i mitten  

 U860 med fyra djur 

 U866många tunna slingor finns i mitten 

 U871 många slingor finns i mitten, svansen når högt upp 

 U884 slingan är inte i ytterkant, osäker då lite är kvar av stenen. Stenen har ristning på 

två sidor. Båda troligen A-typ, med slingor och djur i mitten, liksom U885 

 U885 trekantig sten, många slingor i mitten 

 U887 Djuret slingrar sig runt sin svans i mitten, extradjur och slingor 

 U901 med figurer 

 U903 det finns slingor nere på stenen 

 U904  finns många slingor och två djur i mitten 

 U932 djuret går upp mot mitten 

 U956, stenen är av stolform 

 U969, här är toppen borta, troligen ett djur, mycket slingor finns i mitten och minst ett 

övrigt djur 

 U1003 tveksam, då lite är kvar av stenen. Det som syns ar en man på en häst 

 U1012, många slingor finns i mitten 

 U1031 tveksam då lite finns kvar av stenen nedtill, kan vara två djur 

 U1043 många slingor finns i mitten 

 U1142 fyrkantig slinga, djuret ligger inte alldeles vid kanten, några slingor finns i 

mitten 

 

B-form 
 

B-formen består av två djur som slingrar sig längst var sin sida av stenen (figur 10). Även 

dessa kan ha mer eller mindre komplicerade bindningar enligt Thompson. Som jag ser det 

finns det en variant som Thompson inte nämner. Då finns det två djur och de slingrar sig 

längst kanten, men i mitten når oftast svansen mycket högt upp. Ibland avslutas djurets svans 

med ett kors. 

 

Jag hittar 13 stenar av B-typ:    

 Gs 11, vänster djur gör en extra slinga runt sig själv 

 Gs 12 stenen är förstörd nere, svansar går dock långt upp mot mitten 

 Gs 13, svansar når långt upp i mitten och djuren slingrar sig vacker om varandra där 

de möts 

 M5 högra djurets svans slingrar sig förbi det vänstra djurets svans 

 U194 en hybrid av A och B form. Ett huvud, två kroppar finns på var sin sida av 

stenen, svans når långt upp i mitten, inga extra slingor finns 

 U240 slingor finns, ben samt två djur i mitten jämte korset 

 U343 endast teckning finns kvar 

 U356 lite sned då stenen inte är riktigt rektangulär, huvuden 

nere 



24 

 

 U375 slingor når långt upp i mitten, där även en man ridande på en häst finns 

 U418 ett av djurens svans når högt upp i mitten 

 U998 osäker då så lite är kvar av stenen, stor slinga även i mitten 

 U1145 vacker med huvuden uppe 

 U1149, djuren når långt upp i mitten 

 

C-form 
 

C-formen är också endast ett djur. Thompson har låtit denna form utgöras av en stående eller 

liggande åtta. Även ett djur, som slingrar sig först runt sig själv, för att så sträcka sig upp mot 

stenens övre kant och där göra en slinga till runt sig själv, för att så sänka sig ner mot stenens 

undre kant på andra sidan för att avslutas med ytterligare en slinga runt sig själv (figur 11). 

 

 U540 liknar ett åtta men svårt att se, då stenen 

är sönder 

 U645 övre ögla större än nedre 

 U1035 många slingor lite överallt på stenen   

 

Dessutom finns det några stenar som inte riktigt platsar 

in i Thompsons uppdelning. Jag har låtit min son göra 

principskisser på hur rundjuren slingrar sig på dessa fyra stenar, figur 12. 

 

 U241 som består av ett djur och måhända kan kallas ha A-form fast upp- och ner vänd    

 U875, en slingrande orm med en extra slinga   

 U986 en ring runt stenens kant 

 U1144, som är en fyrkantig sten med ram runt samt ett streck i mitten. Två djur och 

slingor i mitten 

 

 

 

 

 

 

 

Obestämbara är 
 

 U 368 som bara finns som teckning,   

 U442 är mycket svårt skadad,  

 U548 här syns endast ett hjortliknade djur,  

 U1004 endast ett djur återstår    

 U1009 endast del av sten finns kvar är obestämbar 

 

Övrigt 
 

Förutom rundjuren och kors och runor, förekommer det en del annat på Åsmunds stenar. Det 

kan vara svårt att avgöra vad dessa figurer föreställer. Detta är min tolkning av dem. 

