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Förord

Runor är de första skriftliga meddelanden vi har från våra föregånga-
re. Som första skrivtecken har de alltid väckt fascination och intresse 
från såväl forskarsamhället som allmänheten.

När länsmuseet tillsammans med länsstyrelsen och Riksantikva-
rieämbetet år 2000 startade projektet ”Runor ristade för vår skull”, 
var ambitionen att lyfta fram runstenarna som det omistliga kultur-
historiska källmaterial de utgör. Projektet innehåller framför allt en 
vårddel för att åter göra samtliga runstenar i länet tillgängliga. Vidare 
finns en ambition att åter väcka liv i Riksantikvarieämbetets tankar 
om att få exempelvis hembygdsföreningar att adoptera runstenar, bli 
s.k. runstensfaddrar. 

Runorna har också under de senaste tio åren kommit att missbru-
kas av rörelser som står nazismen nära. För projektet är det viktigt att 
återta dessa symboler och förklara vad de egentligen står för. En an-
nan viktig del i projektet är att levandegöra denna del av kulturarvet. 
Det tar sig uttryck dels i att utveckla särskilda informationsskyltar 
för runstenarna samt i föreliggande publikation av Småländska kul-
turbilder 2002.
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Tanken med att göra en bok om länets runor är att på ett veten-
skapligt men lättillgängligt sätt presentera detta unika material. Det 
har kunnat genomföras genom att ett så stort antal forskare ställt sin 
kunskap till förfogande. Den runstensguide som avslutar boken är 
avsedd att i populär form informera om och vara en vägvisare till län-
ets runinskrifter, vilket kan leda till ett ökat intresse för lokalhistoria 
och vara till hjälp för den vetgirige turisten.

Årets upplaga av Småländska kulturbilder är också en hyllning 
till Per-Olof Ringquist som vid årsskiftet 2002/2003 går i pension. 
P-O är en av de första länsantikvarier som utnämndes, vilket skedde 
den 2 maj 1977, och i 25 år har han outtröttligt arbetat för att ge 
kulturmiljövården en röst i länet.

Ett stort tack till alla författare, till Länsstyrelsen i Jönköpings 
län och till Helmer Gustavson, Riksantikvarieämbetet samt till års-
bokens redaktörer för ett mycket engagerat arbete.

Per-Olof Millberg
Länsmuseichef
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Guide





Jönköpings läns museum, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Riksantik-
varieämbetet har tillsam mans startat ett projekt för att uppmärksamma 
länets runstenar. Skälet är att försämringen av den fysiska miljön gör att 
även till synes hållbara runstenar på sikt riskerar att bli förstörda. Under 
de senaste femtio till hundra åren har runstenarna vittrat sönder eller 
fått andra skador i större omfattning än under de föregående nio seklen 
tillsammans. Därför behöver runstenarna vård så att de också bevaras 
för kommande generationer. En viktig del i arbetet med att vårda dem är 
att sprida kunskap om det kulturarv som de utgör och få alla att känna 
ett ansvar för att de bevaras.

Vi känner till mer än ca 3 500 runinskrifter från Sverige, de flesta på 
runstenar. Vid senare tids arkeologiska undersökningar har man dock 
hittat allt fler föremål av trä, näver, ben, horn och metall med run-
inskrifter. Runstenarna är våra äldsta kristna monument och är resta till 
minne av döda anförvanter. De ger oss inblickar i den sena vikingati-
dens samhälle och kultur för tusen år sedan. De vittnar om släkt- och 
arvsförhållanden, om den bygd där stenarna restes och om människors 
fredliga liv där, men också om resor i öster- och västerled. Likaså berät-
tar de om kristnandet, om språket och om de namn som vikingatidens 
människor bar. 

Runstenen som sevärdhet 
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Ny forskning
Under de senaste decennierna har forskningen kring runstenar och 
run-inskrifter breddats. Datorisering av texter och ornamentik erbju-
der nya möjligheter till systematisering och jämförande studier, där 
olika aspekter på språk, textinnehåll och ornamentik lyfts fram. Men 
även naturvetenskapens metoder bidrar med analys av bl.a. färgpigment 
och huggningsspår och studium av runstenarnas geologi. Allt detta ger 
ny och spännande kunskap om dessa våra äldsta texter. Nya samband 
upptäcks som kan ge ny kunskap om det senvikingatida samhället och 
inskrifternas ålder och syfte. 

Projektet vill förmedla denna nya kunskap till dem som bor i Jön-
köpings län, till turister och andra intresserade för att därigenom öka 
förståelsen för runstenarna och forskningen om dem. En förhoppning 
är att guiden skall bidra till att göra länets runstenar allmänt kända 
och därmed bli föremål för besök och begrundan. Men också att skapa 
respekt för dem som rest dessa minnesmärken i brytningstiden mellan 
hedendomen och den nya kristna tron. Runstenarnas inskrifter påmin-
ner oss om en viktig drivkraft hos människan: att försöka lämna efter 
sig något av värde för kommande generationer. Förhoppningsvis kan 
detta också inspirera dem som bor här att bli lokala runstensfaddrar, som 
kontinuerligt tar hand om ”sin runsten” tillsammans med projektets 
initiativtagare. Vill du veta mer om hur man blir fadder för en runsten? 
Kontakta Runverket på Riksantikvarieämbetet www.raa.se, där du kan 
söka dig vidare till Runverkets hemsida. Du kan även vända dig till oss 
på Jönköpings läns museum, så hjälper vi till och ombesörjer kontakter.

Sevärdheter
I Jönköpings län finns ett femtiotal runstenar kvar ute i kulturlandska-
pet. De flesta är därför lätta att besöka. Många står kvar på ursprunglig 
plats eller i dess omedelbara närhet. Andra har förts till kyrkogårdarna 
eller är inmurade i kyrkorna. En del runristade fragment och gravmo-
nument med runinskrifter finns nu inne i kyrkor och museer. Guiden 
redovisar inte samtliga runstenar i länet utan presenterar ett urval av 
besöksvärda sådana.

Tyvärr är parkeringsmöjligheterna inte alltid de bästa vid de runste-
nar som står invid vägar. Tänk därför på att parkera så att det inte händer 
några olyckor! Några står på privata tomter, så fråga markägaren om lov 
att få besöka runstenen.
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Runorna 
Runskriften skapades någon gång kring Kristi födelse. Något av med-
elhavsländernas alfabet, förmodligen det latinska alfabetet, har utgjort 
förebilden. 

Ett runtecken är uppbyggt av en (lodrät) huvudstav och en eller flera 
bistavar som på olika sätt är fogade till huvudstaven. Runraden kallas 
futhark efter de sex första runorna: fudork fuþork; jfr ordet alfabet 
av de inledande tecken alfa och beta i det grekiska skriftsystemet. 

Translitterering och normalisering
För att göra det lättare att läsa en runinskrift brukar man återge de 
enskilda runorna med motsvarande latinska bokstäver. Överföringen 
av enskilda runor och skiljetecken till latinska bokstäver kallas translit-
terering – av lat. trans ’över’ och littera ’bokstav’. Runan f återges med 
f , u med u osv, annars blir det iobbigt att lesa !

För att ge en uppfattning om hur en runinskrift kan ha låtit när 
man läste den högt brukar man återge ett rekonstruerat uttal (nor-
malisera) med hjälp av kursiva latinska bokstäver. Runföljden raisa 
stain translittererar man raisa stain och normaliserar ræisa stæin ’resa 
sten(en)’. 

Namnen på runorna i den vikingatida futharken och 
translittereringen av runorna

Kristna monument 
Runstenarna är kristna monument, vilket bl.a. framgår av en avslutande 
bön eller ett vackert kors på stenen. Däremot är de flesta personnamnen 
från förkristen tid och än i dag använder vi en mängd ursprungligen 
hedniska förnamn. 

fä ur turs ås red kön hagel nöd is år sol tyr björk man lag yr 

f u d o r k h n i a s t b m l z 

f u þ o r k h n i a s t b m l R 
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Det var viktigt för den nya trons förkunnare att nå ut i bygderna och 
för människorna där att kunna komma till kyrkan. Därför var det en 
from gärning att anlägga broar – i allmänhet risbäddar, kavelbroar och 
riktiga vägbankar men också en och annan fribro – över länets fordom 
mer omfattande sankmarker och strida vattendrag. Att en bro byggts 
omtalas i sju inskrifter; knappt tio står eller har stått vid vadställen utan 
att nämna brobygge. Många stenar vet vi inte var de ursprungligen rests; 
en del har hittats inmurade i kyrkor, medan andra har påträffats i ett 
sekundärt läge ute i markerna. Många runstenar är nu försvunna men 
kända genom äldre avbildningar och skriftliga belägg.

Runstenar och vägar
Runstenar står ofta vid vägar, både längs sådana som fortfarande an-
vänds och sådana som inte brukas längre. Ett exempel är den viktiga 
s.k. Kungsvägen från Linköping över Eksjö och Vetlanda mot Kalmar; 
där  står det (eller har stått) närmare femton stenar alltifrån Säby söder 
om Tranås till Repperda öster om Vetlanda. Ett annat exempel är vägen 
från Vetlanda, över Värneslätt, Mellby, och Höreda till Torsjö, där den 
ansluter till den ovan nämnda vägen. Längs denna kan ett tiotal stenar 
beläggas. Och det finns fler sådana vägar.

Hur gamla är länets runstenar?
Själva stenen kan ju inte dateras, utan man får analysera inskriften och 
hur ornamentiken utformats. Språkliga förändringar återspeglade i run-
inskrifterna och runformer kan vara till hjälp men ger bara en vid date-
ring. Med hjälp av ornamentiken kan man också bestämma ristningens 
ålder t.ex. utifrån hur slingan, ett rundjurs huvud, ögon, öron och mun 
eller svans är utformade. Analyserna visar att huvuddelen av länets run-
stenar har tillkommit under första hälften av 1000-talet.

Sägner och namn 
Kring runstenar uppstår ofta sägner och skrockfulla historier. Ofta 
handlar de om att olyckor har drabbat den som flyttat runstenen eller 
uttalat sig vanvördigt vid den. Men innehållet i sägnen kan också röra 
sig om att en närbelägen grav fått namn efter en person som nämns i 
inskriften. Ibland kan det resultera i en liten fantasifull berättelse Ofta 
blir dessa personer upphöjda till kungar eller hövdingar och gravhögen 
får deras namn. Några runstenar har egna namn, t.ex. Resesten, Skrivesten 
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och flera platser där stenar står har namn av detta, som Flisbäcken (av flisa 
’stor sten’), Resestensbäck (av resesten ’stor upprest sten’), Runkärret Run-
nemo, Runstensbäck, Runstensholm, Runåsen, Skrivevad, Skrivstensvad 
m.fl.

Runstensguiden 
Runstenarna presenteras i den nummerordning (Sm-nummer) de har i 
boken Smålands runinskrifter, som runforskaren Ragnar Kinander pu-
blicerade 1935-1961. Det innebär att runinskrifterna är ordnade utifrån 
härad och socknar. Sist i guiden kommer Mellby sn och allra sist ett 
ny-fynd därifrån från 1968, som inte har något Sm-nr. Varje runsten 
presenteras i allmänhet på ett uppslag. Det sker genom en kortfattad 
presentation och en textruta med läge, vägbeskrivning och koordinater 
samt en nytagen färgbild. I anslutning till bilden finns en translitterering 
och en återgivning på nusvenska. På en del runstenar är ristningen nyli-
gen uppmålad av Riksantikvarieämbetets runexpert Helmer Gustavson. 
För de flesta andra gäller att ristningarna har imålats på fotografierna 
med hjälp av datorteknik. I slutet av guiden finns översiktskartor och 
ett register.

Förklaringar
En ordlista där främst vetenskapliga termer förklaras finns på s. 280ff.  
För runorna och translittereringen på guidens bildsidor tillkommer fyra 
symboler:

punkt under en bokstav i translittereringen (f2aþur) anger att runans teck-
envärde är något osäkert.

klammer runt tecken (f[aþ]ur) anger att en eller flera runor nu är för-
svunna men återfinns i äldre avbildningar.

vågrätt streck (-) anger en runa vars teckenvärde inte längre kan bestäm-
mas.

tre punkter (...) anger att en eller flera runor gått helt förlorade.  
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Runstenen är av gnejs och har en ovanlig ornamentik genom att korsets 
nedre arm är infogad i runslingan. Samma utförande finns också på ett 
runstensfragment som påträffades år 2000 ca åtta kilometer nordväst 
om Torp, i Tovhult, Bredaryds socken. Ristningarna är mycket likar-
tade, och man kan inte utesluta att de är huggna av samma runmästare. 
Inskriften börjar man läsa nedifrån i vänstra runslingan.

Namnet på fadern, som lät resa stenen till sin sons minne, är Ovåg – 
en variant till det vanligare namnet Ofeg, vilket förekommer ett tjugotal 
gånger i runstenarnas inskrifter. Namnet betyder ’den som är bestämd 
till ett långt liv’.

Sonens namn, Udde, är mycket ovanligt bland de vikingatida nam-
nen och förekommer i bara fem runinskrifter. Det är en förkortad form 
till namn som börjar på Udd- som betyder ’lans- eller spjutspets, spjut’. 
Udde har fått det mycket hedrande epitetet harða goðan dræng som be-
tyder ”en mycket god ung man”. Liknande berömmande ord kan man 
också läsa på den småländska runstenen Sm 93 Nömme, Björkö socken.

