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Utbredningen av runstenar i Sverige per kommun (efter Sveriges Nationalatlas, Band 7, s. 45).
Enligt kartan saknar Söderhamns kommun runstenar, vilket är felaktigt. Här finns en runsten vid
Norrala kyrka (Hs 2) och fynd av två runstensfragment (Hs 3-4), samt ett försvunnet fragment (Hs 5).
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Utbredningen av runstenar i Norrland.
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Introduktion
Kompendiet Runstenar i Norrland är ett försök till sammanställning av grundfakta om de
norrländska runstenarna, som vi hittar i landskapen Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och
Jämtland. Längre norrut i landet finns inga dokumenterade runstenar.
Det enda av ovanstående landskap som har genomgått en gedigen vetenskaplig granskning
är Gästrikland, som publicerades av Sven B F Jansson (Run-Janne) år 1981. En nyligen
publicerad sammanställning av Hälsinglands runinskrifter har gjorts av Jan-Olov Nyström
(2015) och en äldre studie har gjorts av Marit Åhlén (1997). För Medelpads del så är det den
sammanställning som gjordes 1979 av Algot Hellbom, som är den mest utförliga. I Jämtland
finns bara en känd runsten, den s.k. Frösöstenen.
Kompendiets målsättning är att på ett enkelt sätt tillhandahålla en ny översikt över
runstenarna i Norrland samlade i en och samma publikation, med ett (i de flesta fall)
nyproducerat bildmaterial. Det riktar sig i första hand till arkeologistuderande på grundnivå,
men naturligtvis även till en intresserad allmänhet.
Runstenarna är numrerade efter ett sedan länge etablerat system: Gs (Gästrikland), Hs
(Hälsingland) och M (Medelpad), men fornämningsnumret enligt Riksantikvarieämbetets
system (RAÄ-nummer) har också angivit för resp. sten. Ett undantag är Frösöstenen i
Jämtland, som har en egen numrering (J RS 1928;66) förutom RAÄ-numret.
Återgivningen av runtexten i denna framställning kan skilja sig någon från originalet
eftersom den runstensfont jag haft tillgång till på datorn i vissa fall blandar s.k. långkvist- och
kortkvistrunor, framför allt bokstäverna o, n och a. Därför ska man inte citera min runskrift,
då den på flera ställen avviker från originalet. Översättningen till nutidssvenska följer dock
moderna och vedertagna översättningar.
Koordinaterna anges enligt SWEREF 99
Förkortningar som används:
ATA = Antikvariskt topografiska arkivet
RAÄ = Riksantikvarieämbetet
SHM = Statens Historiska Museum
Ett speciellt tack till Lennart Norberg, som tagit de flesta bilderna i denna publikation, och till
Lena Holm och Britta Lindgren-Hyvönen, som på sin fritid deltagit i projektering och
fältstudier i detta projekt.

Omslagsbild: Järvsöstenen (Hs 6). Foto: Bengt A Lundberg (Raä).
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GÄSTRIKLAND
Gs 1, Österfärnebo. RAÄ-nummer: Österfärnebo 2:1
Koordinater: 6686408 / 599167

Sniolauk*lit*resa*staIn*…ftI®*uIlef*bunta*sI
n*In*oynIotr
”Snölög lät resa stenen efter Vilev, sin man, och Önjut (ristade)”.

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Runstenen är uppställd på ett lågt tegelfundament inne i vapenhuset till Österfärnebo kyrka.
Stenen är i röd sandsten. Den är 1,92 meter hög och 0,7–0,75 meter bred, och har en
runhöjd på 7 centimeter. Den är sannolikt ristad under 1000-talsets andra hälft. Den nämns
för första gången i samband med en rannsakning efter antikviteter år 1684 och då låg den
ute på kyrkogården. År 1830 flyttades runstenen och användes som tröskelsten till ett
sockenmagasin, som uppfördes i hörnet av kyrkogården. Först 1917 fick den sin nuvarande
placering i kyrkans vapenhus (Jansson 1981:23 ff.).

Gs 2, Österfärnebo. RAÄ-nummer: Österfärnebo 2:2
Koordinater: 6686408 / 599167

i l y i k i : o k f a l u i k i :o k : ™ u r k ai r . . . s i n x s I n xl a n: k u ™ i l u b
i onta
”Illuge och Falluge och Torger (läto resa stenen efter?) … sin duglige (fader?). Gud hjälpe
anden”.

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Endast ett större fragment (och ett antal mindre) av den en gång ståtliga runstenen finns
bevarade idag. Det större fragmentet är uppställt i vapenhuset till Österfärnebo kyrka. Det är
av röd gävlesandsten, 0,8 m högt och 1,25 m brett. Den äldsta avbildning vi känner är den av
Ulf Christofersson, daterad till år 1690. Överst på teckningen kan man läsa ” J Färnboo Wapn
huus dörr j Gästrijkeland”. Enligt flera forskare är motivet på stenen kopplat till legenden om
Sigurd Fafnesbane, som förekommer i den nordiska Völsungasagan (Jansson 1981: 28 ff.).
Stenen försvann i början av 1800-talet men återfanns 1974, tillsammans med flera mindre
fragment, utanför sydöstra kyrkogårdsmuren.
Idag har man med hjälp av en träskiva med ritad rekonstruktion försökt återskapa den bild
av stenen som Christoferssons teckning visar.

Teckning av Gs2, gjord av Ulf Christofersson 1690.
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Gs 3, Kungsgården. RAÄ-nummer: Österfärnebo 43:1
Koordinater: 6686654 / 599048

Foto: Lennart Norberg, 2015.