 

På sten U240 finns en häst med lång hals i mitten och två hundar. På U241 ser jag en man och 

en hund. På U375 finns den en man som rider på en häst. Sten U548 är illa skadad och kvar 
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finns bara en hjort. På U860 finns det fyra djur som jag tolkar till en giraff, två hundar och en 

kentaur. Sten U884 är också illa skadad och det som syns liknar mest en lång tax. På U887 

finns ett djur som är en hybrid mellan ett rundjur och en svan. Vingen syns väldigt tydligt. 

Sten U901 – som finns innanför huvudentrén till Humanisthuset i Umeå – ser man en häst och 

tre män. En som slår en yxa i ryggen på en som försöker dra undan ett lik. Dessutom finns 

svansen av ytterligare ett djur, men då stenen är sönder här, går det inte avgöra vilket sorts 

djur som avses. På sten 904 ser djuren mest ut som två björnar med lång hals. Djuret på sten 

U969 ser också mest ut som en björn. Sten U1003 är illa skadad och består idag av två delar. 

På den ena syns en man på en häst. U1004 har ett djur som liknar en häst med mycket lång 

svans och nacktofs. Figurerna på U1043 är två människor, som jag tolkar som en man och en 

kvinna som gör det Gud sagt: förökar sig. Gs 7 (som inte Thompson men väl Källgren 

tillskriver Åsmund) finns en naiv kvinnofigur. 

 

Intressant är att Åsmund har två typer av stenar: de med bara rundjur och de med små figurer 

lite här och var. Jag får det till 14 stenar (15 med Gs7) där det finns andra figurer än rundjur 

och kors. 

 

Korsen 
 

Även korsen har gemensamma drag och även dessa har Thompson delat in i grupper A-E, se 

figur 13. Grupp A finns på 263 stenar, grupp B på 270 stenar och de övriga på 61 stenar, av de 

stenar Thompson har granskat. 

 

På de 57 stenar som Thompson har med i sin bok på bild, finns det 38 som har kors, 9 har inte 

kors och 9 går inte att avgöra. Men jag lämnar korsen därhän. Jag anser att rundjurens likheter 

är tillräckligt för denna uppsats. 

 

 

 

8.5 Stenarna åldersbestämda 

 

Anne-Sofie Gräslund har försökt datera runstenar. Hon har bland annat delat in dem i 5 olika 

perioder (Gräslund 1992:178-185). Hon har tittat på rundjuren huvud, fötter, avslutningar, 

form/slinga, mönsterupplägg samt helhetsintryck (Gräslund 1992:178). Jag har listat nedan, 

det hon kommit fram till. 

 

Jag tittar på de runstenar som Thompson för till Åsmund Kåresson i tabellen sidan 149 i sin 

bok (1975). Visserligen har Thompson lagt in en viss tvekan på somliga stenar, men jag har 

med alla från hans tabell, utom de han kallar ”fragment” och ”Österlisa”. Jag vet nämligen 

inte vilka stenar han menar. 

 

Dessa stenar, har jag sedan försökt åldersbestämma med Gräslunds metod. Väl medveten om 

att felaktigheter kan ha insmugit sig. En del stenar ger intryck av två tidsepoker. Jag har till 

skillnad från Gräslund, även tittat på de avritningar av stenar som finns, då stenen har 

försvunnit.  
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Då Åsmunds stenar faller under period 2,3 samt 4 har jag koncentrerat mig på dessa. Jag hittar 

ingen av de stenar som Thompson anser vara eller kan vara Åsmund, som skulle kunna 

tillhöra period 1 eller 5.  