I runstenarnas berömmande avslutningsfras är dräng snarast en all-
mänt hållen benämning för en ung man med framåtanda. Och Udde 
var en driftig man. Han begav sig förmodligen på utlandsfärd men avled 
olyckligtvis i fjärran land och återvände aldrig hem – så skall man san-
nolikt tolka runinskriftens sista, men tyvärr skadade del: ”dog under 
färd”. Korset på runstenen kan symbolisera den kristne faderns extra 
omsorg för sin son som dött vid resa utomlands och vars själ därför 
behövde särskilt stöd.

Runstenen står i utmarksområden, långt ifrån de vikingatida bebyg-
gelserna i Finnveden. Stenen står på näst intill ursprunglig plats invid 
en gammal landsväg och har ursprungligen markerat ett vikingatida 
vadställe över Bjursbäcken, där en ridstig har passerat. 

Stenen uppmärksammades första gången 1669, då kyrkoherden Jo-
nas Magni Gummelius uppgav att en sten med runor låg vid ”Långe 
Spångh” i en bäck som i dag benämns Bjursbäcken. Några år senare 
restes den intill fyndplatsen i anslutning till bäcken invid ”Bärga brodh” 
och landsvägen mellan Bredaryd och Forsheda. Stenen benämns Rese-
sten.

Ovåg satte denna sten efter Udde…

Sm 48
Torp

Forsheda socken

Västbo härad

Värnamo kommun

Vägbeskrivning: Kör  rv 

27 mellan Forsheda och 

Bredaryd. Vid avtag till 

Furukull tag av mot söder 

till en mindre skogsväg. 

Efter 500 m tag till vänster 

vid skylten ”Resestenen”. 

Runstenen står omedel-

bart norr om vägen vid 

gamla brofästet över 

Bjursbäcken.

x 6339290 y 1377430 
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Ovåg satte denna sten efter Udde, sin son, en mycket god ung man …
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Toste reste denna sten efter Gunne sin måg…

Sm 51 
Forsheda kyrkogård

Västbo härad

Värnamo kommun

Vägbeskrivning: Runste-

nen står i sydöstra hörnet 

på Forsheda kyrkogård. 

x 6339080 y 1380375

Stora delar av inskriften har gått förlorad. Tolkningen bygger därför på 
vad som nu finns bevarat i äldre avbildningar. Stenen är rest till minne 
av Gunne, som benämns mak, samma ord som vårt måg, men ordet har 
i runinskrifterna en vidare betydelse ’anförvant genom ingifte’ (svärson, 
svärfar, svåger). Vid översättning till nusvenska brukar det återges med 
det lite ålderdomliga ordet frände. Ordet finns inte belagt på någon an-
nan småländsk runsten. 

Toste var under vikingatiden ett kortnamn till Torsten, och på samma 
sätt var Gunne ett kortnamn till mansnamn på Gun-, t.ex. Gunbjörn. 
Sannolikt skall runorna uistar- återge ett runsvenskt adverb vestarla ’väs-
terut’. Ordet avser länder som man farit till, i första hand England.  

Eftersom ordet måg under vikingatiden hade en vidare betydelse än 
våra dagars ’svärson’ kan det förhålla sig så att flera personer än Toste har 
ombesörjt minnesmärket efter Gunne.

Stenblocket är av granatamfibolit. Runstenen har ursprungligen va-
rit mycket ögonfägnande, 3,2 meter hög och med upp till 15 cm höga 
runor. Måhända har den varit uppmålad i klara färger. Då har den ut-
gjort ett praktfullt minnesmärke som bevarat minnet av Tostes frände 
Gunne, som förmodligen dog vid utlandsfärd västerut. 

Runstenen påträffades 1866 i samband med att kyrkogården utvid-
gades. Stenen lär tidigare ha suttit inmurad i den medeltidskyrka som 
fanns här innan den ersattes av nuvarande.

Efter att stenen rests där den står i dag har flak spjälkats loss ur sten-
blocket, vilket skadat runinskriften avsevärt. På baksidan finns också 
ristningsspår av en runslinga men utan runinskrift. 

Vi känner inte till stenens ursprungsplats. Men troligen har den stått 
i närheten av fyndplatsen, möjligen i anslutning till ett vägmöte vid 
Storån intill den plats som sedermera blev kyrkplats. I bygden domi-
nerar den yngre järnålderns gravfält bland fornlämningarna. Närmaste 
större gravfält finns i Fänestad, drygt två kilometer i nordostlig rikt-
ning. Där har ett vikingatida skattfynd med betalningssilver och 125 
silvermynt påträffats. Ortnamnet Fänestad är ett äkta stad-namn och 
har förhistoriskt ursprung. Förleden fän ’moras, sidlänt mark’ avspeg-
lar läget mellan Flymossen och Storån. Måhända hade den småländske 
storbonden Toste och hans släkting Gunne sina rötter härifrån?
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Toste reste denna sten efter Gunne sin måg … västerut blev …
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Forshedastenen har en av de mest fantasieggande och omdiskuterade 
runinskrifterna i Småland. Den två meter höga runstenen är av gnejs. 
Inskriften läses nedifrån och upp med början längst ner till vänster, och 
avslutningen står längst upp.

I runinskriften förekommer tre personnamn. Namnet Rolf har ut-
vecklats ur Rodulf, av rod ’beröm’ och ulf ’varg’. Eskil innehåller äs ’hed-
nisk gud’ och kætill ’kittelhatt, hjälm’ och i Livsten ingår ordet liv ’värn; 
brynja, sköld’.

I texten nämns Finnveden som är känt från ytterligare två runstenar 
(Sm 35) och en i Uppland (U 130). Namnet kan beläggas redan under 
500-talet genom den senantike historieskrivaren Jordanes, som nämner 
invånarna finnaithæ, ”finnedar”. Sannolikt betyder finn(e) ’kringströ-
vande jägare och fiskare’ och æith ’ed’ har den gamla betydelsen ’väg’. 
Namnet syftar sannolikt på en del av den mycket gamla kommunika-
tionsleden Lagastigen. Redan under medeltiden omtyddes efterleden 
-ed till -ved. I denna inskrift skrivs namnet finhiþi (Finnhed), men det 
är det enda belägget före 1700-talet med efterleden hed. Runstenens 
karþ:stokum är det äldsta kända belägget för byn Gårdstånga mellan 
Eslöv och Lund, och skonu är det äldsta kända för namnet Skåne.

Runforskaren Otto von Friesen har placerat inskriften i ett spän-
nande men osäkert historiskt sammanhang, för slaget vid Gårdstånga 
är omdiskuterat. Drabbningen har enligt honom ägt rum vid Helgeåns 
mynning omkring 1025 under den danske kungen Knut den stores krig 
mot den svenske kungen Anund Jakob och den norske Olav Haraldsson. 
Vid detta slag deltog enligt von Friesen de tre männen från Finnveden, 
Livsten och hans bägge söner Rolf och Eskil, på den svenske och den 
norske kungens sida. Fadern Livsten stupade dock i striden, men hans 
söner lyckades föra hem hans kropp till Finnveden och hedra honom 
med denna runsten. Den tolkning som von Friesen givit kan dock bara 
betraktas som en hypotes. 

Runstenen stod ursprungligen vid en äldre väg och bro ”Gestebecks 
bro”, vid Gissbäck, som rinner ett par hundra meter öster om den plats 
där runstenen står i dag. Vaga uppgifter nämner att en numera försvun-
nen större grav ”Livstens hög” har funnits i anslutning till stenen där den 
ursprungligen stod. Forshedastenen ingår i Norra Smålands fornmin-
nesförenings emblem från 1901.

Sm 52 
Forsheda allmänning

Forsheda socken

Västbo härad

Värnamo kommun 

Vägbeskrivning: Runste-

nen står ca en km väster 

om Forsheda samhälle, 

på den s.k. Forsheda all-

männing, vid södra sidan 

av rv 27. Sväng in på den 

stora parkerings- och 

informationsplatsen vid 

vägens södra sida. I dess 

östra ände finns en liten 

vägvisare till runstenen 

som står 100 m längre 

österut och 20 m söder 

om vägen. 

x 6339570 y 1379010

Rolf och Eskil reste denna sten…
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Rolf och Eskil reste denna sten efter Livsten, sin fader, som blev död i Skåne vid 
Gårdstånga, och förde (honom) till Finnveden.
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Runstenen står på en i många avseenden sägen- och mytomspunnen 
plats. Inskriften har av tradition kopplats samman med en sägen om 
brödramord. Vad vi säkert kan säga utifrån inskriften är att en fader, som 
möjligen hette Rolf, reste stenen till minne av sina två söner. 

Brödrahalla (Brödrastene 1598) är ursprungligen namnet på två 
stenar, varav en med runinskrift, vilka ursprungligen har stått resta på 
krönet av grusåsen. Men i samband med grustäkt rasade stenarna ned 
i grustaget. Den fornminnesintresserade konduktör Eneström lät dock 
år 1906 på egen bekostnad söka efter de båda stenarna, och man fann 
en skadad och spräckt runsten. Ytterligare två stenblock har påträffats, 
och det finns således tre stenar resta vid foten av den skadade kullen. 

Brödrahallamonumentet har en sägen knuten till sig som finns ned-
tecknad redan på 1550-talet av Olaus Magnus. Sägnen återges också 
mycket kortfattat i Rannsakningarna 1690. Två stenar uppges ha stått 
resta på grusåsen till minne av ett brödrapar. Enligt legenden blev de i 
barndomsåren spådda att de senare i livet skulle komma att döda varand-
ra. För att undgå detta fasansfulla öde beslöts att de redan från unga år 
skulle leva åtskilda så långt ifrån varandra som möjligt. 

Som gamla män återvände de till sina hemtrakter, men var och en 
ovetande om den andre var i livet eller ej. De råkade dock slumpmässigt 
mötas, kom i gräl och tillfogade varandra dödliga skador. I dödskampen 
kände de igen varandra, men då för sent, så den olycksaliga spådomen 
gick i uppfyllelse. Denna sägen finns nedtecknad från flera håll i landet 
och har ofta kunnat knytas till fornlämningsplatser med resta stenar, 
ofta parvis, så dess koppling till just denna plats och Brödrahallamonu-
men-tet är inte unik. 

Uppe på den orörda delen av åsen finns en minnessten, som berättar 
att Västbo härads tingsställe skall ha varit här från medeltiden fram till 
1660. Detta stämmer inte med bevarat skriftligt material, där det tidi-
gast belagda tinget här är från 1598. Tinget var ambulerande och ”rätt 
thingstad” låg söderut i Ås socken, sannolikt i byn Draftinge.

Rolf (?) reste denna sten efter…
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Sm 53 Brödrahalla, Reftele socken, Västbo härad, Gislaveds kommun 

Vägbeskrivning: Kör rv 153 Bredaryd–Reftele. Drygt 2 km öster om Reftele, mittemot 

avtagsvägen till Teget, tag av vid vattenverket åt norr. Passera obevakad järnvägsövergång. 

Runstenen står öster om grusvägen, 30 m från järnvägen. 

x 6341050 y 1368675 

Rolf (?) reste denna sten efter … och … sina två söner … deras själ.
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Runstenen är av röd granit och har ett inskriftsband som följer dess 
kanter och övergår i ett kors mitt på ristningsytan. Ristningen är tydlig 
och väl huggen och ger vid första anblicken intrycket att vara välgjord. 
Själva inskriften visar dock att så inte är fallet.

I äldre tid har flera forskare försökt tolka inskriften utan lyckat re-
sultat, och senare tids forskare har avstått från att ge sig in på detta 
äventyr och därför lämnat den otolkad. Om runan , som står för ett 
r-ljud, har använts för att återge en vokal, skulle de tre första orden 
kunna tolkas som mansnamnen Hake, Kolke och Ödke. Inget av dessa 
namn finns dock säkert belagt i landets runinskrifter. Runföljden riþ : it
n : þan skulle kunna stå för “reste denna sten“. För att få en begriplig 

mening i inskriften måste så våldsamma förändringar i inskriften göras 
att en tolkning endast blir hypotetisk. Inskriften får därför, trots tolk-
ningsförsök av runforskaren Evert Salberger, betraktas som en “förment 
runinskrift“, huggen av en ristare som hade otillräckliga kunskaper om 
runors ljudvärden. Exempel på sådana inskrifter är kända från Sörmland 
och Uppland. 

Runstenen står på ursprunglig plats i anslutning till Rasavad vid La-
gans norra strand. Stenen benämns ”Rasesten” och kan tidigast beläg-
gas 1667: ”Een stoor steen, hwillken Kallas Runne hall medh rundska 
bookstäfwer all öfwerskrifwen, och är till finnandes på stigamoos ägor 
vid Rasawadh”. Stenen stod enligt uppgifter från 1800-talet ursprungli-
gen vänd mot söder ned mot Lagan, men i samband med att den under 
skattsökning blev uppgrävd vändes ristningsytan mot västsydväst, när 
den åter restes på sin plats.

Omedelbart sydöst om runstenen kan man än i dag i terrängen se 
tydliga spår av ett vadställe. Här finns flera parallella ridstigar, s.k. hålvä-
gar, som leder ned mot Lagan och fortsätter i sydlig riktning på andra 
sidan ån. Stenen står på ägorna till Stigamo (Stighemoth omkr. 1220) 
– av stig ’ridstig, väg’ och mot ’möte’ – ett ord som i vårt moderna sam-
hälle fått en renässans, då avfarter från motorvägar på flera håll benämns 
mot(et). I Stigamo möttes de viktiga vägarna från Växjö respektive Vär-
namo–Skåne/Halland (Lagastigen) till Jönköping. Enligt sin inskrift 
står en annan runsten Sm 60 Skaftarp i Rydaholms socken också vid 
ett vägamot.