Stenen är 1,8 m hög och 0,9 m bred och av röd sandsten och står idag på tomtmark. Den var
i slutet av 1800-talet rest på Granön vid Gysinge bruk, men flyttades år 1952 till sin
nuvarande plats vid Kungsgården, som sannolikt är den ursprungliga (Jansson 1981: 45).
Sverker Jansson skriver om Gs3 i Gästriklands runinskrifter: ”Trots att ristningen sålunda
numera är praktiskt taget utplånad, kan man fastställa, att Gs3 tillhör de egendomliga
»runstenar», vilkas inskrifter saknar språklig innebörd.” (Jansson 1981: 46).
Inskriften, som idag är nästan helt utplånad, lyder: . . . a + nisauit x o s i s x ioiklku x ihbtmsr x
loifnmuosbt + a - Is x k - . .ioiuja . . .

Gs 4, Hedesunda kyrka (försvunnen)

…-a stin afti®sut bu…sIn uk:kerImar at makI sIn
x ubI® rIsti
”. . . (res)a stenen efter Sot(?), sin man och Germar efter sin måg. Öpir ristade”.
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Runstenen, som legat i vapenhuset till Hedesunda kyrka, har varit försvunnen sedan sent
1700-tal. Troligen försvann den i samband med att medeltidskyrkan revs år 1775 (Jansson
1981: 50). Johannes Bureus nämner tre runstenar i Hedesunda kyrka under sin resa i
Gästrikland år 1600, där Gs 4 sannolikt var en av dem.

Teckning av Ulf Christofersson, 1690.

”Den försvunna runstenen tillhör sålunda den produktive runmästaren Öpirs signerade verk.
Ristningen, som är den nordligaste hittills kända av Öpirs många signerade arbeten, visar
flera för honom utmärkande drag, såväl vad ornamentik som runformer beträffar. Sålunda
har korset en hos denne ristare vanlig, mycket enkel form; runslingan har tydligen utgjorts av
endast en orm, utformad som en åtta.” (Jansson 1981: 50).

Gs 5, Hedesunda kyrka (nu i Gävle museum)
En ornerad sten som påträffades 1954 i samband med restaurering av kyrkan. Den blev
sönderslagen innan orneringen – flätade slingor - upptäcktes. Stenen saknar runinskrift
(Jansson 1981: 53). Fragmenten förvaras i Gävle museum.

10

Gs 6, Hedesunda (Hadeholm). RAÄ-nummer: Hedesunda 212:1
Koordinater: 6685493 / 612849

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Fragment av runsten, gävlesandsten. Stenen flyttades 1752 av Hadeholms ägare Ulrik
Insenstjerna som högg in sitt eget namnchiffer och årtal på stenen. Den ristningen är dold
bakom fragmentet i mitten av stenen. Fragmentet hittades år 1945.
Den korta bevarade runtexten lyder:

…yftir*mo™ur*sena…
”. . . efter sin moder …”

Gs 7, Torsåker. RAÄ-nummer: Torsåker 52:1
Koordinater: 6709006 / 580723

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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X–u i r i r i t i s t i n ™ i n o x k u b i u r n a x b r u ™ d u r s i . . . m x k
u t a ’ u a s m u ™ I® x k u ™ m u i r x …: k u ™ m u n tro : ™r u k na
™i
”. . . uppreste denna sten efter Gudbjörn, sin broder . . . Gudda (?) (Gutta?) var Gudmunds
moder. Gudmund drunknade”.

Stenen (grå kalksten) är 2,1 m hög och 1,2 m bred och sedan 1949 uppställd i vapenhuset till
Torsåkers kyrka.
Johannes Bureus nämner runstenen i Torsåkers kyrka år 1600, i samband med sin
norrländska resa och 1690 omnämner också Ulf Christofersson stenen Gs7: ”Vthi Choret i
Torgzåkers kyrkia” (Jansson 1981: 60).
Kvinnofiguren som är ristad på stenen har givits olika tolkningar av runologerna: modern till
den drunknade sonen; en död kvinna med utsträckta händer; eller Jungfru Maria Den senare
tolkningen avfärdas av Jansson, som menar att ”figuren skall återge en kvinna i tidens dräkt”,
en kvinna som skulle kunna vara modern till den drunknade sonen (Jansson 1981: 70 f.).

Gs 8, Torsåker. RAÄ-nummer: Torsåker 52:2 och 52:3
Koordinater: 6709006 / 580723

Asmuntr-...fa™ -...:uas:UIst:---Ikla -tI...kuust

”Åsmund . . . Han var västerut i England . . .”

Fragmentet, som är den nedre delen av en större runsten, är 0,9 x 0,7 m stort. Det är nu
placerat i Torsåker kyrkas vapenhus. Det påträffades strax söder om kyrkan år 1927 och är
sannolikt flyttad hit från Väster Hästbo: ”…runstensstycket måste utgöra en del av en sedan
länge försvunnen runsten, som en gång stod rest vid den stora byn Väster Hästbo” (Jansson
1981: 72).
År 1943 hittades ett mindre runstensfragment i Väster Hästbo, som varit en del av den övre
delen av Gs8. Det förvaras idag i kyrkans vapenhus.
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Foto: Lennart Norberg, 2015.

Fragment av Gs 8, som hittades år 1943. Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Dokumentation av Gs 7 och Gs 8. Foto: Thomas B Larsson, 2015.

Gs 9, Årsunda. RAÄ-nummer: Årsunda 12:1
Koordinater: 6710836 / 595527

m u - r : s u n : r [u] ™ [u] r a t x [ u i l i j t . . . [ n i s :] t e f t i ® : p u r k e
r : b r u ™ u [r : s i n : o k ; k y ™ e l f i: m u ™ u r : s i n a : u k] : e f t [ i ] ® :
[a j s b i o r n ; o [ k : o j i f u ™
”Anund (?), Rodas (?) son . . . (lät resa stenen) efter Torger, sin broder och Gudälv, sin moder
och efter Åsbjörn och oifuþ”.
Alla namn utom det sista är kända, och ”Det är däremot icke möjligt att avgöra vad det är för
ett namn som döljer sig i runföljden oifuþ.” Förslag till tolkning av detta inskriftens sista
namn måste tyvärr endast bli gissningar.” (Jansson 1981: 86).
Jansson skriver vidare (1981: 79 f.): ”Den äldsta bevarade uppgiften om Gs9 härrör från
Ransakningen i »Årsunda d. 11 October» år1684, där det heter: »Vthi Wapnhuuset ligger en
Runsten wid döören som Vennæsius aftagit och elliest inge opreeste runsteenar här i
Sochnen»”. Stenen finns idag i Årsunda kyrkas vapenhus.
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Teckning av Ulf Christofersson, 1690.