 

När jag tittar på stenarna, faller de ganska snällt in i en period. Detta gäller speciellt de tidiga 

stenarna, de som tillhör period 2. De stenar som hör till period 3 eller 4 kan i vissa fall bli mer 

tveksamma. Där har jag valt en period, men i listan nedan framgår vad det är som gör mig 

osäker. 

 

8.5.1 Period 2 cirka år 1025-1050 

 

Period 2 kännetecknas av, att linjen mellan öra och nosspets är konkav. Ögat är litet och runt 

eller droppformigt. Örat sitter högt och lutar framåt. Munnen är öppen och har gärna en väl 

utformad nosflik. Svansen är upprullad, gärna med förtjockningar och ett tumliknande utskott.  

Jag har kommit fram till, att från period 2 är följande stenar: 

 

 U 344 konkav linje mellan nos och öra. Litet öga, örat högt upp och pekar framåt. 

Svans inte upprullad 

 U 372 konkav nos, litet öga, öppen mun, svans rullad och avslutas i klump 

 U374 konkav nos, mellanstort öga, öppen mun, örat sitter högt men riktat bakåt, svans 

syns inte, endast teckning finns kvar 

 U 375 Konkav nos, litet öga, svans inte upprullad 

 U 431 konkav nos, ögat droppformat. Mkt typiskt period 2. Svans inte rullad och 

ingen klump 

 U 956 konkav till rak nos. Litet öga, öppen mun. Svans rullad. Här får jag medhåll av 

Källström (Källström 2007:287) 

 U 998 är konkav nos, litet öga, stort öra som sitter långt fram, öppen mun 

 U 1145 har litet öga, örat sitter högt, svansen har en tumme. Konkavhet syns inte 

 U 1149 Konkav nos, litet öga, öra mitt på huvudet och står rakt upp, mun öppen, svans 

avslutas i klump 

 M 5 Attmarstenen. Tydlig konkavhet. Litet öga. Upprullad svans. Öppen mun 

 Gs 11 Konkav nos. Litet öga, väl utformad nosflik 

 Gs 12 konkav nos, litet öga. Kort ben men man ser en has. Hasen hör mer till period 3. 

 Gs 13 konkav nos. Litet öga, öppen mun, stort öra som står rakt upp 

 

8.5.2 Period 3 cirka år 1050 och en generation framåt 

 

Det, som jag tagit fast på i Gräslunds beskrivning av period 3, är att linjen öra-nos är konvex. 

Ögat är mandelformat och inte alltför stort. Örat sitter låg och lutar bakåt. Svansen är 

upprullad, gärna med förtjockning och ett tumliknande utskott. Här har jag vissa problem. Hur 

stort ska ett öga vara för att vara stort? Till period 3 vill jag föra följande stenar. 

 

 U130 linjen mellan öra och nos är konkav, korta ben, stort öga, örat pekar framåt, mun 

öppen. 

 U 194 konvex nos, svans inte upprullad, öppen mun. Örat sitter långt bak och pekar 

bakåt. Ögat är stort och avlångt och ser inte alls ut som de i period 2 
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 U 203 ganska rak, varken konkav/konvex nos. Skapligt stort öga. Öra bakåt. Öppen 

mun. Svans är rullad. 

 U 240 tidsbestämmer Gräslund åt mig i sin artikel. Konvex nos, öra lågt, bakåt. Korta 

ben, tydlig has (talar för period 4). Stängd mun (också mer typisk för period 4). 

 U 241 konvex nos, ögat mellanstort, har has, svans en klump. 

 U 343 finns endast som avritning. Konvex nos. Öga är inte allt för stort. Svansklump 

med tumme (=period 2) öppen mun, örat sitter långt bak och är riktat bak. Mer talar 

därmed för period 3 än 2. 

 U 346 ritad. Konvex nos. Öppen mun, svans rullad till en klump. Örat är stort och 

lutar bakåt. 