Sm 55 
Eckersholm

Byarums socken

Östbo härad

Vaggeryds kommun 

Vägbeskrivning: Runste-

nen står en km öster om 

Eckersholm, invid den 

skogsväg som leder ut 

mot rv 30. Kör riksväg 30 

Vrigstad–Jön-köping. Cirka 

1 km söder om E 4:an 

vid en busshållplats mitt-

emot en större P-plats vid 

Kroka-sjön finns en infart 

västerut in mot en mindre 

oskyltad skogsväg. Drygt 

100 m längre fram står 

runstenen ca 25 m söder 

om vägen vid Lagan. 

x 6388350 y 1404570
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Den fragmentariskt bevarade, drygt en meter höga runstenen är av
amfibolit, en under starkt tryck omvandlad skiffrig bergart. Eftersom
stenen är avslagen upptill, och det inte finns några äldre avbildningar av
den, kan vi nu endast läsa början och slutet av inskriften. Den börjar
längst ner till vänster.

Med viss säkerhet kan vi anta att på det saknade stycket har stått att
Sigmund gjorde ”detta minnesmärke” – kubl esi eller kubl asi eller
kanske bara kubl – efter sin bror. Runstensresarens namn, Sigmund, är
mycket ovanligt på runstenarna och förekommer inte på någon annan
småländsk runsten. Namnet är bildat av sig som betyder ’seger’ och
mund ’beskydd’. Det beräknade utrymmet för runslingan på den sak-
nade delen talar för att namnet varit sammansatt med -ulf, snarare än det
enkla Ulf ’varg’.

Runstenen hittades 1847. Då låg den avslagen och hade sedan lång
tid använts som trappsten till en logdörr. Den omhändertogs och restes
genom prosten Bexells försorg vid landsvägen och gravfältet i Upplid, ett
hundratal meter norrut om den plats där den numera står.

Man vet inte säkert stenens ursprungsplats. Den har sammankopp-
lats med en runsten som 1690 uppges skall ha stått ”widh Horda Broo”,
men det är ovisst om uppgiften avser denna sten.

I Horda finns ett gravfält från vikingatid (ca 800–1050 e.Kr.), som
består av arton högar och två runda stensättningar, vilket visar att byn
har förhistoriskt ursprung.

Byn Upplid tidigare Upplöv (vplö 1350) en by om tretton hemman
under 1500-talet har tillsammans med Nederled (nidhaarlö 1360) med
åtta hemman utgjort de två största byarna i socknen. De ingår i det
riksintressanta område som omfattar de äldre delarna av Rydholm, vil-
ket under medeltid utgjorde en centralort i Tiohärads lagsaga.  De utgör
sannolikt två delar av en forntida bygd *Lö och platsen hade också en
kommunikationsmässigt strategisk betydelse. Fornlämningarna vittnar
om bebyggelsekontinuitet från senare delen av vikingatiden.

Sm 59
Horda (nu i Upplid)

Rydaholms socken

Östbo härad

Värnamo kommun

Vägbeskrivning: Kör väg

27 Värnamo–Rydaholm

och tag väg 696 mot

Rydaholms kyrka. Run-

stenen står 100 m söder

om vägkorset och en

kilometer norr om

Rydaholms kyrka, intill

vägens västra sida.

x 6320310 y 1407000

Sigmund gjorde … -ulf (eller Ulf ), sin broder
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Sigmund gjorde … -ulf (eller Ulf), sin broder.
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Runstenen utgör ett imponerande monument, där den står rest i ett
stenröse alldeles intill vägen. Den drygt en och en halv meter höga
runstenen av gnejs har enligt sin inskrift rests vid ett vägamot ’vägskäl’ –
en strategiskt viktig plats, där många förbipasserande kunde beskåda
den. Inskriften löper på två sidor med början på vänstra smalsidan och
fortsätter på framsidan i runslingan uppe vid toppen.

I det första namnet vi möter sen saknas en runa: antingen avses här
Sven ’ung man’ eller Sten, så vi vet därför inte med säkerhet vad den först
nämnde brodern hette. De båda tänkbara namnen Sven och Sten är
mycket vanliga i våra runinskrifter, medan namnet Starke är unikt och
finns endast på Skaftarpsstenen. Faderns namn, Gudmund – av gud ’gu-
dom’ och mund ’beskydd’ – möter vi också på ett tjugotal andra runste-
nar.

Inskriften har ordet kummel – som i runsvenskan betyder ’märke,
rest sten, ofta flera resta stenar som märken i ett gravfält’ – vilket i detta
fall eventuellt kan avse både runstenen och stenröset. Intressant är att
runstenen är rest i en stenhög som närmast liknar ett s.k. röse. Om
runstenen ursprungligen har rests på en grav så tillhör det ovanlighe-
terna, då ju runstenarna är minnesstenar och inte gravstenar. Runstenen
kan också ha ställts i ett odlingsröse med avsikten att förstärka intrycket
av minnesmonumentet.

I slutet av inskriften står ordet uitrk vittring ’kungörelse, minnes-
märke’ som finns kvar i sammansättningen avvittring – en speciell lant-
mäteriterm. Ordet står här allittererande med ordet vägmöte vitring �asi
a vægamoti. Frasen ”detta minnesmärke vid vägmötet” finns också på
runstenen Sm 45 vid Bräkentorp i Sunnerbo härad.

Ristningen har ett kors, vilket har utgjort en väl synlig kristen symbol
vid vägamotet och har säkerligen föranlett många förbipasserande att be
en bön för den döde Gudmunds själ.

Runstenen uppmärksammades första gången 1690: ”ståår uthi
Skaftarpa giärde uppå ett röör”. Skaftarpsstenen betraktades av den
kände runforskaren Otto von Friesen och Algot Friberg, Norra Små-
lands fornminnesförenings grundare, som ”en av Smålands vackraste
runstenar”.

Sven (eller Sten) och Starke gjorde detta minnesmärke…

Sm 60
Skaftarp

Rydaholms socken

Östbo härad

Värnamo kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

27 Värnamo–Rydaholm

och tag av åt norr, väg

702 mot Upplid och Kolv-

arp. Efter 3 km tag östra

avtaget, väg 707, skyltat

Gällaryd. 3 km längre

fram är Skaftarps by, och

150 m söder om väg-

skälet i byn står run-

stenen vid östra sidan av

vägen. Alternativ väg från

Gällaryd: kör väg 707, mot

Skaftarp.

x 6326835 y 1409055
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Sven (eller Sten) och Starke gjorde detta minnesmärke efter Gudmund, sin fader,
denna minnesvård vid vägmötet.
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Gudvar(d) (eller Gudvor) lät resa denna sten efter…

Stenen har rests på en central plats i bygden, invid gamla landsvägen,
Lagastigen, i anslutning till bygdens största gravfält. Runstenen är av
gnejs och har en enkelt utformad runslinga. Inskriften börjar längst ned
till vänster i det yttre runbandet.

Det går tyvärr inte att avgöra om det inledande namnet är ett mans-
eller kvinnonamn. Är det ett mansnamn  och det är två fäder, Gudvar(d)
och Karl, som låtit resa stenen efter sina söner, skulle man egentligen ha
väntat sig att inskriften vore inhuggen på två stenar. Att på detta sätt
”dela” på en runsten är mycket ovanligt. Men stavningsreglerna tillåter
oss att också tolka namnet som kvinnonamnet Gudvor. I så fall kan
Gudvor och Karl ha varit gifta med varandra och var och en fört sina
söner med sig i boet. Mot denna tolkning talar dock att hustruns namn
i så fall kommer före mannens i inskriften, för oftast stod nämligen man-
nens namn först. Namnen Gudvard och Gudvar/Gudvor består av gud
’gudom’ och vard ’väktare’ respektive var/vor ’försiktig’. Det vanliga
namnet Karl är identiskt med substantivet karl ’fri man’, medan Öde,
som är ett kortnamn till namn på Öd- (’rikedom’) t.ex. Ödgrim, är
mycket ovanligt i runinskrifterna.

Runstenen nämns första gången 1667: ”Strax hooss kyrkan Norr,
inne i giärdet, ut med store landzwägen, Som löper ifrånn Wärnemo till
Hälsingborg, står en breder steen, är skrefuen på båda sydor neder
igiönom med rune bokstäfuor, och kallas runesteen”. Uppgiften ”på
båda sidor” skall förstås som att stenen har runor på både högra och
vänstra sidan av ristningsytan.

Stenen saknar kors men placeringen av bönen på den plats där ett
kors ofta är ristat beror kanske inte på en slump.

Runstenen står på ursprunglig plats, vänd med inskriften ut mot den
gamla byvägen. Strax norr därom breder sig två gravfält ut  i nordvästlig
riktning väster om vägen. Gravfälten är från mellersta–yngre järnålder
(ca 400–1050 e.Kr.) och innehåller 66 respektive 47 gravar – huvudsak-
ligen stensättningar och högar – och dessutom några s.k. resta stenar.
Runstenen bildar en sydlig slutpunkt för gravfälten, och dess närhet till
dem kan tyda på att de nu också inrymmer  kristna gravar.

 Runstenen kallas av bygdens folk för ”En tusenårig bön i sten”.

Sm 61
Tånnö

Tånnö socken

Östbo härad

Värnamo kommun

Vägbeskrivning: Kör

gamla E 4:an från Värna-

mo mot Tånnö.

Alternativt, tag av mot

Tånnö från motorvägen.

Runstenen står i Tånnö

samhälle. Sväng av

västerut från huvudvägen

genom samhället, 650 m

norr om kyrkan, skyltat

Karlslundsvägen. I slutet

på gatan, 3 m söder där-

om, innanför ett staket på

en privat tomt står run-

stenen.

x 6331405 y 1393350
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Gudvar(d) (eller Gudvor) lät resa denna sten efter Öde, sin son, och Karl efter Sten,
sin son. Gud hjälpe själen.
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Den 1,8 m höga runstenen är av gnejs med rödfärgade fältspatskristaller,
vilket ger ytan ett mycket karakteristiskt knottrigt utseende. Runslingan
börjar man läsa nerifrån vänster. Här möter vi Toste, vars namn är en
kortform för det mer vanliga namnet Torsten, till gudanamnet Tor och
sten. Sonens namn Ätte (av oviss härledning) är däremot känt endast
från denna inskrift. I inskriften anges detta vara ett minnesmärke – kum-
mel skrivet i pluralis. Det behöver dock inte innebära att minnesmärket
har bestått av flera delar. Ordet kummel i singularis och pluralis före-
kommer på ett tjugotal småländska runstenar, och i de flesta fall utgörs
dessa av ett minnesmärke.

Stenen hittades i början av 1800-talet av ägaren till Eds herrgård A.E.
Monthan. Han fann den liggande i en hage intill gamla landsvägen
Värnamo–Växjö. Men den flyttades och restes sedermera där den nu
står. På baksidan har Monthan ristat in en något svårtolkad runinskrift,
som omtalar att han upptäckt och låtit flytta runstenen. Hans intresse
för runor avspeglas även i några egentillverkade ”runstenar” som ännu
finns kvar i bygden. De är ristade med en blandning av runor och latin-
ska bokstäver.

Stenens ursprungliga läge är inte känt, men upphittaren angav att
den hittades 5 310 alnar (drygt tre km) från Ed. Riktningen är inte angi-
ven, men traditionen säger att den har stått söderut, och ett intres-
sant läge för runstenen kan i så fall ha varit där den gamla vägen har pas-
serat Årån.

Längs sjön Furens östsida, från Bor till Rydaholm, finns de riksin-
tressanta geologiska formationerna Getaryggarna, som utgörs av ett två
mil långt nord-sydligt stråk av grusåsar, vilka sedan länge har nyttjats av
vägfarande.

Runstenen kallas av bygdens folk för Kungsstenen efter det stora grav-
röset Kung Ettes/Elles hög på andra sidan väg 27, ca 250 meter öster om
den plats där stenen nu står. I denna gravhög sägs enligt traditionen
Tostes son Ätte ligga begravd.

Detta är en viktig plats i Småland. Ed (av ed ’land mellan farbara
vatten’) ligger strategiskt på ett näs mellan Årån och sjön Flåren. Det var
under medeltiden en by om sex frälsehemman, och här byggdes den
medeltida sätesgården Trollaborg, ett av ätten Trolles småländska fästen,
som sannolikt brändes under 1430-talet.

Sm 62
Ed

Voxtorps socken

Östbo härad

Värnamo kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

27 Bor–Rydaholm. Drygt

3 km söder om Bor och

800 meter söder om

avtaget till Eds herrgård,

tag av västerut, skyltat

Hyggestorp. 200 m längre

fram står runstenen intill

vägkantens södra sida.

x 6328910 y 1401020

Toste gjorde detta minnesmärke efter Ätte, sin son
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Toste gjorde detta minnesmärke efter Ätte, sin son.
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Den drygt tre meter höga Västhorjastenen står på ursprunglig plats och
är en av Smålands mest iögonenfallande runstenar. Alltsedan den restes
har den utgjort ett blickfång för vägfarande. Inskriften är ristad i ett
runband som följer stenens kanter, och den börjar längst ner till vänster.

Detta är också en av länets få runstenar som rests av en kvinna – To-
run – ett  ganska ovanligt namn, där förleden består av gudanamnet Tor
och efterleden är bildad till verbet unna ’älska’. Inte heller makens namn
Eskil – äs som betyder ’hednisk gud’ och kætil ’kittelhatt, hjälm’ – eller
sonens, Tove (kortform till Torvast), är särskilt vanliga på runstenarna,
medan Sven ’yngling’ är kanske det allra vanligaste.