Foto: Thomas B. Larsson, 2015.
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Gs 10, Alborga.
”Den äldsta uppgiften om att en runsten skulle finnas i Alborga by lämnas i Ransakningarna
1684 under rubriken »Wahlbo den 30. Octob:». En gammal nämndeman (»Tolffman»)
uppger nämligen där, att en runsten finns »uthi Allborga rätt mitt i byyn». De av
nämndemannen inhämtade upplysningarna om runstenarna i Valbo socken lyder i sin
helhet: »Een gl: Tolffman, Daniel Olufson i Lärkebo berättade en Runnsteen med
bookstäfwer wara ståendes uthmed Nötholmswägen, emellan hemblingebyy och Gefle
Stadh [ = Gs 13 Söderby], Jämbwäl en sådan widh Järfstadh byy uth på åkerbackan [ = Gs 11
Järvsta], jtem En uthi Allborga rätt mitt i byyn [=Gs 10], på Lundbyggeåkren [=Gs 12 Lund], En
wid Fläräng uthi Skogzbackan sunnan för Fleräng och så en stoor steen, alle med
runnebokstäfwer uppå» [= U 1149 Fleräng, Älvkarleby sn].”
”Avbildningar av Alborgastenen saknas, liksom uppteckningar av inskriften. Det måste sägas
vara mycket ovisst, om någon runsten har funnits vid Alborga.” (Jansson 1981: 88).

Gs 11, Järvsta. RAÄ-nummer: Gävle 345:1
Koordinater: 6725763 / 619403

™i u ™ k i ® u k u ™ l a i f r : u k a r l ™ a R b r u ™ r a l i R : l i t u r i t a s t a
in™inoxabtIR™iu™munt faursinku™hialbihonsaluk
u™smu™IRInosmuntr•karasunmarka™ixrunoRritaR
™asataimunt
”Tjudger 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 (?) alt. Då var Emund kung”.

Stenen är 2 m hög och 1,2 m bred och av röd Gävlesandsten. Den står i kanten av ett större
gravfält, sannolikt på ursprunglig plats. Jansson skriver: ”Att Gs 11 fortfarande står kvar på
det stora, endast delvis förstörda gravfältet, är för Gästriklands del något alldeles
enastående. Som jag har framhållit i inledningen (se ovan s. 11 f.), är Järvstastenen den enda
av landskapets runstenar som fortfarande står rest på sin ursprungliga plats. Det kan
anmärkas, att runstenar oftare än man nu kan föreställa sig har varit knutna till gravfält”
(1981: 94).
Stenen är signerad Åsmund Kåresson, som sannolikt kom från Medelpad och slutade sina
dagar som runstensmästare i Uppland. Åsmund tros vara den som introducerade den
avancerade djurornamentiken på runstenarna från sen vikingatid (Källström 2008; 2010:
118).
I en kandidatuppsats i arkeologi gör Kristina Martinsson en utförlig analys av Åsmund
Kåresson och hans runstenar (Martinsson 2009).
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Foto: Thomas B. Larsson, 2015.
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Gs 12, Lundstenen (nu Valbo kyrka). RAÄ-nummer: Valbo 26:1
Koordinater: 6727206 / 613114

I™al–ra x liD rita stIn ™Ino + abtI® IbIurn sun sIn x ™
a ® u a ® …. H … u a I n x A u k a r n f a s t a a u k a I … ™a I ® u a … u ™
HIalbI honsaluku™s mu™I® x runor RIta® hu–msr
”iþal-ra lät resa denna sten efter Ebjörn, sin son. De voro . . . Sven och Arnfast och . . . de . . .
Gud hjälpe hans själ och Guds moder. Rätta runor högg Åsmund”.

Detalj av stenens översta del. Foto: Thomas B Larsson, 2015.
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Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Stenen flyttades från Lund by år 1898 till Valbo kyrkas västra yttervägg. Stenen är 3 m hög och 0,9 m
bred av röd sandsten. På en karta över åkerdelningen i Lund by från 1763 är runstenen markerad, så
stenens ursprungliga plats är väl dokumenterad (Jansson 1981: 110). En minnessten är rest på den
ursprungliga platsen i Lund.

Gs 13, Trefaldighetskyrkan i Gävle. RAÄ-nummer: Gävle 31:1
Koordinater: 6728234 / 616811

X B R U S I l i t R i t a s ….b …® I h I l P b r u r s I n : I n h - n u a r ™ t a u
™ r a t a f s t a l o n t I X™o b r us I fu r ™ I l a n k l a n s : a b t I ® b
rur SIn ™o hon fur mI® fraukI®I ku™ hIalbI honsal
uku™s mu™I®:suaIn uk osmunrt ™aIr marIka™u
”Bruse lät uppresa denna sten efter Egil, sin broder. Och han blev död i Tavastland, då Bruse
förde landskapets ledung(?) efter sin broder. Han f o r med Fröger. Gud hjälpe hans själ och
Guds moder. Sven och Åsmund de ristade”.