 U 356 Konvex nos. Ögat är mellanstort. Rullad svans. Munnen är öppen 

 U540 konvex? (stenen är skadad där), mellanstort öga, öppen mun, svans syns inte då 

stenen är illa skadad. 

 U 855 svår att tidsbestämma, då jag inte kan se huvudet. Svansen är hoprullad och har 

en klump. Två tåiga fötter utan alltför tydlig has. 

 U 860 Gräslunds bedömning. Konvex nos, stort öga dock ej enormt. Stängd mun. 

Svans inte upprullad. Jag skulle nog ha satt period 4. 

 U 871, konvex nos, skapligt stor öga, kluven svans som slutar i upprullade klumpar, 

korta ben. 

 U 884 konvex nos, stort öga, har en gadd men inget öra, tydlig has, kort ben. 

 U 932 huvudet syns inte. Svansen är kluven och avslutas i klump, rullad. Ev period 4. 

 U1003 Svårt att se, eftersom endast ett fragment återstår. Men benet är kort, svansen 

kluven och lutar i en klump, upprullad. 

 U1004 är också svårt att datera, men upprullad svansen är kluven och avslutas med 

klump. Korta ben 

 U 1012 konvex nos, stort öga dock inte enormt. Svans avslutas i rullad klump.  

 U 1031 mycket svårt då huvud inte finns, ens på avritningar. Svans upprullad och på 

avritningar syns en  has, vilket kan ge period 4. 

8.5.3 Period 4 cirka år 1060/1070-1100 

 

De signifikativa från period 4, som jag tagit med, är att huvudet ska vara långt. Örat sitter 

lågt och lutar bakåt. Nacktofs kan finnas, ibland mycket lång sådan. Ögat är utdraget 

mandelformat och mycket stort, samt följer huvudformen. Nosspets är rak, eller böjd 

neråt. Svansen splittras gärna och rullas. Foten stram, tvåtåig och har en tydlig has. Hit får 

jag följande stenar: 

 

 U 301 har konvex nos, men med mycket stort öga. Öra sitter lågt och lutar bakåt. 

Mun stängd. Tydlig has syns på den  tvåtåiga foten. 

 U 322 rak nos. Stort öga. Nacktofs. Svansen är kluven och avsluta med klumpar. 

 U 357 rak nos, stort öga, svansen klyvs, men rullas inte. 

 U 418 konvex nos ger period 3, öra lågt och pekar bakåt. Ögat stort, klump och 

tumme på svansen. Verkar vara lite blandade stilar, men jag lägger den hit på 

grund av det mycket stora ögat. 

 U 645 rak nos, stort öga, lång slingrande nacktofs, munnen stängd. 

 U 824 rak nos. Drag från period 3 är att ögat inte alltför stort, svansklump finns, 

men kluven vilket ger period 4, liksom även de långa benen gör. 

 U 847 Långt huvud, stort öga, munnen stängd, inga raka linjer, tunn svans avslutas 

i klump. 
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 U856 Linjen öra-nos är konvex vilket borde ge period 3, men då ögat är stort, 

munnen stängd, långa ben gör att jag för den till period 4. 

 U 859 är också konvex, men har lång nos, med nacktofs. Stort öga, stängd mun, 

men tjock underläpp, has, svansen avslutas med klump. Inga raka linjer finns. 

 U 866 har en rak nos, stort öga, mun stängd, nacktofs kluven. Tydlig has på foten. 

Rak linje finns, men syns nästan inte. 

 U 875 rak nos. Ögat är lite för litet för att vara typiskt period 4. Foten har has. 

Svansen klyvs och avslutas i klumpar (eventuellt period 3). 

 U887 har konkav nos, ögat är stort, liten nacktofs, munnen stängd, mellanlånga 

ben. 

 U 901 nos en aning kort, men stenen är sönder just där. Ögat är skapligt stort. 

Tydlig has på foten. Ser något äldre ut än U 904, som troligen är dess parsten 

(Jansson  1949-51) 

 U 903 rak nos, ögat är stort, lång nacktofs, upprullad svans. 