Man skulle gärna velat veta mer om den kvinna som drabbats av tra-
gedin att mista sin make och två söner och som ber om Guds hjälp för
deras själar. Hon som kunde ta på sig den kostnadskrävande och pre-
stigefyllda insatsen att låta rista och resa den mäktiga Västhorjastenen
måste ha hört till en välbeställd släkt i bygden. Vad som hänt hennes fa-
milj får vi aldrig veta, men ett minne efter dem finns kvar, ännu efter
tusen år.

Runstenen står i Västhorja och platsen där stenen står har förr be-
nämnts Runnemo. Enligt laga skifteskartan från 1859 stod stenen på ett
gärde till torpet Runsten (senare Margretelund), och i Västhorja finns
rikligt med järnåldersgravar, bl.a. två gravfält från mellersta–yngre järn-
ålder (ca 400–1050 e.Kr.).

Västhorjastenen står i ett vikingatida centralområde med flera stora
byar och gravfält runt Värnamo i smålandet Finnveden. Runstenen står
ett par hundra meter väster om Lagan, och på den plats där Värnamo nu
ligger har det funnits ett forntida vägmöte och vadställe över ån, där vik-
tiga öst–västliga vägar mötte Lagastigen. Värnamo har utgjort huvudort
i Finnveden med marknadsplats sedan 1400-talet, förmodligen med
långt äldre anor, och kan beläggas som tingsställe för Östbo sedan 1333.

Sm 64
Margretelund

Värnamo socken

Östbo härad

Värnamo kommun

Vägbeskrivning: Kör

gamla E 4:an från Värna-

mo norrut ca 2 km mot

Hörle. Runstenen står väl

synlig intill vägrenen.

x 6344050 y 1393305

Torun satte stenen efter Eskil, sin make…
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Torun satte stenen efter Eskil, sin make, och efter sina söner Sven och Tove. Gud hjälpe
deras själ.
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Inskriften löper motsols och man börjar läsa nerifrån till höger. Här
möter vi stenresaren Gerbjörn som låtit resa denna runsten efter den
övermodige och stolte brodern, pösmunken Sväll.

Namnet Gerbjörn – av geir ’spjut’ och djurbeteckningen björn – fö-
rekommer i ett femtontal runinskrifter. Den iögonenfallande stavning-
en [khi bi rn för k i bi rn] med en h-runa beror nog på att ristaren av
misstag ristat en n-runa, som kan ses som en spegelvänd -runa. Ristaren
har märkt sitt misstag och då huggit dit en a-bistav.

Några forskare har tolkat runföljden suil som det mycket vanliga
mansnamnet Sven och räknat med en felristning. Men räknar man med
att ristningen är korrekt, kan det vara ett tillnamn, Sväll, identiskt an-
tingen med det fornvästnordiska adjektivet svellr ’övermodig, stolt’ eller
det fornsvenska substantivet svälder ’svulst’. Det är i så fall ett tillnamn
med betydelsen ’pösmunk’ eller liknande.

Runstenens bergart är smålandsporfyr och förmodligen har ämnet
hämtats söderut i Hörnebo eller i trakterna söder därom, där berg av lik-
nande stenmaterial finns. I så fall har stenblocket fraktats en mil för att
resas till minne av Gerbjörns bror.

Porfyr är mycket hårt och splittras lätt och är därför svårt att bearbeta
och forma. Men runristaren har uppenbarligen varit skicklig, eftersom
runorna är välformade och ristningen djup och tydlig.

En intressant detalj i stenens ornamentik är de två motstående
spiralerna i slutet av runbandet. Dessa är typiska exempel på den vi-
kingatida ornamentik som benämns Ringerikestil och vanligen dateras
till 1000-talets första hälft.

Runstenen nämns första gången 1690 och uppges då ligga omkull-
fallen vid Fröderyds kyrka och vara övertäckt med mossa. Detta talar för
att den står på eller i nära anslutning till den plats där den en gång rests.
Fram till 1850-talet fanns här en medeltida stenkyrka av s.k. Nju-
dungstyp, vilken revs för att ge plats åt en ny.

Fröderyd (frørid ca 1300) är ett ryd-namn med frör ’fruktbar, bördig’
i förleden – alltså inte gudinnan Fröja. Byn omfattar fyra gårdar vid
medeltidens slut.

Sm 69
Fröderyds kyrkogård

Västra härad

Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

127 Vetlanda–Värnamo,

sväng mot Landsbro. I

Landsbro sväng mot

Ramkvilla. Runstenen står

på Fröderyds kyrkogård, 5

meter öster om kyrko-

gårdens sydvästra hörn.

x 6355320 y 1443550

Gerbjörn satte denna sten efter…
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Gerbjörn satte denna sten efter Sväll (?), sin broder.
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En av Sveriges märkligaste runstenar står ännu på sin ursprungliga plats
på Runåsen i Sandsjö by. Den 2, 5 meter höga stenen är av diabas. Den
saknar kors och inskriften är ristad i ett enkelt textband. Inskriften bör-
jar längst ned till vänster.

Först möter vi Ärinvard, som svarat för att runstenen har blivit rest,
och dennes far Hägge. Dessa bär namn som förekommer bara på denna
runsten – Ärinvard består av ärin (av arn) ’örn’ och vard ’väktare’, medan
Hägge är bildat till trädbeteckningen hägg eller en kortare namnform till
sammansatta namn på Hägg-, som Häggbjörn. De tre sista person-
namnen i inskriften är enkla till sitt bildningssätt: Tegn av thiægn ’fribo-
ren man’, Hära som betyder ’gråhårighet’ och Karl ’fri man’. Även dessa
tre namn är sällsynta, men Hära finns även på Sm 110 Vetlanda.

Runstenen har en unik inskrift, där vi möter inte bara runstensresa-
ren Ärinvard utan även hans fem släktled bakåt i tiden. Att så här nog-
grant redovisa tidigare generationer från äldsta tid var ett sätt att markera
sin ställning och arvsrätt. Här vill Ärinvard förmodligen hävda sin rätt
till arvejord i det som skulle bli Sandsjö socken. Sådana uppräkningar
finns bl.a. i isländsk diktning och kallas då langfe¶gatal ’uppräkning av
långfäderna’, vilket i inskriftens avslutande fras formuleras: e 
l gf rg   fem ”dessa långfäder fem”. Den jord som hörde till en släkt
brukade kallas odaljord. För att ett markinnehav skulle gälla som odal
måste det ha ärvts inom samma släkt genom fem generationer enligt den
äldre Gulatingslagen, en norsk lag från 1100-talet.

I området finns omfattande system av fossil odlingsmark s.k. band-
parceller från vendeltid–vikingatid (ca 550–1050 e.Kr.), vilka kan ha
haft samband med den vikingatida besuttne Ärinvards odal.

Runstenen beskrivs 1690: ”Wed Sandsiö står en Runsteen på en
högh backe hoos Siön mäd bookstäfwer”. Runstenen står uppe på norra
udden av Runåsen – en moränås som sträcker sig längs Sandsjöns syd-
västra strand. Inskriften är vänd mot den medeltida stenkyrkan som lig-
ger 200 meter längre bort.

Stenkyrkan har troligen haft en äldre föregångare i trä, en s.k. stav-
kyrka. Ett numera bortodlat, vikingatida gravfält, har funnits i anslut-
ning till Sandsjö bys gamla tomt.

Sm 71
Sandsjö prästgård

N. Sandsjö socken

Västra härad

Nässjö kommun

Vägbeskrivning: Kör till

Norra Sandsjö kyrka. På

parkeringsplatsen finns en

hänvisningsskylt till run-

stenen.

x 6371635 y 1437750

Ärinvard lät resa denna sten…



315

Ärinvard lät resa denna sten efter Hägge, sin fader, och Hära, hans fader, och Karl, hans
fader, (och) Hära, hans fader, och Tegn, hans fader, (och) efter dessa fem förfäder.
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Det en knapp kvadratmeter stora runstensfragmentet sitter lite undan-
skymt, men trots att endast en liten del av stenen är bevarad har den en
hel del att berätta. Stenmaterialet består av vacker och mycket ljus granit,
rik på hornblände och kvartskorn, som ger stenen en särskild lyster.
Fragmentet har utgjort övre högra delen av runstenen och är nu inmurat
i liggande ställning. På stenen finns rester av ornamentik, som utgör de
yttersta ändarna av ett rundjur  och har viss likhet med ornamentiken på
runstenen Sm 137. Runinskriften börjar längst ner till vänster i den yttre
runslingan och slutet läses från höger i den inre slingan, där runorna nu
står upp och ner.

I denna fragmentariska runinskrift saknar vi tyvärr personnamnen,
men andra delar av texten kan man rekonstruera. I det saknade partiet
mellan de två textdelarna har det sannolikt stått ”göra bro efter” samt
namnet på den döde följt av ordet Gud. Ramkvillastenen har alltså varit
en s.k. brosten. Att göra en bro för att bl.a. underlätta kyrkfärden var en
god gärning som kom den dödes själ till båtnad.

Ett stort antal runinskrifter avslutas med en kristen bön för den
döde. Det vanligaste verbet är hjälpa medan verb som bärga ’frälsa’ och
lätta ’ge lättnad’ är sällsynta. På länets runstenar finns i bönen antingen
ordet själ (åtta belägg) eller, som i denna inskrift, ande (fem belägg).

Nuvarande kyrka har en medeltida kärna som på 1700-talet har ut-
ökats och byggts till. Runstenen påträffades sannolikt då och användes
som byggnadsmaterial i den senare tillbyggda delen av kyrkan. Frag-
mentet hittades sommaren 1942 vid reparationsarbeten i kyrkan och har
sedan dess varit synligt i muren.  En indikation om kyrkplatsens ålder får
vi genom fynd av dekorerad ekplank som har påträffats bl.a. under me-
deltidskyrkan. Ornamenten utgörs av drakslingor daterade till 1100-ta-
let, vilka kan ha hört samman med en stavkyrka.

Förmodligen har runstenen rests intill en bro längs den öst-västliga
väg som här har passerat över ån mellan Ramsjön och Klockesjön inte
långt ifrån den plats som senare blev kyrkplats. Ortnamnet Ramkvilla,
som uttalas /rammkvilla/, är bildat av ramm ’sank äng eller ramn ’korp’
och kvill ’åförgrening’. Det är mot den bakgrunden lätt att förstå att det
varit angeläget att anlägga en bro som gjorde färden till kyrkan säkrare.

…resa stenen och g(öra) … hjälpe…
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Sm 72 Ramkvilla kyrka, Västra härad, Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Stenen finns inmurad vid markytan i kyrkans södra

yttervägg, 3,5 meter öster om södra ingången.

x 6342340 y 1448330

…resa stenen och g(öra) … hjälpe hans ande.
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Holme lät göra bron efter Torgöt…

Den knappt 1,5 meter höga runstenen av röd granit bär en kort inskrift.
Vänstra delen av toppen saknas, men på äldre avbildningar kan vi läsa de
runor som varit ristade där. Inskriften börjar längst ner till vänster.

Det som slår läsaren är att Holme endast anger att han lät göra en bro
men inte att han också lät resa en runsten. Namnet Holme är ett kort-
namn till sammansatta namn som Holmfast, Holmger och uppträder i
ett tiotal runinskrifter, men i Småland finns det bara på denna runsten.
Namnet på fadern, Torgöt – av gudanamnet Tor och göt ’invånare i Gö-
taland’ – är något vanligare och återfinns i Småland bl.a. på runstenen
Sm 89 i Repperda, Alseda socken.

Ordet bro i runinskriften avser förmodligen en jordbank eller kavel-
bro, som anlades på sankmark eller intill ett vadställe över ett vattendrag.
Förutom att runstenen är en minnessten, vittnar den också om bygdens
kristnande. Att bygga bro och röja väg för att underlätta framkomlighe-
ten genom vidsträckta skogar och mycket sankmark till de första
kyrkplatserna i bygden ansågs som en kristen gärning. Kristendomens
inflytande i bygden markeras ytterligare genom att stenen har försetts
med ett kors.

Runstenen har flyttats från sin ursprungsplats, men tack vare äldre
uppgifter vet vi vad som hänt stenen. Den uppges i slutet på 1600-talet
ha stått på Skärsjö ägor vid Terle soldattorp, förmodligen invid en bäck
och vadställe mellan Skärsjön och Pilagölen, drygt två kilometer sydväst
om Skepperstads kyrka. Stenen fördes sedermera, efter att ha slagits itu,
till Skepperstads Tomasgård, där den kom att användas som tröskelsten.
År 1885 uppmärksammade fornforskaren Nordenskjöld ”av en tillfäl-
lighet några runor på en flat av granris skyld sten”. Stenen flyttades 1917
till kyrkogården.

Skepperstad (skiparsstad ca 1300) med mansnamnet Skipar i för-
leden är ett äkta stad-namn, vilket betyder att byn har förhistorisk ur-
sprung. Byn bestod av åtta gårdar enligt de äldsta jordeböckerna.

Ett par hundra meter söder om runstenens förmodade ursprungs-
plats ansluter socknens största gravfält från mellersta–yngre järnålder (ca
400–1050 e.Kr.) med 115 gravar, vilka utgörs av åttio högar, trettiotre
runda stensättningar och två resta stenar.