Runstenen från Söderby är gjord I röd sandsten och mäter 2,2 x 1,1 m I storlek. Den flyttades
från Söderby till vapenhuset i Heliga Trefaldighetens kyrka i centrala Gävle år 1895.
Stenen är skadad längs kanterna, men på avritningar från 1600- och 1700-talen är
inskriptionen nästan komplett (förutom det övre högra hörnet).
Det är Åsmund Kåresson som tillsammans med Sven ristade stenen; samme Åsmund som
även ristat Gs 11 och Gs 12.
”Den mer avancerade runstensornamentiken måste Åsmund däremot ha lärt på annat håll
och förmodligen av en ristare som hette Sven. I Gävletrakten finns nämligen ett par
runstenar som Sven och Åsmund har signerat tillsammans, och Svens namn nämns här först,
vilket tyder på att det är han som är mästaren och Åsmund som är lärjungen” (Källström
2008).
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Runstenen Gs 13 från Söderby. Efter träsnitt i Peringskiölds Monumenta...
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Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Gs 14, Ovansjö. RAÄ-nummer: Ovansjö 8:1
Koordinater: 6719984 / 588478

E h l h i … x o s u h l f r xo s m u n t r x™ I r I t u : S t i n xe f t i r … i s –
™ k y ft I s a r …st r :S mI ™ a xo k…
”Helge och Åsulv och Åsmund de reste stenen efter . . . Han var den bäste av smeder och . . .”

Foto: Lennart Norberg, 2015.

Jansson skriver i Gästriklands runinskrifter (1981: 154): ”Runstenen har sin plats inne i
vapenhuset; den är inmurad i östra väggen, till höger (S) om ingången till långhuset. Gs 15 är
inmurad på samma sätt till vänster (N) om långhusdörren. Den äldsta till vår tid bevarade
uppgiften om denna runsten lämnas i en Ransakning, daterad »in Ofvansiö 4 Aug. An. 1667»
och undertecknad »Marcus Joh. Simming Pastor Loci». Där meddelas, bland de antikviteter
som »ähre till at see i Offwansiö Sochn uti Gestrijkelandh», följande om Gs 14: »Ahr een
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Runasteen inmurat i kyrckiomuren, ey heller heel behollen ähre ock thess föruthan några
små skerffwor aff Runastenar tagne i förwaringh.»”.
Fragmentet är 1,7 x 1,2 m stort och inmurat i vapenhuset, precis som det beskrivs redan år
1667. Runorna är ifyllda med svart färg.

Gs 15, Ovansjö. RAÄ-nummer: Ovansjö 8:2
Koordinater: 6719984 / 588478

R u n l t r x o k x u t r x l i t u x r i s t u x s t e n x E f t r x I r m… x ™ x
i u l b i xo n t a …o n xl I t s I a
“Roald och Udd läto resa stenen efter Ärnmund . . . Gud hjälpe anden”.

Foto: Lennart Norberg, 2015.

Liksom Gs 14 är denna sten också inmurad i väggen till kyrkans vapenhus. Den har s.k.
”knutna” runor, vilket är ovanligt bland de norrländska runstenarna.
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Gs 14 (till höger) och Gs 15 i vapenhuset till Ovansjö kyrka. Foto: Thomas B Larsson, 2015.

Gs 16, Ovansjö prästgård. RAÄ-nummer: Ovansjö 7:1
Koordinater: 6720330 / 588443
Ett litet runstentsfragment som hittades 1928 på prästgårdens område. Inskription: ”efter
Sigbjörn . . . rista lät Björn . . .” Förvaras på prästgårdens övervåning.

Gs 17, Ovansjö. Fragment. RAÄ-nummer: Ovansjö 22:1
Koordinater: 6718769 / 584905
Ett runstensfragment (0,3 x 0,3 m stort) som hittades 1926 i Åsens by. Inskription: ”-arla . . .
runar . . .” Stenen förvaras i Västerbergs skolas arkiv.

Gs 18, Hille hembygdsgård. RAÄ-nummer: Hille 57:2
Koordinater: 6735783 / 619134
Fragment påträffat 1943, med inskriptionen: ”…ual’aukli-…”. Förvaras i Hille hembygdsgård
(ev. i Gävle museum?).
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Gs 19, Ockelbo. Kopia av runsten. RAÄ-nummer: Ockelbo 105:1
Koordinater: 6751466 / 593079

Foto: Thomas B Larsson, 2015.

Runstenen hittades inmurad i Ockelbo medeltidskyrka när den revs 1795. När den togs ut,
gick den i tre bitar som försvann, men återfanns år 1830 som tröskelstenar till en gård.
Fragmenten togs till kyrkan som dock förstördes i samband med kyrkobranden 1904, men
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den var då dokumenterad. En kopia av runstenen restes 1932, som idag står mitt framför
kyrkan.
Texten lyder: ”Bläsa lät resa dessa vackra stenkummel efter sin son Svarthövde. Fridälv var
hans moder ...”.

Gs 19, efter foto från 1887 av R. Axelsson (Jansson 1981: 194).

Ytterligare några mindre runstensfragment (Gs 20-22) finns bevarade i Ockelbo prästgård
och på SHM.
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HÄLSINGLAND
Hs 1, Vevlinge. RAÄ-nummer: Bollnäs 119:1
Koordinater: 6802407 / 576757
Två fragment av en runsten i Gävlesandsten (22 resp. 8 cm stora), som påträffades vid en
grävning i en trädgård år 1942. På den ena står b i a (bia) och på den andra ett ensamt h h.
Det är möjligt att ”bia” är en del av namnet Björn, eller ett namn som slutar med –björn
(Nyström 2015: 62). Förvaras nu på Kämpen, bygdemuseet i Bollnäs.