 U 904 lång rak nos, stort öga, litet öra bakåtstruket. Munnen stängd. Tydlig has på 

foten. 

 U 969 rak med nacktofs. Stort öga som följer huvudets form. Kluven svans som 

avslutas med klump. Munnen är något öppen vilket borde ge period 3, men mer 

talar för period 4. 

 U 986 lång rak nos, svans kluven, men dock lite rullad. Klar has på foten. 

 U 1009 rak. Stort öga, stängd mun, kluven svans som inte är rullad. 

 U 1035 Svår då jag inte hittat huvudet. Har has och inga raka linjer. Jag går mer på 

känsla. 

 U1043 Är konvex vilket kan ge period 3. Munnen stängd, stort öga, svans i klump 

men inte rullad. Fot med has. Mer talar för period 4 än 3. 

 U1142 rak nos, öga stort, öra långt bak, munnen är stängd och svansen klyvs 

bakom korset. 

 U1144 har inget rundjur men väl två fantasidjur som nafsar på korset. Stenar med 

liknade djur U240, U860 har Gräslund bestämt till period 3. Därmed sätter jag den 

hit. Även U901 och 904 har liknande djur. De har jag satt i period 4, men anser 

U901 ser lite äldre ut än 904. Jag anser därmed att U901 och U904 kom till mellan 

period 3 och 4, men sätter den dock tillperiod 4, då jag inte håller med Gräslunds 

åldersbestämning av U240  och U860, utan hellre vill föra dessa två stenar 

tillperiod 4. 

 

8.5.4 Ej åldersbestämda 

 

Några stenar klarade jag inte av att bestämma åldern på, så det helt enkelt finns kvar så små 

delar av dem. Dessa klarade jag inte av: 

 

 U368,  

 U442,  

 U548 
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8.6 Billiga och dyra runstenar. 

Enligt Helmer Gustavsson finns det billiga och dyra runstenar. I sin bok Runstenar i 

Vallentuna ger han exempel på en ”billig” (figur 14) och en ”dyr” runsten (figur 15). Den 

billiga runstenen är det mindre ristat på. 

Den har bara en runslinga, som sträcker sig 

runt stenen, samt något lite i mitten. Den 

dyra stenen har först slingan runt, sedan 

många krångliga slingor i mitten. Här finns 

också klart flera runor inristade. Om vi 

skulle jämföra den billiga stenen med - till 

exempel - Gs 11 är skillnaden är mer 

uppenbar. 

     

Om vi nu funderar lite i termer billiga och 

dyra runstenar hos Åsmund, vart för det 

resonemanget oss?  

 

 

De övriga runstenarna som finns i Medelpad, ger onekligen ett 

”billigt” intryck.(se gärna planscher i slutet av denna uppsats).  Ja, rent av mycket billiga. M 1 

Burestenen, är väl den som ser ”dyrast” ut frånsett Åsmunds egen sten M5. Jag har visserligen 

inte sett alla Medelpads runstenar personligen, men M1 Burestenen, vid Nolby, och M11, vid 

Högom, är de största jag sett, frånsett då Åsmunds. M4, Attmars lilla, är svår att säga något 

om, då det endast återstår en liten bit av den. M8 vid Tuna hembygdsgård, M15 och M16 vid 

Sköns kyrka, är alla klart mindre än Åsmund. Faktum är, att av de stenar som är hela är just 

M5 - den som är ristad av Åsmunds - den största.  

 

Även själva ornamentiken är likartad på alla stenar i Medelpad. Sten M2 finns det visserligen 

bara en liten bit av en runrad kvar av. Även M13 finns bara en liten bit kvar av. M3, M6, M7, 

M8, M10, M11, M14, M15 M16 består alla av en slinga runt stenen i vilken runorna finns, 

samt ett litet kors eller dylikt i mitten. Tittar vi på Gs 11, Gs 12 och Gs 13 ger de ett extremt 

mycket ”dyrare” intryck. Stenarna är större och det är mycket mer ristat. Slingorna är längre 

och mer komplicerade. Detsamma gäller ornamentiken, med ormhuvud och svansar och 

hopknytningar.  På Gs 7 (som Källström tillskriver Åsmund i Gästriklands tidning) finns en 

naiv bild av en kvinna som liknar de stenar som finns i Medelpad. Gs 11 och Gs 12 - som 

Åsmund har ristat utan sin mästare Sven - ger ett mycket gedignare intryck. 