Sm 73
Skepperstads kyrkogård

Västra härad

Sävsjö kommun

Vägbeskrivning:
Runstenen står intill södra

hörnet av Skepperstads

kyrkogård.

x 6358790 y 1437400
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Holme lät göra bron efter Torgöt, sin fader.
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Sm 75
Hok

Svenarums socken

Västra härad

Vaggeryds kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

30 och sväng av i Hok

västerut vid första avtaget

norr om järnvägsvia-

dukten in mot ett villa-

område. Tag till vänster

skyltat Runstensvägen. I

slutet av gatan, invid en

gång- och cykelbana, står

runstenen.

x 6377655 y 1408450

Sigvard lät resa stenen efter…

Redan Carl von Linné fann runorna knaggliga och svårläsliga på runste-
nen i Hok. Trots flera forskares försök att läsa den kraftigt vittrade in-
skriften, har det inte gett underlag till någon säker tolkning. Stenen är
drygt två meter hög och av gnejs. Inskriften börjar ned till vänster.

Namnet Sigvard  – av sig ’seger’ och vard ’väktare’ – förekommer bara
på ett fåtal runstenar. Inskriften slutar med en bön, men vad som stått
före bönen kan vi bara förmoda. Runföljden t  menr kan tolkas som
’ättmän, fränder, släktingar’, då ordet ættma¶r (pl. ættmenn) är känt från
de isländska sagorna i dessa betydelser. Men varför har då ristaren place-
rat in ett ordskillnadstecken [ ]? Är det för att skilja förleden [ t] från
efterleden [menr]?

Det är också osäkert hur man ska tolka runföljden uek sin. Det första
ordet kan vara identiskt med substantivet väg. Problemet är att uek är
kopplat till pronomenet sin – och då skulle betyda ’sin väg’ – för av
runstenarna framgår inte att man kan äga en väg. Därför ligger det när-
mare till hands att förstå uek som ett annat substantiv, identiskt med
isländskans vegur som betyder ’ära, heder’. Det isländska ”hafa mikinn
veg” betyder ’ha stort anseende’. Det fragmentariskt bevarade partiet t
 menr …  uek sin : be - n kanske därför skall återges med  Ættmænn

unnu veg sin bøttan och översättas ”Fränderna visste att ställa sitt anse-
ende till rätta”. Möjligen skall det förstås så att de låtit resa ett sådant
minnesmärke som anstod deras anseende.

Runstenen stod vid den gamla landsvägen Vrigstad–Jönköping och
Carl von Linné passerade här 1741 i samband med sin öländska  resa.
Han noterade då att en ”Ruunsteen lik en half kägla, stod på wänstra
handen jämte landswägen...”

Stenen flyttades senare till Hooks herrgård, men vidskepelse och
spökerier kring den innebar att stenen flyttades tillbaka; den egentliga
orsaken uppges vara krav från myndigheterna. Idag står stenen i ett
utmarksområde nära den plats där den förmodas ha rests, och den kan
ha utgjort en vikingatida gränsmarkering.

 År 1976 flyttades den dock en kortare sträcka i samband med att en
ny gångtunnel byggdes under järnvägen.
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Sigvard lät resa stenen efter … sin fader (eller broder). Fränderna … sin ära (eller väg).
Gud hjälpe hans ande.
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Tova reste denna sten efter Vråe…

Denna runsten är rest av dottern till en vittberest man med högt ämbete
hos norske Håkon jarl.

Av runstenen, som är av röd granit, återstår endast ett mindre frag-
ment av dess nedre del, men tack vare äldre avbildningar vet vi hur ste-
nen ursprungligen sett ut och hur dess inskrift löd.

Denna runsten är en av tre i länet som är rest av en kvinna. Hennes
namn Tova – kortnamn för namn som Torfrid – är inte särskilt vanligt på
runstenarna.

Texten på denna sten och Sm 77 är av stort historiskt värde, eftersom
de tycks kunna kopplas till en historiskt känd person, den norske Lade-
jarlen Håkon Eriksson. Han stod i nära förbund med danske kungen
Knut den store och blev även hans styresman över Norge. Håkon drunk-
nade 1029 i Petlandfjorden utanför Orkney på hemresa till Norge från
England.

Jarl var en nordisk titel under vikingatid och äldre medeltid. I de is-
ländska sagorna omtalas många jarlar i Norge och Sverige. Äldst avsåg
den en högättad man med makt över ett större område. Med den väx-
ande kungamakten under övergången till medeltiden knöts jarlen allt-
mer till kungen som dennes mäktigaste ämbetsman. I Sverige framträ-
der jarlämbetet mot slutet av 1100-talet, och jarlen blir alltmer
närbesläktad med kungen. Den siste svenske jarlen var Birger jarl, död
1266.

Vråe var Håkon jarls stallare – den främste ämbetsmannen i den hird
(livvakt) som en kung, jarl, biskop eller storman hade. Han lät resa
runstenen vid Sävsjö Västragård till minne av sin bror Gunne, som dött
i England. Förmodligen har både Gunne och Vråe varit högt betrodda
män och verksamma i England, och kanske kom Vråe tillbaka till Nju-
dung, sedan Håkon jarl drunknat 1029. Runstenen vid Komstad är
onekligen ett prestigefullt äreminne rest efter Vråe av dottern Tova.

Runstenen nämns tidigast 1667, då den uppges stå i Komstad vid
landsvägen. Uppgifter från 1690 anger att den stod vid Ljungaåns östra
sida strax intill bron.

Stenen bortfördes omkring 1808 i samband med odlingsarbete, men
ett fragment återfanns i en närbelägen stuga. Den kände runforskaren
Otto von Friesen ordnade 1903 så att stenen restes i Gästgiveriets träd-
gård.
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Tova reste denna sten efter Vråe, sin fader, Håkon jarls stallare.

Sm 76 Komstad, N. Ljunga socken, Västra härad, Sävsjö kommun

Vägbeskrivning: Kör väg 825 Komstad–Sävsjö. I Komstad står runstenen 200 m öster om åbron, på

privat tomt i gamla Gästgiveriets trädgård.

x 6364800 y 1428560
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Vråe satte denna sten efter Gunne…

Runstenen är av grå granit och är närmare tre meter hög. Den är därmed
ett av Smålands ståtligaste runmonument. Texten på denna sten och Sm
76 är av stort historiskt värde, eftersom de tycks kunna kopplas till en
historiskt känd person – den norske Ladejarlen Håkon Eriksson. Om
denne: se Sm 76.

Runslingan har en ålderdomlig utformning och består av en mitt-
slinga som upptill bildar en smal hårnålslikande båge. Slingan är endast
markerad med en övre ramlinje, som runornas toppar står mot – en ut-
formning som förekommer endast på denna runsten i länet. Inskriften
börjar längst ner till höger, läses motsols och slutar i stenens mittparti,
där runorna läses nedifrån och uppåt.

Ristningens layout och runografi, t.ex. användningen av kortkvist-
runan för nasalt , visar att den hör till de äldre vikingatida runstenarna
i länet.

Mansnamnet Vråe är endast känt från dessa två stenar. Det är iden-
tiskt med bestämda formen av adjektivet vrå ’ogin, vresig’ som finns
bevarat i småländska dialekter (”Han ä så vrå”). Namnet är till sin karak-
tär ett binamn. Gunne är ett kortnamn till mansnamn med förleden
Gun-, t.ex. Gunnar, Gunbjörn, Gunkel, och är inte ovanligt i runstenar-
nas inskrifter.

Uppgifter från 1600-talet visar att runstenen står kvar på sin ur-
sprungliga plats i ett järnåldersgravfält. Av inskriften framgår att Gunne
dött i England, och därför har kanske hans kvarlevor inte funnits till-
gängliga för begravning hemmavid. Måhända markerar stenen broderns
”närvaro” bland avlidna anfäder, som kanske sedan flera generationer
gravlagts här. Stenen saknar kors och böneformel, men man skall ändå
sannolikt uppfatta själva stenresandet som en kristen handling. Runste-
nens placering i sydänden av gravfältet kan ses som en symbolisk slut-
punkt för den förkristna perioden och att en ny tid nu randades – kris-
tendomen gjorde sitt intåg i bygden. Vråe och hans släkt hade del i detta,
för de hade tidigt anammat den kristna tron genom familjemedlem-
marnas nära förbund med personer med höga ämbeten och resor i väs-
terled.

Sm 77
Sävsjö Västergård

Vägbeskrivning: Kör väg

825, Komstad–Sävsjö.

Drygt 500 m öster om

åbron i Komstad, tag av

mot norr, skyltat ”Västra-

gårds Gravfält” från stora

vägen. En mindre

brukningsväg längs sjön

leder fram till en betes-

hage, där runstenen och

ett gravfält  finns (400 m

från stora vägen).

x 6364900 y 1429330
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Vråe satte denna sten efter Gunne, sin broder. Han dog i England.
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Denna runsten står på ursprunglig plats i sankmark, där en gammal
gångstig till Vallsjö gamla kyrka förmodas ha passerat. Bergarten i den
1,8 m höga stenen är ögongranit – där benämningen syftar på de in-
sprängda runda kristallerna. Ristningen består av ett enkelt utformat
runband längs stenens kant med raka avslutningar och ett kors i rist-
ningsytans mitt. Inskriften är ett exempel på en minnesinskrift av det
allra mest kortfattade slaget. Den börjar längst ner till vänster.

Namnet Olof, med sidoformen Olev – av o ’förfader och lev ’arve-
gods’ – är ganska vanligt på runstenarna. Det är ett fornnordiskt namn
men förknippas särskilt med Norges nationalhelgon, kung Olav den
helige (d. 1030), som dyrkades speciellt i domkyrkan i Trondheim (Nid-
aros), dit viktiga pilgrimsvägar går från Sverige. Sonens namn, Sibbe, är
ett kortnamn till sammansatta namn på sig ’seger’, t.ex. Sigbjörn, Sig-
djärv, Sigfast, och förekommer på ett tjugotal runstenar. Stenen be-
nämns allmänt Sibbestenen. En kilometer österut ligger gården Sibbarp
(j sibbadhorppe 1375) med samma mansnamn i förleden, men gården
har inget direkt samband med denna sten, för det är en medeltida bosätt-
ning.

År 1690 uppges följande: “Wed Upåkra står en Runsteen huaräst sä-
ges en jätte wara begrafwen”, medan en annan uppgift anger att en kop-
parkista skall vara gömd här. I äldre topografisk litteratur benämns plat-
sen ”Södre Damm” eller ”Damängen”.

Stenen står på ursprunglig plats i ett sankt läge och inte långt ifrån två
av socknens största yngre järnåldersgravfält. Från sydöst leder flera äldre
ridstigar, s.k. hålvägar. Följer man dessa uppför slänten mot sydöst,
drygt hundra meter där terrängen planar ut, når man ett gravfält med 35
runda stensättningar från vikingatid (ca 800–1050 e.Kr.). Sjuhundra
meter västerut finns ytterligare ett gravfält från samma period med 49
högar och 36 runda stensättningar.

Sm 78
Uppåkra

Vallsjö socken

Västra härad

Sävsjö kommun

Vägbeskrivning: Kör

gamla vägen från Sävsjö

förbi Vallsjö kyrka. 500 m

öster om kyrkan, tag mot

norr vid vägskylt Solhem.

Kör vägen till Solhem/

Uppåkra ca 2 km. Vid

Solhem tag till höger och

kör förbi ladugården.

Fortsätt 300 m åt sydöst.

Vid krönet och vid vägkors

finns skylt ”Runsten”. Ste-

nen står 150 m åt söder i

skogsmark.

x 6365380 y 1434080

Olof satte denna sten efter Sibbe…
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Olof satte denna sten efter Sibbe, sin son.
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Runstenen är avslagen upptill, men tack vare en äldre avbildning från
1600-talet känner vi hela inskriften, som ingår i en vackert böljande run-
slinga.

Inskriften är intressant därför att den på ett nästan övertydligt sätt
anger släktrelationen, vilket kan betyda att de tre sönerna ville markera
sin rätt till arv efter sin döde far.

Den först nämnde brodern, som förmodligen också är den äldste,
heter Visäte, ett namn som förekommer på drygt femton runstenar. I de
flesta fallen avser det dock den uppländske runristaren Visäte. Formen
Väste i stället för Visäte ’föreståndare för en kultplats’ kan avspegla det
småländska uttalet. På grund av det otillräckliga antalet tecken i run-
alfabetet kan vi inte avgöra om näst äldste sonen burit namnet Joar (till
io ’häst’) eller Ivar (till iv ’idegran’) och efterleden ar ’krigare; den som
värjer, skyddar; spjut’. Namnet på den förmodligen yngste brodern,
Sylva, är av okänd betydelse och förekommer bara på fyra andra runste-
nar. Faderns namn, Tjälve, är däremot mycket vanligt, och för den som
är intresserad av nordisk mytologi är Tjalve välbekant som den forn-
nordiske guden Tors raske tjänare.

Runstenen i Vallsjö är en av de ca tio kända brostenarna i länet. Or-
det bro avser oftast en sten- eller gruslagd bank över sankmark. Stenen
stod ursprungligen ca 1,5 kilometer söderut och 400 meter söder om
torplämningen Björkelund. Här fanns en gammal kavelbro invid det
s.k. Runnkärret. Platsen går att återfinna i dag, men kavelbron är ersatt
med en stenbro.

På denna plats har runstenen stått väl synlig för den som färdats längs
den nord–sydliga ridstig som här passerat över den brobank som under-
lättade för vägfarande att lättare ta sig fram mot Skepperstad respektive
Vallsjö.

Runstenen togs från sin ursprungsplats, förmodligen någon gång
under 1820-talet, till Vallsjö Södregård för att användas som trappsten.
När gården och hela byn revs vid mitten av 1800-talet för att ge plats för
herrgården togs stenen tillvara och restes mellan två väglotter invid den
numera övergivna gamla landsvägen. År 1938 restes stenen på nuva-
rande plats.