Hs 2, Norrala kyrka. RAÄ-nummer: Norrala 8:1
Koordinater: 6804550 / 606219

Kopparstick av Johan David Flintenberg (1785). Från Wikimedia Commons.
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Stenen är 1,8 m hög och 1,4 m bred i röd sandsten. Flintenbergs kopparstick visar att
runstenen tidigare varit inmurad på utsidan av Norrala kyrka. Nu står stenen i kanten av
kyrkogården vid en byggnad som kallas ”Staffans stupa”, där Hälsinglands apostel enligt
traditionen ska vara begravd. Runraden är idag mycket svår att läsa p.g.a. kraftig
lavbeväxning.
Runraden kan läsas på olika sätt beroende på var man börjar. Runologen Patrik Larsson
(2004) har framfört tre olika läsningar, där hans tredje tolkningsförslag är:
”Efter [dvs. till minnet av] Kättilbjörn och Anund, hans och Søyvors son [underförstått: står
dessa runor]. Ann, Asviðr och Otrygg och Sigbjörn, de lät resa stenen. Gud hjälpe … detta
minnesmärke”.

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Den översta delen av stenen Hs 2. Foto: Thomas B Larsson, 2015.

Hs 3, Norrala kyrka. RAÄ-nummer: Norrala 8:2
Koordinater: 6804600 / 606175
Ett litet runstensfragment med en del av en slinga med bokstaven i. Det förvaras inne i
kyrkan.

Hs 4, Norrala, Borg. RAÄ-nummer: Norrala 149:1
Koordinater: 6802646 / 608701
Ett fragment av en förmodad runsten med ett inristat ornament (möjligen en del av ett
kors). Förvaras i en gård i byn Borg, som ligger mellan Norrala och Söderhamn (Nyström
2015: 68).
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Hs 5, Daglösa, (alt. Trönö kyrka), Trönö socken.
Försvunnet runstensfragment. Upptecknades år 1870, men har sedan dess aldrig avbildats.
Inskription: ”… ianin …”

Teckning från 1870 av Hs 5 i ATA (efter Nyström 2015: 70).

Hs 6, Järvsö prästgård. RAÄ-nummer Järvsö 12:1
Koordinater: 6842422 / 562464

:unulfr:auk:fiuluar:ristu stin™Insa:IftI®:tIur
o:fÆ™ur sIn:hrI™ulfsusun:auk:at:haurla:
mu™ursIna:FIuluarstutur:ouItku™:sta™um:
”Unnulv och Fjolvar reste denna sten efter Djure, sin fader, Redulvs son, och efter Hörlög (?),
sin moder, Fjolvars dotter på Viksta”.
Stenen är 2,6 m hög och 0,6 m bred. Den står i kanten av tomten till prästgården, vilket
sannolikt är den ursprungliga platsen.
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Foto: Thomas B Larsson, 2015.

Hs 7, järnring med runinskrift. Förvaras i Forsa kyrka (se Nyström 2015: 75 ff).
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Hs 8, Hudiksvalls kyrka. Försvunnen.
Texten ska ha varit: ”bariR™ reste denna sten efter Un… sin broder. Han var Arinbjörns son…
Gud hjälpe Uns ande”.
Johannes Bureus omnämner en runsten i Hudiksvalls kyrka i sin Sveorum Runae och Olof
Celsius skriver 1710 att stenen murats in i kyrkoväggen (Nyström 2015: 80).

Hs 9, Hälsingtuna kyrka. RAÄ-nummer: Hälsingtuna 8:1
Koordinater: 6848595 / 609797

…Afti®:™urstin:su…
“…efter Torsten, son…”

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Foto: Bengt A Lundberg, 1993. Raä.

Som framgår av fotografierna ovan så är inskriptionen idag (2015) mycket svår att läsa p.g.a.
lavbeväxning, om man jämför med fotot från 1993. Stenen är 1,1 m hög och 0,7 m bred.

Hs 10, Hälsingtuna kyrka. RAÄ-nummer: Hälsingtuna 7:1
Koordinater: 6848537 / 609839
Den väldiga stenen – 3,5 m hög och 2,5 m bred – är ristad med stavlösa runor
(hälsingerunor). Den står på kyrkogården.

Bureus träsnitt av den stora runstenen med stavlösa runor vid Hälsingtuna kyrka i Hälsingland (Raä).
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Texten lyder: ”… runor, Lines son, denna sten … som i söder … denna sten efter sina tre
söner, Rodmar … och Brusi, Åsbjörns son ristade dessa runor … tyda (?).”

Foto: Lennart Norberg, 2015.

Detalj. Foto: Thomas B Larsson, 2015.
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Hs 11, Hög kyrka. RAÄ-nummer: Hög 47:2
Koordinater: 6849835 / 607667

U i f o s t r : l i t … s a : s …. N ™I n a : a b t I ® : u t a : a u r s I n : k u ™ h I
albI saluhonIs:™I® marka™u:runa:aluI®*ak bratr:

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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På nutidssvenska: “Vifast lät resa denna sten efter Udde, sin far. Gud hjälpe hans själ. De
ristade runor, Alver och Brand.” Stenen (av granit) är 1,9 m hög och som bredast 0,6 m.

Runstenen inmurad i kyrkoväggen. Teckning av Olof Rehn från 1763 (Raä).

Den upptäcktes 1702 och blev senare inmurad i kyrkan. År 1951 placerades den på sin
nuvarande plats utanför bogårdsmuren.

Hs 12, Hög kyrka. RAÄ-nummer: Hög 47:1
Koordinater: 6849850 / 607665
Stenen är ristad med stavlösa s.k. Hälsingerunor. Texten lyder:
”Gudnjut, Toras son, lät uppresa denna sten och gjorde bron efter sina bröder Åsbjörn och
Gudlev.”
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Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Den ursprungliga platsen för stenen är okänd, men ”Eftersom stenen nämner ett brobygge
är det inte långsökt att tänka sig att den – och dess bro – ursprungligen varit placerad
någonstans söder om kyrkan där Hornån flyter fram” (Nyström 2015: 93).

De två runstenarna Hs 11 (till höger) och Hs 12, utanför kyrkomuren till Högs kyrka. Foto: Lennart
Norberg, 2015.

Hs 13, runstensfragment, försvunnet. Hög socken.
Det rör sig om ett litet fragment av en runsten som avtecknades år 1880. Det hittades i ett
stenröse i dalgången vid Hallsta och Hjortsta byar, ca 3 km väster om Högs kyrka.
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Hs 14, Malstastenen (idag i Hälsinglands museum). RAÄ-nummer: Rogsta 1:1.