 

Jag tar tidsperiod för tidsperiod och gör en subjektiv bedömning, om vilka stenar som 

Åsmund har ristat, som är billiga och vilka som är dyra. 

 

8.6.1 Period 2 cirka år 1025      

 

Billiga stenar till denna period skulle jag vilja föra sten U344, U372, U431, U956, U998, 

U1145 samt Attmarstenen M5 är billiga. Det blir 7 stycken. 

 

Stenar U 375, U1149 samt de tre Gs 11, Gs 12, samt Gs 13 är dyra. Totalt blir det 5 stycken. 

Lägg gärna märke till, att dessa ligger alla - utom U375 - i Gävles närhet. Mer om detta 

kommer nedan. 
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8.6.2 Period 3 cirka år 1050 och en generation framåt 

 

Som billig här räknar jag stenar U194, U203, U343, U356, samt U 932 alltså totalt 5 stycken. 

 

Till de dyra stenarna för jag dessa stenar: U240, U241, U346, U540, U860, U871, U884, 

U885, U1012, samt U 1031. Det blir 10 stycken 

 

8.6.3 Period 4 cirka år 1060/1070-1100 

 

Här tar jag bort sten U1009 då det bara finns så liten bit kvar av den. 

 

Med viss tvekan säger jag att stenar U322 och U357 är billiga.  

 

De övriga räknar jag som dyra stenar. Det blir U301, U645, U847, U824, U859, U866, U875, 

U887, U901, U903, U904, U969, U986, U1035, U1043, U1142 samt U1144, alltså 17 

stycken. 

 

8.6.4 Osäkra 

 

Då endast delar återstår på flera av dessa monument, har jag lite svårt att säga om jag vill 

kalla dem dyra eller billiga. Stenar U1003 och U1004 samt U548 är troligen dyra, men det 

finns bara små bitar kvar av dem. U130 är mitt mellan billig och dyr. Den som definitivt är 

dyr är sten U856. Den tillhör period 4 och styrker alltså min teori.  

 

Åsmund verkar först göra billiga stenar – trots att han visst besatt kunskap att göra dyra – för 

att efterhand göra dyrare stenar.  

 

Av de stenar jag valt att granska mer noggrant, menar jag att M5 som är tidig (period 2 cirka 

1025) kan kallas ”billig”. Gs 11 och Gs 13 är båda lika tidiga, men mycket monumentala och 

”dyra”. Inte allt för långt från dessa båda står runsten U1149, också en sten från samma tid, 

men även denna blir förd till klassen ”dyr”. De två övriga stenar som jag granskat extra noga 

U372 och U956 finns nära Uppsala respektive söder om Uppsala. Båda dessa är – även de – 

från period 2, men ger ett mycket ”billigare” intryck. Varför? Åsmund kunde ju bevisligen 

göra både större, vackrare och dyrare stenar? 

 

Jag anser att detta stöder Magnus Källströms teori, om att Åsmund var från Medelpad. Där 

gör Åsmund en sten som liknar de övriga, men är större och mer monumental. Sedan far 

denne ristare till Gävle och ristar två stenar med Sven, för att så göra ytterligare minst en, 

troligen två till. Reser så till Uppland, där han först gör enklare stenar. Detta eftersom 

Åsmund var professionell ristare och därmed ristade mot betalning. Som den sanne köpman 

Åsmund var, ristade han lite, för lite betalning. När Åsmund blev mer känd, betalade man 

mer, och han ristade mer på varje sten. Om Åsmund hade varit från Uppland, hade han säkert 

haft släkt som dels beställt ”dyra” stenar, dels berättat för alla hur skicklig Åsmund var. 