Sm 80
Vallsjö herrgård

Vallsjö socken

Västra härad

Sävsjö kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

127 Vetlanda–Sävsjö och

tag av mot norr mot Vall-

sjö gamla kyrka. Runste-

nen står på en kulle 150

m västerut längs den

gamla landsvägen, 5 m

sydväst om vägen.

x 6363500 y 1437000

Väste (Visäte) och Ivar (eller Joar) och Sylva, bröder…
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Väste (Visäte) och Ivar (eller Joar) och Sylva, tre bröder, gjorde denna bro och satte
denna sten efter Tjälve, sin fader.
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Den drygt 1,5 m höga stenen utgörs av ett mycket hårt konglomerat,
vilket medfört att ristningen inte huggits in särskilt djupt. Vittrings-
skador och bortslag har reducerat texten, så läsningen och tolkningen av
inskriften är nu ofullständig. Läsningen börjar längst ned till vänster.

 Stenens ornamentik är ovanlig på småländska runstenar. Den består
av en orm sedd uppifrån, vars kropp bildar en slinga som tjänar som ram
för runinskriften. Till sin karaktär hör ornamentiken till en äldre typ.
Man måste dock komma ihåg att äldre ornamentikformer kan leva kvar
i vissa områden.

Här möter vi tre släktled. En av sönerna, förmodligen den äldste, har
varit namngiven, men läsningen är för osäker. På det bortslagna partiet
har faderns namn varit ristat, och enligt en teckning från slutet av 1600-
talet hette han Martin. I så fall är detta det enda kristna personnamnet på
länets runstenar. Kulten av helgonet Martin av Tours nådde tidigt vårt
land. Ansgar hade Martin som förebild både i levnadssätt och ämbetsut-
övning, vilket var naturligt eftersom Martin var karolingernas stora kult-
helgon. Möjligen är alltså Alsedastenen ett indicium på en tidig kult av
Martin i Sverige. I fråga om namnet på Martins far, Torsten – till guda-
namnet Tor och sten – har ristats en h- runa i stället för en thorn-runa i
namnets början. Torsten är ett av de vanligaste mansnamnen på våra
runstenar.

Genom inskriften möter vi tre släktled. Minst tre bröder har rest ste-
nen till minne av sin far Martin, Torstens son. Detta kan tolkas som att
sönerna önskade hävda sin rätt till arv och egendom efter sin far, liksom
denne en gång ärvt sin far.

Runstenen nämns tidigast 1690 då den uppges ligga under klock-
stapeln. Stenen försvann men återfanns och står sedan 1916 på sin nuva-
rande plats.

Stenens ursprungsplats känner vi inte till. Men förmodligen har den
inte flyttats någon längre sträcka. Några hundra meter söder om kyrkan
har funnits ett vikingatida gravfält som blivit bortodlat men som åter-
upptäcktes 1994. Vid utgrävning ett par år senare undersöktes resterna
efter arton brandgravar, där merparten var anlagda under högar marke-
rade med s.k. kantrännor. Även en hel del gravgåvor påträffades, som
dräktspännen, glaspärlor, järnknivar samt ett silverhänge daterat till
900-talet.

… och hans bröder reste denna sten…
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Sm 85 Alseda kyrkogård, Östra härad, Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Runstenen står i sydöstra delen av Alseda kyrkogård.

x 6366240 y 1466680

… och hans bröder reste denna sten efter Martin (?) sin fader, Torstens (?) son.
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Runstenen är av granit och har en enkelt utformad runslinga, som löper
längs ytterkanten, och slutar upptill med en enkel knut. Slingan inneslu-
ter delar av ett s.k. flätkors som även flätats kring en ring  – ett exempel
på en unik skandinavisk korsform.

Stenresarens namn Boe lever kvar än i dag som namnet Bo. Namn på
Tor-,  som i Torgöt, var mycket populära under vikingatiden i hela Nor-
den och kanske allra mest i Västnorden. Vi möter det ofta i andra run-
inskrifter som i Torbjörn, Torsten m.fl. Att namn med Tor var så popu-
lära kan ha samband med att guden Tor, Odens äldste son, var åskans
gud och därför ansågs som den starkaste av gudarna.

Repperdastenen omnämns redan 1667 mycket kortfattat, men 1690
blev den mer utförligt beskriven: ”Widh Byen Repperda, som förmenes
skulle fordom werit een lijten Stadh [...] ståår een högh uprest Runsteen
ofwan till spetzigh, ståendes der på, så wijda meeningen uthsökias kun-
nat, desse ordh: Thoor Torrgott reser Steen åth Kebbo Bruder sinom.”

Runstenen står på ursprunglig plats, endast femtio meter från sock-
nens största gravfält från yngre järnålder (ca 550–1050 e.Kr.) med 13
högar, 45 rösen och 80 stensättningar. Här kan vi uppleva ett intressant
symbolmöte mellan kristenhetens främsta symbol, korset, och heden-
domen, som det stora bygdegravfältet representerar. Kanske runstenens
kors vill ange att det hedniska gravfältet nu också inrymmer kristna be-
gravningar?

Trakten kring Emådalgången är rik på fornlämningar. Repperda,
med socknens största gravfält och fyra kända runstenar, av vilka två idag
finns bevarade, vittnar om att orten utgjort en bygdens mittpunkt redan
för tusen år sedan. Ortnamnet Repperda är ett ryd-namn och har be-
dömts ha förhistoriska rötter mot bakgrund av att byn var stor (nio går-
dar) vid medeltidens slut. De runstenar som ännu finns kvar i Repperda
står resta invid gamla landsvägen från Vetlanda österut mot Målilla och
vägarna här har förmodligen varit i bruk alltsedan förhistorisk tid.

Sm 89
Repperda

Alseda socken

Östra härad

Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

127 Vetlanda–Målilla.

Runstenen står på södra

sidan av vägen ca 500 m

väster om Repperda från

vägkorset mot Skirö och

200 m väster om avtags-

vägen mot Ädelfors. Vid

en mindre parkering vid

vägen finns hänvisnings-

skyltar till gravfält och

runsten.

x 6364350 y 1470520

Boe satte denna sten efter Torgöt…
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Boe satte denna sten efter Torgöt, (sin) broder.
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Stenen är av grå granit, den vanligast förkommande bergarten bland lä-
nets runstenar, och den står på ursprunglig plats. Runstenen uppmärk-
sammades första gången 1797 och uppgavs redan då vara mycket ska-
dad, bl.a. genom svedning. Stenens övre del är dessutom avslagen och på
nedre delen har runinskriften flagat bort men på mittpartiet är ett stycke
av runslingan bevarad.

Ristningen är så svårt skadad att endast några runor är bevarade.
Runorna k r  återger möjligen mansnamnet Kår eller ett mansnamn
sammansatt med -kår, t.ex. Vitkår. I fornspråket har det funnits adjektiv
karr med betydelsen ’lockig, krushårig; stridbar’. Besläktat med det är
vårt mansnamn Kåre.

Knappt hundra meter sydväst om runstenen och nere i skogen mitt
över vägen finns en offerkälla, där en källåder med friskt, klart vatten
springer fram ur en sandgrop. Den har varit en viktig mötesplats långt
tillbaka och omnämns 1690  ”Repre kiälla”, i vilken man enligt traditio-
nen offrat ”uthi i Manna minne”. Källans namn betyder ’Repperda källa’
och Repre kommer av Repare som återger det äldre uttalet av bynamnet
Repperda (in reparythum 1333). Hit färdades man långväga ifrån för att
genom bad och drickande återvinna hälsa, varefter man offrade pengar.
Än idag brukas denna plats för offer, vilket sentida myntfynd vittnar om.

Korsförsedda runstenar som står invid vägar och samlingsplatser, vid
t.ex en offerkälla, kan ha stämt dem som passerade till eftertanke och
bön.
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Sm 90 Reppekäll, Alseda socken, Östra härad, Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Runstenen står 1 km öster om Repperda. 1) Kör riksväg 27 och sväng av mot norr skyltat

Reppekäll. Fortsätt grusvägen 300 m, förbi gården. Omedelbart norr därom vid vägen står den illa medfarna

runstenen inhägnad i ett buskage. 2) Om man missar det västra avtaget från huvudvägen finns ytterligare ett,

300 m österut. Sväng norrut in på en oskyltad mindre grusväg och följ vägen 400 m.

x 6364090 y 1471965
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Runstenen är av granit, nästan 1,5 m hög och har en kort och enkelt
formulerad inskrift i ett u-format band. Vad som är värt att lägga märke
till är att runristaren gjort så många fel, när han huggit inskriften. Se på
stavningen av namnen: heli för Helge och usr för Assur liksom sin för
sten. Förmodligen har han också missat en runa i ordet esi, denna, där
han snarast borde ha huggit ensi.

Namnen Helge och Assur var vanliga under vikingatiden. Helge
återfinns på ett tjugotal runstenar och hör samman med adjektivet helig
förmodligen ’den åt gudarna vigde’. Namnet Assur är ännu vanligare och
dess ursprungliga betydelse var ’den som ger svar’ eller kanske ’den som
står till svars’. För detta namn finns fyra varianter i medeltida dokument
från Jönköpings län: Assar, Asser, Assor och Assur.

Runstenen hittades sommaren 1868 på fastigheten Sättåkra Norre-
gård. Då låg den med inskriften nedåt i kanten av ladugårdsgärdets
mosse intill en bäck, och förmodligen har stenen ursprungligen stått rest
vid ett vadställe intill en färdväg. Inte långt ifrån fyndplatsen finns ett
gravfält från yngre järnålder (ca 550–1050 e.Kr.) med femtio gravar.

Stenen flyttades i början av 1870-talet till Ädelfors, strax norr om
Repperda. Den var enligt utsago ”ovanligt vacker”, där den stod rest vid
stora landsvägen utanför Bruksgården. Dessvärre blev den utsatt för
åverkan, vilket föranledde Algot Friberg, grundaren av Norra Smålands
fornminnesförening, att söka tillstånd hos Vitterhetsakademien att få
flytta stenen till Jönköpings stadspark, som under denna tid byggdes ut
till ett friluftsmuseum. Sommaren 1907 flyttades den till Jönköping, där
den numera har sin plats mitt emot Ryggåsstugan.

Helge reste denna sten efter Assur, sin son
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Sm 91 Slättåkra, Alseda socken, Östra härad, Vetlanda kommun (nu i Jönköpings stadspark)

Vägbeskrivning: Runstenen står i Jönköpings stadspark mitt emot Ryggåsstugan.

x 6407550 y 1400960

Helge reste denna sten efter Assur, sin son.
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… Gudfast satte sten…

Denna runsten har ett ovanligt budskap, för den avslutas med en kristen
bön om vedergällning! Inskriften är ristad på framsidan och högra smal-
sidan. Ornamentiken med upprullade utskott är typiska för den vi-
kingatida konststil som benämns Ringerikestil. Stenen är drygt 1,7 m
hög och av granit. Inskriften börjar längst ner till vänster på framsidan.

Med tanke på det intressanta innehåll som anas i det som nu finns
kvar av inskriften, är det beklagligt att inte mer är bevarat. En man vid
namn Gudfast har rest stenen till minne av sin far. Namnet Gudfast – av
gud ’hednisk gud’ och fast ’stark, fast’ – är känt från ett tjugofemtal
runinskrifter, och finns också bl.a. på Sm 134 Sandshult, Hults sn.
Gudfasts far har uppenbarligen gått en våldsam död till mötes, att döma
av formuleringen i den avslutande bönen: ”Svike Gud den som (svek
honom)”. Ordet svika i betydelsen ’försåtligt dräpa’ förekommer på
några runstenar. Dråp genom svek, förräderi eller bakhåll innebar att
den döde inte fick försvara sig och falla i ärlig strid. Det betraktades som
nidingsdåd jämställt med mord.

Fadern har dödats genom svek och den avslutande bönen för honom
är inte en traditionell bön om hjälp för hans själ. I stället formuleras en
bön till Gud om hämnd – en tanke med rötter i fornnordisk tid. Här är
den dock omformad i samklang med den nya religionen, så att den
kristne i stället ber Gud utföra hämnden och inte som förr genom de
närmaste släktingarnas blodshämnd.

Äldst är runstenen känd från 1690, då den nämns som en ”steen i
kyrkiomuren med Runske bookstäfwer”. Stenen frilades och restes för
att 1938 flyttas till nuvarande plats. Runstenens ursprungsplacering
känner vi inte till.

Här fanns tidigare en medeltida kyrka som revs 1843 efter att den
nuvarande uppförts samma år. Skriftliga källor från 1820-talet upplyser
oss om att ättekullar har funnits i den gamla kyrkans närhet. Ett par av
dem undersöktes, och de utgjordes av brandgravar där fynden visar att
de är från vikingatid (ca 800–1050 e.Kr). Senare har dock de återstående
gravarna försvunnit, förmodligen vid odlingsarbeten. Gravfältet låg i
närheten av vad som här senare skulle bli kyrkplats, och man kan där-
med anta att området haft särskild betydelse för bygdens befolkning som
samlings- och kultplats.

Sm 92
Björkö kyrkogård

Östra härad

Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Run-

stenen står i västra kyrko-

gårdsmuren, mitt för mitt-

gången.

x 6377070 y 1446055
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 … Gudfast satte sten … sin fader. Svike Gud den som (svek honom) och … liv …
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Genom Nömmestenen möter vi tre generationer män: fadern Rolf, som
förlorat tre söner, och Rolfs sonson Öper, vars far sannolikt var en av de
tre döda bröderna.