Foto: Bengt A Lundberg. Raä.
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Stenen är ristad med stavlösa runor och texten är:
”Romund reste dessa stenar efter Hä-Gylve, Brises son. Och Brise var Lines son. Och Line var
Uns son. Och Un var Ofegs son. Och Ofeg var Tores son. Groa var Hä-Gylves moder. Och
sedan Berglov. Och sedan Gudrun. Romund, Hä-Gylves son, ristade dessa runor.
Vi hämtade denna sten norrut på Balsten. Gylve förvärvade detta land och sedan norröver
tre gårdar/byar och sedan Lönnånger och sedan Färdsjö.”

Hs 15, Sunnå (idag i Hälsinglands museum). RAÄ-nummer: Rogsta 298:1

Sunnåstenens skaftlösa runor (efter Nyström 2015: 28).

”Romund, Hä-Gylves son, reste denna sten efter Hä-Gylve, Brises son, Romund, och sedan
Tormund, och sedan Snärre och sedan Un”.
Denna sten är en fortsättning på Malstastenen (Hs 14) och den är den andra av de stenar
som åsyftas med orden ”Romund reste dessa stenar …”, som kan läsas på Malstastenen.

Sunnåstenen. Foto: Bonny Sjöblom, Hälsinglands museum.
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Hs 16 (försvunnet) och 18, Delsbo kyrka (nu i Delsbo forngård). RAÄ-nummer: Delsbo 20:1.
Koordinater: 6855031 / 582236

En teckning från 1865 (ATA) visar de båda runstensfragmenten Hs 16 (med korset) och Hs 18. Då var
fragmenten insatta i kyrkans västra bogårdsmur (Nyström 2015: 101).

”Anund(?), Gripes son, reste … hennes broder … ristade denna sten”.

Det bevarade fragmentet Hs 18. Foto: Bengt A Lundberg 1993 (Raä).
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Hs 17, Delsbo kyrka, runstensfragment, försvunnet.
Ytterligare ett fragment ska enligt uppgifter i ATA från 1865 ha funnits i bogårdsmuren till
Delsbo kyrka, med inskriptionen:

…i:stin ™insafti® bru™r:sIn…un
”… denna sten efter sina bröder … un”.

Teckning av Olof Rehn från 1763, som visar två runstensfragment i bogårdsmuren till Delsbo kyrka
(foto Raä). Det vänstra är Hs 17 och det högra Hs 16.

Hs 19, järnring med runskrift från 1200-talet.

Hs 20, fyra runstensfragment, försvunna. Ljusdals kyrkogård.
Fragmenten hittades 1886 på kyrkogården. De låg i ett fönster till Ljusdal kyrka fram till
1929, men är sedan dess försvunna. Runskriften är svårtolkad. Se Magnus Källströms artikel
om runstensfragmenten i Hälsingerunor från 2012.

44

De fyra runstensfragmenten, Hs 20. Teckning av V. Engelke 1886 (ATA).

Hs 21, Jättendals kyrka. RAÄ-nummer: Jättendal 20:1.
Koordinater: 6873352 / 618399

Asmuntr÷ok far™Ikl÷™I® rItu stIn÷™Ina÷aftI® ™ur
katIl÷fa™ur sIn÷a untrunkum÷kunburka fa™I stIn ™
Ina In ku™a
På modern svenska: “Åsmund och Fartegn, de reste denna sten efter Torkel, sin fader, på
Vattrång. Gunborg ristade denna sten, den goda”.
Stenen är 2 m hög och 0,6 m bred och kraftigt skadad, men tack vare äldre uppteckningar så
kan texten återges i sin helhet. Runristaren – Gunborg – är en kvinna, vilket är helt unikt.
År 1763 beskriver Brocman att stenen var inmurad på yttersidan av bogårdsmuren (Jansson
1951: 6).
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Hs 21, Foto: Thomas B Larsson, 2015.
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MEDELPAD
M 1, Nolby, Njurunda. RAÄ-nummer: Njurunda 116:1
Koordinater: 6908938 / 622455

Foto: Bengt A Lundberg (Raä).
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+barksuain uk sihuastr uk fri™IRaIstu staIn ™Insa
÷ aftI® burI fa™urI sIn÷In far™aIhn marka™i
“Bergsven och Sigfast och Fride reste denna sten efter Bure, fader sin, men Fartägn märkte
(ristade)”.
Stenen är 1,6 m hög och 0,7 m bred i ljusgrå granit. Johannes Bureus (1568-1652), vår förste
riksantikvarie, som innan han adlades hette Johan Bure, knöt den Bure som omnämns på
runstenen till sin egen släktlinje. Han ville på så vis visa släkten Bures långa historia.

M 2, Svala (idag vid Njurunda kyrka). RAÄ-nummer: Njurunda 807.
Koordinater: 6905088 / 623252

Foto: Lennart Norberg, 2015.

Den korta bevarade texten är:
”…Asger högg…”.
Stenen ligger utanför bogårdsmuren tillsammans med ett gravklot med ett inslipat hjulkors.
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M 3, Berga i Njurunda. RAÄ-nummer: Njurunda 173:1
Koordinater: 6906679 / 625127

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Stenen är 1,7 m hög och intill 1 m bred av ljus, grovkornig granit. Den står i en åkerkant, som
kan vara det ursprungliga läget.
”Altrud och Sigrev reste denna sten efter Gisking fader sin och efter Dis, moder sin”.

Träsnitt av runstenen M 3 (J. Peringskiöld 1687), efter Hellbom 1979.
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M 4, Attmar kyrka (lilla stenen). RAÄ-nummer: Attmar 4:2
Koordinater: 6910683 / 606519

Foto: Lennart Norberg, 2015.