Åsmund hade nog ingen släkt i Uppland. 
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9 Diskussion 
 

Jag ville närmare undersöka om Åsmund Kåresson, som har ristat så många stenar – nästan 60 

styck – verkligen är från Norrland och Medelpad. 

 

I sin bok dels beskriver Magnus Källström de egenheter som kan hänföras till Åsmunds, men 

även att han anat att Åsmunds ”…börjat sin egentliga verksamhet i Gästrikland” (Källström 

1975:294).  

 

I Sundsvalls tidning söndag 14 oktober 2007, finns en artikel, där Magnus Källström menar, 

att Attmarstenen M5 är så lik Åsmunds ristningar i Uppland, att även Attmarstenen måste 

vara gjord av samme ristare. I tidningsartikeln finns att läsa, om den särart, som fanns i de 

nordliga landskapen och att då Åsmunds använde detta, måste det betyda att det finns ett 

samband. Han säger ”Stenen (U372) gav en aha-upplevelse…”Vidare menar han att, ”Den har 

så många gemensamma drag med stenen i Attmar att dessa två stenar måste ha samme ristare” 

Källström nämner en del indicier för detta påstående, både här och i sin bok. 

 

Jag ville undersöka, om det gick att fundera vidare i de termerna. Jag har valt att studera fem 

runstenar närmare. Attmarstenen i Medelpad, M5 och U372 i Uppland då dessa ska vara så 

lika varandra enligt Magnus Källström i Sundsvallstidningen. Jag har studerat U956 då den 

ska vara lik U372 enligt Sven Jansson. Denna sten är dessutom - till skillnad från de övriga 

två – signerad, med såväl förnamn, som efternamn Åsmunds Kåresson. Jag har dessutom tittat 

på två stenar i Gästrikland Gs11 och Gs 13, samt en just utanför Gävle, men den ligger dock i 

Uppland U1149, som även den är signerad med två namn Sven och Åsmund. Gs 13 är 

signerad med både Sven - som står först - och Åsmunds som står senare. Gs 11 är signerad 

men då bara av Åsmund Kåresson. Även här har han använt såväl för- som efternamn.  

 

Jag har kommit fram till, att det finns en hel del indicier, som styrker teorin att Åsmunds var 

ristare till alla dessa fem stenar.  Det finns få skiljetecken, kortkvistrunor används. Stenarna 

har ord som slutar och börjar på samma bokstav, där bokstaven inte upprepas. Ordet marka  

finns på alla fem stenar, utom U372. Runor som - enligt experterna - borde vara stungna finns 

på alla, utom Gs 13. Bakvända runor finns på tre, Gs11, U956 och U1149 och som nämnts 

ovan efternamnet finns på Gs11 och U956. 

 

Jag har sedan studerat M5, U372 och U956 för att se om de liknar varandra. Jag anser, att de 

gör det. Rundjurens huvud är mycket lika varandra. Alla tre stenarna har en ram, av ett/två 

rundjur, som ligger nära ytterkanten på stenen. Runorna är stora och täcker hela slingan och 

ingen trängsel finns. Formen på stenarna, anser jag, är mycket likartad, trots att U956 har 

formen av en stol. De är stora, över 2 meter höga och cirka 1 meter breda.  

 

Sedan ville jag försöka tidsbestämma alla de stenar som jag hittade bild på, enligt Gräslunds 

metod. Enligt den, finner jag 12 stenar från period 2 cirka år 1025, 15 stenar är från period 3 

det betyder cirka år 1050 och 17 stenar är från period 4, cirka 1060/70-1100.  

 

Då visade det sig, att stenarna i Gästrikland med omnejd (även U1149) är från period 2, alltså 

tidigare, än många av de stenar som Åsmund gör i Uppland. Detta är också ett indicium att 

Åsmund faktiskt kom från norr och flyttade söderut. 