Runstenen är av grå granit. Inskriften är bristfälligt stavad och några
ord har blivit felaktigt placerade, för frasen uk : t : s m borde ha stått
omedelbart efter urstin, och f ur  sist i inskriften. Personnamnet Rolf
är ovanligt på småländska runstenar. Det är en sammandragning av
namnet Rodulf – av rod ’beröm’ och ulf ’varg’. Den bristfälliga stav-
ningen medför att vi inte vet om äldste sonen hette Sven ’ung man’ eller
Sten. Rolfs son Såm, förmodligen den yngste av bröderna, härleds av or-
det sam ’mörklagd’, och är i Sverige känt endast från denna sten. Namnet
Öper är bildat till verbet øpa ’ropa’ – ’den som ropar (är högröstad)’. Det
något kryptiska slutet på inskriften skall nog förstås så att Öper var son
till någon av Rolfs tre söner. Men släkten var säkert välkänd för dåtida
läsare och inskriften därför begriplig trots bristerna i runtexten. Sönerna
uppges vara ’goda drängar’. Dess betydelse är mycket omdiskuterad.
Här avser ordet dräng ett värdeomdöme, att sönerna var unga framstå-
ende och tappra män. Se även Sm 48.

Inskriftens omsorgsfulla redogörelse för släktrelationen kan markera
att Öper är arvsberättigad efter sin far (en av bröderna) medan farfadern
Rolf markerar sin rätt till arv efter de två andra sönerna.

Runstenen omnämns första gången 1667, då den beskrivs stå ”widh
een åbroo […] Tiwstbro”. Stenen står på ursprunglig plats intill ett gam-
malt vadställe vid Solgenån. På södra sidan av ån finns i slänten en skål-
formad ridstig, en s.k. hålväg. Den leder ned till ett vad i ån, och på andra
sidan möter denna minnessten – än idag strategiskt placerad för att mar-
kera vadet och uppmärksammas av förbipasserande resenärer. Den se-
dan länge övergivna ridstigen kan ha utgjort förbindelse mellan sock-
nens största vikingatida gravfält 300 meter NV från runstenen vid
Solgenåns SV sida och en storgård eller by, som måste ha legat någon-
stans i närheten. Kanske ligger de män som vi lär känna genom Nöm-
mestenen begravda i några av de hundra vackert belägna ättebackarna
nere vid ån?

Sm 93
Nömme

Björkö socken

Östra härad

Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

31 Nässjö–Vetlanda och

tag av mot Kattarp, kör

över åbron och tag första

vägen till vänster mot

Nömme. 25 m från väg-

korset står runstenen vid

den lilla byvägens norra

sida i ett åkerhörn med

inskriften vänd ut mot

vägen.

x 6380815 y 1446300

Rolf reste denna sten efter sina söner…
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Rolf reste denna sten efter sina söner Sven (eller Sten) och Torsten och efter Såm,
goda unga män. Öper (reste den) efter sin fader.
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Denna drygt en meter höga sten i röd granit har runskrift på två sidor.
Inskriften börjar man läsa på sydvästra sidan, där runorna är ristade
längs stenens sidor i ett enkelt band som avslutas med ett streck. Inskrif-
ten fortsätter och avslutas på den motstående sidan i ett band längs kan-
ten, som nere vid runstenens bas svänger upp i en båge och avslutas med
en enkel spiral.

Inskriften präglas av en mängd felaktiga runformer och omkastning
av runor. Möjligen har ristaren inte behärskat runskrift fullt ut utan
ristat med hjälp av en förlaga. Det kan t.ex. förklara varför han felaktigt
ristat l-runan för n-runan.

Ristarens bristande förmåga gör att någon säker tolkning inte kan
ges. Av de namn som säkert kan läsas är Torsten (till gudanamnet Tor)
bland de allra vanligaste i runinskrifterna, medan Gude – ett kortnamn
till namn på gud ’hednisk gud’, som Gudbjörn, Gudfast – förekommer
i ytterligare något enstaka fall. Gunnar – gun ’kamp, strid’ och ar ’kri-
gare/den som beskyddar/spjut’ är vanligt på runstenar. Hustruns namn,
Åsbod, har ingen motsvarighet och har föreslagits vara fel för Åsmod,
välkänt från Danmark och Skåne under medeltiden.

Runstenen anges 1690 vara rest vid ”Skrifwe Wadh”. Den kallas för
”Skridesten”, ”Skrivesten” eller ”Gudes sten”. Stenen står där Lanna-
skede, Fröderyds och Skepperstads socknar möts samt vid gränsen mel-
lan Östra och Västra härad. Bäcken strax intill runstenen bär på kartan
namnet Skridebäck.

Stigen förbi var förr en viktig väg mellan huvudorterna i Njudungs
båda härader. Nedanför stenen finns en stenlagd bank i kärret och en
träbro över vattendraget. Ett tiotal meter söder därom finns ytterligare
en stenfylld vägbank över sankmarken. Den kan vara rester av den äldsta
väg- och broläggningen och höra samman med Torstens brobygge.

En del skrock är knutet till stenen. Vid ett vägarbete tog en del arbe-
tare efter dagsverkets slut vägen förbi runstenen. En av dem tog sig en
sup brännvin och ropade ”Stigen upp I som liggen här, så skolen I få en
tår med”. Då samlades en stor hop ”tomtegubbar” kring honom och
följde efter utan att lämna honom i fred, varför han fick gå tillbaka och
be om förlåtelse.

Sm 96
Brobyholm

Lannaskede socken

Östra härad

Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

127 Vetlanda–Sävsjö och

tag av söderut mot

Landsbro. Tag sedan av

söderut vid Lannaskede

gamla kyrka. Kör västerut

och ta av mot Svenstorp

och sedan mot Råberg.

Innan Råberg vid en

trevägskorsning tag den

mellersta vägen mot

Brobyholm, och 300 m

längre fram förbi gården

finns en skogsväg/stig

västerut som man

fotledes följer 400 m.

Runstenen står efter två

träbroar, ensligt i en

skogsbacke.

x 6359695 y 1441170

Torsten reste denna sten efter Gude…
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Torsten reste denna sten efter Gude, sin son. Torsten gjorde bron efter Gunvar, sin
broder, och efter Åsbod, sin hustru.
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När man närmar sig kyrkan söderifrån möter man en av kyrkans två
runstenar (Sm 97) inmurad omedelbart till höger om sydportalen.
Denna runsten är av gnejs, och om man studerar den närmare kan man
se s.k. slirgnejs, avteckna sig som centimeterbreda mineralband. De bil-
dar ett vackert mönster i gnejsen och kan ha utgjort ett tilltalande blick-
fång för den som en gång valde ut stenblocket som ämne till runstenen.

Tyvärr har stenen blivit illa stympad i samband med att den har in-
passats vid portalen vilket medfört att runornas ursprungliga höjd har
gått förlorad. Det vi nu kan utläsa av inskriften är att en son, eller möj-
ligen en dotter, har rest stenen till minne av sin far.

Den andra runstenen (Sm 98) förvaras inne i kyrkan. Den är av grå gra-
nit och av stenen återstår endast den övre delen. Enligt uppgifter från
1880-talet har den utgjort tröskelsten vid lilla ingången nära koret.

Eftersom de sexton tecknen i runalfabetet inte räckte till för att ange
alla betydelsebärande ljud i språket kan tut , som endast kan beläggas
här, avse ett namn Dote, Tote eller Totte. Om det skall förstås som Totte,
kanske det är ett tidigt kortnamn till det sammansatta namnet Torsten.
Namnet Göt är bildat till singularisformen av den plurala folkslags-
namnet götar ‘innevånare i Götaland’.

 Det är ingen slump att det i anslutning till medeltidskyrkan finns
flera runstenar. Trakten är rik på fornlämningar med flera gravfält från
yngre järnålder (ca 550–1050 e.Kr.). Myresjö gamla kyrka tillhör den
s.k. Njudungstypen – de stenbyggda kyrkor med långhus kor och absid
som uppfördes från mitten av 1100-talet i det gamla folklandet Njud-
ung. Gravfälten, runstenarna och kyrkan vittnar om kontinuerlig be-
byggelse alltifrån yngre järnålder.

Kyrkplatsens kontinuitet bakåt i tiden och dess samband med run-
stenarna stärks av de fynd som framkom 1961 vid en arkeologisk utgräv-
ning av sakristian. Då påträffades på drygt en meters djup under nuva-
rande marknivå en äldre stengrund. Den tolkades som antingen en
stensättning eller en stengrund till en byggnad, eventuellt en äldre kyr-
kobyggnad än den nuvarande.

Sm 97 och 98
Myresjö gamla kyrka

Östra härad

Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Run-

stenen Sm 97 sitter in-

murad till höger om por-

talen på södra sidan av

Myresjö gamla kyrka. Den

fragmentariska runstenen

Sm 98 är placerad inne i

kyrkan.

x 6362325 y 1449100

 … satte denna sten … sin fader …
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Sm 97:
… satte denna sten … sin fader …

Sm 98:
… satte denna sten efter Dote (Tote/Totte), … son, Göts broder
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Tord och Torbjörn gjorde denna bro…

Vid Nederby och Glömsjö finns en av länets märkligaste fornminnes-
platser. På vardera sidan av Kroppån står en runsten, vilka har det ge-
mensamt att de berättar om vikingatida brobygge.

Nederbystenens ristning har en ovanlig utformning. Runslingan
börjar längst ner till vänster, och vrider sig i en spiral. Utrymmet i mitten
är täckt av ett flikat kors med ring.

Först möter vi de båda sönerna Tord och Torbjörn. Namnen Tord, en
sammandragning av namnet Torfred, och Torbjörn är inte ovanliga i
runinskrifterna. Unikt är däremot faderns namn uerskulf Värdsk-Ulf.
Adjektivet värdsk (värendsk) är lagt till namnet Ulf, för att ange att han
är från Värend. Denna typ av namn är mycket ovanliga i runinskrifterna,
förmodligen var de ett slags folkliga namn som kanske inte platsade i
minnesstenarnas mer officiella namnmiljö. Namnet Värdsk-Ulf är till-
sammans med belägget bunt  : uirskum ’den värendske bonden’ på Sm 1
Aringsås kyrka, de äldsta skriftliga vittnesbörden om centralbygden
Värend!

Gemensamt för de båda runstenarna är att de enbart nämner bro-
byggande, däremot inte att man också rest runsten. Det kan visa på den
vikt man fäste vid brobygge, för att förbättra vägen över sankmarkerna.
Personerna på de två stenarna kan ha representerat olika resursstarka
släkter, vars ägor har gränsat mot ån och därigenom angivit vart marken
hörde. (Om bron se Sm 100 Glömsjö.)

Redan 1690 anges att stenen står vid ”Kroppebro”. Under 1700- och
1800-talen uppges den vara ituslagen och nedsjunken i sankmarken. År
1851 försvann den definitivt som vägfyllnad. Men 1913 började Algot
Friberg, Norra Smålands fornminnesförenings grundare, söka efter ste-
nen och lät riva upp vägen. Märkligt nog hittades stenen, dock i flera
bitar. Den fogades samman och restes vid fyndplatsen. Ett femtiotal
meter nordost om runstenen finns äldre ridstigar, s.k. hålvägar som yt-
terligare stärker bilden av runstenens strategiska läge i ett system av äldre
vägar.

Efter sjösänkningen 1868 förändrades landskapet drastiskt. Här var
tidigare ett omfattande våtmarksområde, som nu blev omvandlat till
odlingsmark. I vårflod kan man än idag få en föreställning om det forna
landskapet genom den vattenspegel som i snösmältningstider breder ut
sig över jordbruksmarkerna.
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Sm 99 Nederby, Myresjö socken, Östra härad, Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Runstenen står mellan Nävelsjö och Myresjö intill rv 127, ca 100 m öster om Kroppån.

Sväng söderut in på en liten skogsväg vid en blå fornlämningsskylt märkt ”Runsten”. 200 m längre fram,

under kraftledningen, står runstenen. På en liten höjd på andra sidan ån, står runstenen Sm 100 Glömsjö.

x 6364160 y 1446900

Tord och Torbjörn gjorde denna bro efter Värdsk-Ulf, sin fader.
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När man närmar sig den imponerande 2,5 m höga runstenen färdas man
på en stensatt vägbank som inrymmer forntida anor, och i trafikbruset
från den närbelägna riksvägen möter man en tusenårig tradition i kons-
ten att bygga broar.

Här gick tidigare en byväg, och för inte så länge sedan fanns också en
träbro över Kroppån. På andra sidan ån står Nederbystenen Sm 99 som
redan stod på sin plats när Glömsjöstenen ristades. Inskriften börjar
man läsa nedifrån vänster.

Tormar har burit ett ovanligt namn. I förleden ingår gudanamnet Tor
medan efterleden -mar är besläktad med ett adjektiv mærr ’berömd, frej-
dad’. Sonens namn Saxe är bildat antingen till namnet på det folk som
bodde i det gamla Saxland (Sachsen i norra Tyskland) eller till ordet sax
i betydelsen ’svärd’.

Runstenen kan dateras till 1000-talets förra hälft utifrån ornamen-
tiken med de motställda spiralerna och det i mitten placerade ”blad-
ornamentet”. Dessa är tidstypiska detaljer i den s.k. Ringerikestilen, som
under denna tid flitigt användes i bl.a. runstenskonsten.