Fragmentet är ca 1 x 1 m stort och endast tack vare äldre avritningar (då mer återstod av
stenen) har man kunnat tolka texten:
”Mike reste denna sten efter NN. Han blev död i strömmen. Gud nåde hans själ och ande.
NN och NN märkte (ristade) denna sten”.
Den hittades år 1810 vid en nyodling väster om prästgården i Attmarby. Den är nu uppställd
vid kyrkan tillsammans med M 5.
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M 5, Attmar kyrka (stora stenen). RAÄ-nummer: Attmar 4:1
Koordinater: 6910683 / 606510

Hokun lit rita stin ™InobtI® skukaBru™ur sIn auk
abtI® al™ru™I mu™ur sIn ku™ hIalbi ™I®a salu
auku™mu™I®

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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På nusvenska är budskapet följande:
”Håkon lät resa denna sten efter Skygne, broder sin, och efter Altrud, moder sin. Gud och
Guds moder hjälpe deras själar”.
Det är Medelpads största runsten, 2.2 m hög och 1 m bred. Liksom den lilla stenen (M 4)
hittades den i Attmarby och är nu rest vid kyrkan (under ett trätak). Ristningen har tillskrivits
runmästaren Åsmund Kåresson och den något osäkra ristningstekniken indikerar att det
skulle kunna vara ett tidigt arbete av Åsmund (Källström 2010: 120).
Längst ner på stenen, under runslingan, är inristat: ”Funnen 1875 26/8 CPGS”. Initialerna står
för Carl Petter Grafström.

M 6, Målsta i Tuna. RAÄ-nummer: Tuna 14:1
Koordinater: 6910937 / 609019
Stenen är i mycket dåligt skick och står 14 m N om landsvägen mellan Tuna och Vivsta.
”Anund reste denna sten efter Håkan fader…”.

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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M 7, Tuna kyrkomur. RAÄ-nummer: Tuna 4:1
Koordinater: 6912372 / 607014

Foto: Lennart Norberg, 2015.

Peringskiölds teckning av M 7 (efter Hellbom 1979: 30).
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Inskription: ”Torsten reste denna sten efter NN fader sin. Håkan märkte (ristade)”.
Den avslagna runstenen är idag inmurad inne i kyrkan i vågrätt läge bakom ett träskrank där
man förvarar stolar. Den verkar vid den första beskrivningen på 1600-talet ha varit inmurad i
kyrkoväggen, vid trapporna till predikstolen (Hellbom 1979: 31). Redan då återstod bara den
övre delen av stenen.

Dokumentation av runstenen M 7. Foto: Thomas B Larsson, 2015.

55

M 8, Sköle i Tuna. Idag på hembygdsområdet. RAÄ-nummer: Tuna 2:1
Koordinater: 6915913 / 605379

Foto: Lennart Norberg, 2015.

”Ögnar reste denna sten efter Salve och efter Björn sina söner”.
Ögnar är ett kvinnonamn och det är mycket ovanligt att en runsten restes av en ensam
kvinna.
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M 9, Selångers kyrkogård (försvunnen).

Peringskiölds träsnintt av M 9 år 1687 (Kungliga Biblioteket, F h 5, efter Hellbom, 1979: 35).

Texten på nusvenska: ”Sigurd och Tore, Heden och Härser reste denna sten efter T, fader
sin”.
Stenen är bara känd genom träsnitt av Peringskiöld och Bureus på 1600-talet. Sedan 1770talet har stenen varit förvunnen (Hellbom 1979: 37).
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M 10, Selångers kyrkoruin. RAÄ-nummer: Selånger 86:2
Koordinater: 6921300 / 614126

U n i ® k a …. N i r i t u s t a i n ™ I n o a f t I r … S I n
“Une, Ka(rl och A?)ne reste denna sten efter (fader?) sin”.

Foto: Thomas B Larsson, 2015.
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M 11, Högom i Selånger. RAÄ-nummer: Selånger 1:2
Koordinater: 6920858 / 616681

Kunu™r auk ™urka ir™aun lItu raIsaStaIn aftI® ™u
rstaIn sun In aukAuntr bru™r hons
“Gunvid och Torgärd de lät resa sten efter Torsten, sin son. Och Ön och Önder (voro) hans
bröder”.

Högomstenen med en av storhögarna i bakgrunden. Foto: Thomas B Larsson, 2015.

Stenen är 1,4 m hög och 0,7 m bred och uppställd på det stora gravfältet i Högom i utkanten
av Sundsvall. Gravfältet utgörs av tio synliga gravhögar och tre av de fyra största undersöktes
i olika omgångar mellan åren 1949-1984. Den största högen är dock inte undersökt.
Gravarna dateras till folkvandringstid (Ramqvist 1990).
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M 12, Silje i Selånger (försvunnen)

En avslagen och försvunnen runsten från Silje i Selånger avritad 1725 av E. J. Björner (efter Hellbom
1979: 43).

Text: ”… o resa denna sten…”

Den ende som sett och nedtecknat något om denna nu försvunna runsten är Erik J. Björner,
som år 1726 skriver: ”wid Silgie by afstympat undan till, och skickas figuren med radningen
innelyckt.” (Hellbom 1979: 44).
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M 13, Oxsta i Selånger. RAÄ-nummer: Selånger 17:1
Koordinater: 6924573 / 611589

Endast den nedre delen av stenen är bevarad och ristningen är inte möjlig att tolka:

…aU …n…ussi…na®
”… (NN högg) runor”

Foto: Lennart Norberg, 2015.