 

Efter detta förde jag ett resonemang om ”billiga” och ”dyra” stenar. Eftersom Åsmund gjort 

så många runstenar som 60 och de har en viss spridning, anser jag, att han mycket troligt var 
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en professionell ristare. Han ristade på beställning. Om en beställare betalade lite, ristade 

Åsmund lite. Jag menar att de stenar som inte har så mycket ristningar exempelvis just U372, 

är billigare. Om vi jämför den - som ju ligger utanför Uppsala, alltså ganska långt från 

Gästrikland - med de i Gästrikland, ger den nästan ett simpelt intryck. Gs 11 och Gs13 – den 

förra är signerad av bara Åsmund – ger båda, ett mycket mer monumentalt intryck. Både 

storleken, men även mängden ristningar, är vida mer omfattande än de på U372. Under period 

2 cirka år 1025 gör Åsmund 7 enklare stenar och 5 dyrare. Under period 3, cirka år 1050 gör 

han 5 enklare och 10 dyrare. Period 4 från år 1060/1070-1100 blir det 2 billigare och minst 17 

dyrare. Även om vi tar i beaktning, att period 2 omfattar 25 år och period 3 cirka10-20 år, 

samt period 4 kan vara upp till 40 år, blir mönstret tydligt, anser jag. Åsmund gör mer 

monumentala stenar senare i livet, inte för att han inte kan, utan av annan orsak. 

 

Då jag tittade på de övriga runstenarna i Medelpad, tycker jag de allra flesta ger ett enklare 

intryck, än just Åsmunds (se plansch 3). Han är helt klart en mycket skicklig konstnär redan 

här, höll måhända på i annat material. Men hans skicklighet som runstensristare, kom sig 

bättre till uttryck, när han reste söderut. 

 

Av detta drar jag följande slutsats: 

 

 Stenen i Medelpad M5 är tidig, men enligt Jansson slarvig huggen. Jag anser dock, att den 

är mycket artistiskt gjord. Den är stor och ståtlig, med en lång text, två vackera rundjur och 

har en fin symmetri. Åsmund lär sig själva ristningstekniken i Gästrikland, redan omkring år 

1025-1050 och gör en sten med Sven - Gs 13 - och en i Uppland -U1149 – också den med 

Sven. Sedan ristar Åsmund en sten i Gästrikland utan Sven -  Gs 11 -  samt, enligt Källström, 

även Gs7. Alla dessa tre i Gästrikland, är mycket stora och monumentala. I närheten av 

Uppsala gör så Åsmund U372 samt U956 som även de är ungefär samtida. Dessa två och 

flera med dem, tycker jag ger ett enklare intryck. Allt medan tiden går verkar vår store ristare 

göra allt flera mer komplicerade stenar.  

 

Jag anser, att eftersom Åsmund gjort så många stenar, nästan 60 stycken, har han ristat på 

uppdrag av betalande arbetsgivare. Enkla stenar bör vara billigare för arbetsgivaren, än de 

med flera och större ristningar. Då vår store ristare gör en mängd enklare stenar, efter 

Gästrikland, borde detta, menar jag, innebära att han inte var så känd i Uppland och hade 

inte heller någon släkt som kunde gå i stödja  honom.   

 

Åsmund var från Medelpad. 
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Planscher 

 

1 Attmarstenen M5 och U372 samt Gs11 och Gs13 

 

    
Attmarstenen   som ska likna U 372 

 

 

 

    
Gs 11    Gs 13 
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Plansch 2 Runstenar U956 och U1149 

 

 
    U 1149  
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Plansch 3 Medelpads alla nu kända runstenar 
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Plansch 4 Åsmunds stenar sorterade efter ålder och billig/dyr 

Åsmunds stenar period 2 billiga 

 

                  
 

 

       

Åsmunds stenar period 2 dyra 
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 Åsmunds stenar period 3 billiga 

 

          
 

Åsmunds stenar period 3 dyra 
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Åsmunds stenar period 4 billiga  

 

   
 

 

Åsmunds stenar period 4 dyra 
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   Obestämbara 
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