Stenen är 0,8 m hög och 0,8 m bred och står förmodligen på sin ursprungliga plats, i en
åkerkant intill en bäckravin. Då Johannes Bureus år 1600 besökte platsen och ritade av
stenen vid Oxsta var stenen sprucken på mitten, men den övre delen stod fortfarande kvar.
Vid Perinskiölds besök 1687 var den övre halvan borta.
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M 14, Sättna by. RAÄ-nummer: Sättna 7:1
Koordinater: 6926695 / 610020

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Sikr™ suain auk har™u® rItu staIn™Ina abtI® Ihul
fo™ur sIn
Idag är stenen svår att läsa (främst den övre delen), men tack vare äldre avritningar kan
texten ändå tolkas. På nusvenska: “Sigurd, Sven och Hård reste denna sten efter Igul, sin
fader”.
Stenen (grå granit) är 1,5 m hög och 0,9 m bred vid basen.

M 14 avritad år 1763 av O. Rehn (efter Hellbom 1979: 47).
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M 15, Skön kyrka. RAÄ-nummer: Skön 70:1
Koordinater: 6926289 / 621383

Biurn riti stain ™ino afti® ufri™
Auk at un sunu sin
“Björn reste denna sten efter Ofrid och efter Unn, sina söner”

Foto: Lennart Norberg, 2015.
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Stenen (M 15) är 1,4 m hög och 0,4 m bred. Stenen hittades 1848 i samband med rivningen
av den gamla kyrkan. Den var då inmurad i kyrkoväggen.

De två runstenarna vid Skön kyrka, M 15 (till vänster) och M 16. Foto: Thomas B Larsson, 2015.

M 16, Skön kyrka. RAÄ-nummer: Skön 70:2
Koordinater: 6926289 / 621383

B i a r n r a i t i …. ™ u r s I n k u ™ h I a l b I a n t
Hans…rIstI runa®
“Björn reste (denna sten efter NN fa)der sin. Gud hjälpe hans ande (NN ris)tade runorna”.
Nederdelen av stenen saknas, så tolkningen av texten är osäker. Stenen är 1 m hög och 0,4
m bred. Den hittades år 1911.
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M 16. Foto: Lennart Norberg, 2015.
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M 17, Skön kyrka, 3 fragment, försvunna.
Tre runstensfragment, som låg i vapenhuset till kyrkan, dokumenterades av Bureus 16001601, Peringskiöld 1687 och Celsius 1724 (Hellbom 1979: 55).

Fyra olika dokumentationer av runstensfragmenten (M 17) i Skön kyrka (efter sammanställning i
Hellbom 1979: 55).
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M 18, Timrå kyrka, försvunnen.

En halv runsten vid dörren till Timrå kyrka, som den avbilades av Bureus år 1600 (efter Hellbom 1979:
58).

Stenen avbildades av Bureus vid sin norrländska resa 1600-1601, där han uppger att den satt
i ”Timbrådh kyrkedörr” (Hellbom 1979: 59).
Det enda tydbara av inskriften är ordet ™ i n s a (…denna…) i nedre högra hörnet.
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JÄMTLAND
J RS 1928;66, Frösöstenen. RAÄ-nummer: Frösö 106:1
Koordinater: 7006080 / 480807

Foto: Bengt A Lundberg (Raä).

”Östman, Gudfasts son, lät resa denna sten och göra denna bro, och han lät kristna
Jämtland. Åsbjörn gjorde bron. Tryn och Sten ristade dessa runor”.
Ristningen är influerad av den uppländska runstenskonsten, där norrlänningen Åsmund
Kåresson var stilbildande vid mitten av 1000-talet (Källström 2010: 118 ff.).
Stenen stod ursprungligen på Frösöns östra spets vid Färjsundet, men är sedan 1987
placerad vid landstingshuset på Frösön.
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Några utblickar söderut: Åsmund Kåresson i Uppland
U 871, Ölsta i Uppland (nu på Skansen i Stockholm).

Foto: Thomas B Larsson, 2015.
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Runstenen stod sannolikt på den ursprungliga platsen fram till 1896, nära en väg mellan
Ölsta och Säva mellan Uppsala och Enköping. Stenen såldes för 50 kronor år 1896 till
Skansens grundare Artur Hazelius. Han flyttade den till sitt friluftsmuseum Skansen på
Djurgården i Stockholm. Ornamentiken är i Urnesstil, som kan dateras till ca. 1050-1080 e.
Kr. Den är signerad av Åsmund Kåresson.
Texten lyder: "Björn, Ödulv, Gunnar, Holmdis lät resa denna sten efter Ulv, Ginnlögs man.
Och Åsmund högg"

U 1144, Tierp kyrka, Uppland.

Foto: Thomas B Larsson, 2015.
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Foto: Thomas B Larsson, 2015.

Om Åsmund skriver runologen Magnus Källström följande:
”Det kanske mest slående draget är att Åsmund på ett par runstenar, som troligen tillhör
hans äldsta, använder bakvända varianter av ett par runor. Exakt samma bruk finns på
runstenarna i Medelpad och i stort sett bara där. Frågan är därför om det inte är i just detta
landskap som vi ska söka Åsmunds ursprung. Den osäkert huggna runstenen vid Attmar
skulle då också kunna vara ristad av honom, men som ett ungdomsverk, innan han tillägnat
sig ristningstekniken ordentligt. Den mer avancerade runstensornamentiken måste Åsmund
däremot ha lärt på annat håll och förmodligen av en ristare som hette Sven. I Gävletrakten
finns nämligen ett par runstenar som Sven och Åsmund har signerat tillsammans, och Svens
namn nämns här först, vilket tyder på att det är han som är mästaren och Åsmund som är
lärjungen. Om indiciekedjan håller kan vi följa Åsmund från barndomen i trakten av dagens
Sundsvall via lärlingstiden hos ristaren Sven i Gästrikland och vidare till Uppland, där han
verkade som självständig mästare och gav upphov till den klassiska runstensstilen”
(Källström 2008).
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U 956, Vedyxa, Danmark socken, Uppland.

Foto: Thomas B Larsson, 2015.

Runskriften på nusvenska: ”Stenhild lät resa denna sten efter Vidbjörn greklandsfarare, sin
man. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Åsmund Kåresson ristade”.
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