Runstenen är av gnejs och försedd med kors. Inskriften avslutas med
en böneformel, vilket vittnar om Tormars och Saxes kristna tro. Genom
det lilla tillägget väl har bönen fått en särpräglad utformning, som bara
återfinns på ett fåtal runstenar, där Glömsjöstenen är den enda i Små-
land.

Kroppån är ett biflöde till Emån, och före sjösänkningen 1868 har
sankmarkerna gjort det svårt att ta sig fram här. Det är därför möjligt att
de brobyggen som de båda runstenarna Sm 99 och 100 berättar om rör
sig om samma bro, som först byggts och sedan förbättrats. Ordet bro kan
avse en bank av stockar och sten som förbättrade framkomligheten. Men
det kan lika gärna röra sig om en fribro ovanför åns vatten – eller en
kombination av båda dessa.

Tiohundratalet var en period av intensivt vägbyggande som var vik-
tigt för kyrkan. Man var angelägen om att skapa farbara vägar för att lät-
tare kunna ta sig till mässan i kyrkan. Det ansågs därför som en god kris-
ten gärning att bidra till ett brobygge, och kyrkan utlovade förböner för
att hjälpa själen genom skärseldens prövningar.

Sm 100
Glömsjö

Nävelsjö socken

Östra härad

Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

127 Vetlanda–Sävsjö och

tag av söderut skyltat

Glömsjö. Fortsätt ca 150

m och tag första avtaget

mot öster efter Östergår-

den. Härifrån följer man

brukningsvägen ut mot

odlings-/betesmarken

och 500 m längre fram

avtecknar sig runstenen i

ensamt majestät över det

omgivande flacka jord-

brukslandskapet.

x 6364080 y 1446800

Tormar lät göra denna bro efter…
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Tormar lät göra denna bro efter Saxe, sin son. Gud hjälpe hans ande väl.
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Nöbbelestenen är en av länets mest berömda och märkliga runstenar.
Stenen består av konglomerat, som kan spåras till trakten av Björköby,
varifrån man förmodligen har hämtat stenblocket och fraktat det när-
mare femton kilometer hem till Nöbbele. Stenen, som står på ursprung-
lig plats, utgjorde förr råmärke mellan byarna Nöbbele, Åhult och Rösås
och var fram till 1884 gränssten för Östra och Västra härad.

Runslingan är enkelt utformad och den avslutas med en spiral i s.k.
Ringerikestil, en vikingatida konststil, karakteristisk för 1000-talets
förra hälft. Ristningen är försedd med ett kors som nedtill avslutas med
en smalare arm, vilket kan avse ett processionskors.

Här möter vi de två småländska bröderna Gunnar och Helge, som
for västerut under 1000-talets första hälft. Gunnar dog och Helge ombe-
sörjde broderns kristna begravning i Bath, och sonen Gunkel reste ste-
nen som ett väl synligt minnesmärke. Västra delen av England där Bath
ligger vid floden Avon hemsöktes av vikingar under kung Ethelreds re-
geringstid i början av 1000-talet. Kanske mötte Gunnar döden vid ett
sådant tillfälle.

Namnet Gunkel finns endast belagt på Nöbbelestenen, medan Gun-
nar och Helge är mycket vanligare namn; Gunkel och Gunnar är bildade
till gun ’strid, kamp’ och kætil ’kittelhatt, hjälm’ respektive ar ’krigare;
den som värjer, skyddar; spjut’. Rode är ett kortnamn, bildat till de
många sammansatta namnen med ordet rod ’ära’. Ett och annat av dem
har bevarats till våra dagar, t.ex. Rolf, en sammandragen form av Rodulf.
Monumentet i Bath benämns sten : r, runsvenska stæinn�ro – snarast
en variant till vårt ord tråg ’lång träkista med tillslutande lock’.

Troligen härstammade bröderna från en besutten släkt som kunde
hedra den avlidne med dels den märkliga runstenen dels ett påkostat
gravmonument av sten. Genom att ange att det var av sten har de efter-
levande markerat monumentets märklighet.

Inskriftens tre släktled kan tolkas som Gunkels markering av sin rätt
till arv efter den döde fadern.

Äldsta kända avbildningen av runstenen finns på en lantmäterikarta
från 1732. År 1829 uppges stenen ligga avbruten, och i detta tillstånd
uppmärksammades den femtiosex år senare av Algot Friberg, Norra
Smålands fornminnesförenings grundare, som på egen bekostnad gjor-
de en gipsavgjutning av stenen samt lät laga och resa den.

Sm 101
Nöbbeleholm

Nävelsjö socken

Östra härad

Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

127 Vetlanda–Sävsjö. Tag

av mot norr skyltat Åhult i

vägkorset med avtag mot

Landsbro. Drygt 2 km

norrut mot Nöbbele står

stenen intill byvägens

östra sida.

x 6366020 y 1442200

Gunkel satte denna sten efter…
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Gunkel satte denna sten efter Gunnar, sin fader, Rodes son. Helge lade honom, sin
broder, i stenkista i England i Bath.



352

Det knappt en meter långa runstensfragmentet Sm 104 av diabas påträf-
fades år 1900 inmurat i vapenhusets norra vägg vid golvet. Runstenen
har sannolikt varit rest till minne av en smålänning som deltagit i vi-
kingatåg västerut, förmodligen till England.

Den bevarade delen av inskriften …lik  : u str  i…-ti skall förmod-
ligen tolkas ”västerut i England”, vilket skulle innebära att detta är en
s.k. Englandssten.

Den drygt 1,3 m höga runstenen Sm 105 av diabas är inmurad i kyrktor-
net. Stenen sitter upp och ner vilket innebär att man börjar läsa runin-
skriften längst upp till höger.

Kvinnonamnet Helga är, liksom Helge, bildat till ordet helig ’vigd åt
gudarna’. Det är mycket ovanligt att kvinnor nämns på de småländska
runstenarna, det rör sig kanske om ett tiotal namngivna kvinnor. Av
dem har fem svarat för eller varit med om att resa runstenen. Inte heller
i fråga om landets övriga runstenar är det av inskrifterna att döma vanligt
att kvinnor har varit stenresare. Man har konstaterat att det proportio-
nellt sett är vanligare att sådana stenar inte bara nämner själva resandet
av runstenen utan också att kvinnan låtit ombesörja att det byggdes en
bro, förmodligen bl.a. för att underlätta kyrkfärden. Det kan möjligen
tyda på att vikingatidens kvinnor var mer öppna för den nya tro som
missionerades.

Vi måste dock vara försiktiga med att dra alltför långtgående slutsat-
ser om kvinnans ställning utifrån runstenarnas vittnesbörd. Runstenar-
na återspeglar mestadels det mest välbärgade skiktet av människorna i
samhället, den vanliga bondhustrun möter vi inte i runinskrifterna. Den
markanta försämring av kvinnans ställning som många påstår att nya
tron skulle ha medfört kan inte beläggas i källorna. Det kan ifrågasättas
om trosskiftet egentligen har inneburit särskilt stor förändring av kvin-
nans ställning. Det kanske mer rör sig om att hennes handlingsutrymme
har vidgats inom ett område men minskat något inom ett annat.

Sm 104/105
Vetlanda kyrka

Östra härad

Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Sm 104

är nu utställt i en monter i

kyrkans vapenhus. Sm

105 är inmurad i kyrktor-

net två trappor upp till

höger om torngluggen.

x 6367500 y 1456070

Helga satte denna sten efter Ömund…



353

Sm 104:
 … västerut i England(?)
Sm 105:
 Helga satte denna sten efter Ömund, (sin) broder.
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Den knappt två meter höga runstenen av röd granit har en ornamentik
i s.k. Ringerikestil, en vikingatida konststil, karakteristisk för första hälf-
ten av 1000-talet. Inskriften börjar uppe till höger i den yttre runslingan.

Mansnamnet Sandar – av sand och ar ’krigare/försvarare eller spjut’ –
förekommer på ytterligare tre runstenar i Sverige. Det andra namnet
iystin bör snarast tolkas som Josten – till jor ’häst’ – men kan också avse
Östen – av antingen ordet ö eller ett likalydande ord som betyder ’lycka;
lyckogåva’ och sten.

Stenen hittades 1953 under kyrkgolvet, inmurad i murlämningar
från den medeltida kyrkan. Det stora antalet runstenar från Vetlanda-
området vittnar om bygdens ekonomiska bärkraft, med besuttna famil-
jer, som varit tillräckligt ekonomisk starka att låta resa runstenar efter
anförvanter som avlidit hemmavid eller utomlands. Sannolikt har dessa
familjer även haft inflytande på byggandet av de första kyrkorna. I an-
slutning till Vetlanda kyrka har en numera försvunnen dekorerad gavel-
häll till ett stengravsmonument (s.k. Eskilstunakista) påträffats. Sådana
var mycket påkostade och rikt dekorerade och ofta försedda med runin-
skrift. De dateras till 1000-talet och var minnesmärken över tidigt
kristna inflytelserika personer och markerar att det redan vid denna tid-
punkt har funnits en kyrkogård och förmodligen en kyrka på platsen.

I Emåns dalgång fanns lättodlade marker och god tillgång på mad-
ängar, vilket bidragit till bygdens ekonomiska bärkraft. De goda od-
lingsförutsättningarna framgår också av äldre fossila odlingssystem och
inte minst namnet Vetlanda ’veteodlingen’ (hveteland ca 1233). Byn
Vetlanda omfattade nio gårdar vid medeltidens slut, vilket vittnar om en
etablerad bygd redan för tusen år sedan. Vid Vetlanda sammanstrålar
också flera vägar från de omgivande folklanden.

I det angränsande Byestad (byastadh 1336) finns ett av Smålands
största gravfält från mellersta–yngre järnålder (ca 400–1050 e.Kr.) med
325 fornlämningar bevarade. Namnet Byestad betyder ’plats för för-
svunnen bebyggelse’ och byn har sannolikt avfolkats senast på 1000-ta-
let, kanske genom att kyrkan byggdes i Vetlanda och byborna flyttade
dit. Byestad var en gård vid medeltidens slut. Längs den gamla vägen
österut mot Målilla ligger byn Torget (in foro hwetelandie 1364) vilken
har uppstått runt en tings- och marknadsplats och omfattade sju gårdar
vid medeltidens slut.

Sm 106
Vetlanda kyrkogård

Östra härad

Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Stenen

står utanför Vetlanda kyr-

ka, intill långhusets syd-

västra hörn, omedelbart

söder om tornet.

x 6367490 y 1456075

Sandar satte (stenen) efter Josten/Östen, sin broder
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Sandar satte (stenen) efter Josten/Östen, sin broder.
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Den 1,7 m höga runstenen är av ett konglomerat ur den s.k. Vetlanda-
serien, en grupp bergarter som bildar urberget kring Vetlanda, och run-
stensämnet kan ha hämtats endast en dryg kilometer norr om den plats
där stenen ursprungligen restes.

I denna osäkert ristade inskrift möter vi Arinmund som lät resa ste-
nen till minne av sin far Hära och sina två bröder Torbjörn och Näve.

Inskriften börjar nere till vänster – men den innehåller påfallande
många ristningsfel. I något fall återspeglar detta kanske det vikingatida
uttalet, som rinmun (Arinmunn) och urbun (Torbunn; jfr Torben).
Om ristarens osäkerhet vittnar också att han glömt satsens predikat s ti
(satte) och blivit tvungen att korrigera detta innanför runbandet. In-
skriften innehåller några ovanliga namn. Då inte i första hand Arin-
mund – av ar(i)n ’örn’ och mund ’beskydd’ – och än mindre Torbjörn,
till gudanamnet Tor, som hör till de vanligaste namnen på våra runste-
nar. Däremot är Hära ’gråhårighet’ bara känt från två andra inskrifter:
Norra Sandsjöstenen (Sm 71) och en uppländsk runsten (U 325). Lika
ovanligt är kortnamnet nf  som kan avse Hnæfi ’näve’ eller Næfi ’näbb,
näsa’.

Runstenen nämns tidigast 1667 och uppges stå vid marknadsplatsen
i byn Torget (längs gamla landsvägen öster om Vetlanda), motsvarande
dagens Vitalagatan 38. Carl von Linné noterade 1741 vid sin öländska
resa att runstenen var så smutsig och övertäckt av lera – att det inte skulle
räcka med bara ett dagsverke att få stenen rengjord och läsbar. Ett halv-
sekel senare hade stenen uppenbarligen fallit omkull, för den 23 septem-
ber 1797 restes den av tolv man från kyrkbyn, vilka för besväret
”bekommo Brännevin för 24 sk.”.

Äldre källor anger att det har funnits gravhögar i närheten, och inte
fullt en kilometer österut från runstenens ursprungsplats ligger det stora
Byestadsgravfältet, ett av Smålands största, med 325 gravhögar, från
mellersta–yngre järnålder (ca 400–1050 e.Kr.). Redan bynamnet Torget
signalerar att runstenen har stått vid en ur samfärdsel viktig punkt (se Sm
106).

Stenen har i folkmun benämnts Resesten. År 1897 ansökte apote-
kare Wallén om att få flytta den för trafik hårt utsatta runstenen till sin
trädgård eller till en annan säker plats, och sedan dess står den i Apoteks-
parken i Vetlanda.

Sm 110
(Torget)

Vetlanda socken

Östra härad (nu i Apo-

teksparken i Vetlanda)

Vägbeskrivning:
Runstenen står i centrala

Vetlanda i Apoteksparken

vid Storgatan.

x 6367110 y 1456575

Arinmund satte denna sten efter Hära…
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Arinmund satte denna sten efter Hära, sin fader, (och) sina bröder Torbjörn och
Näve.
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Stenämnet utgörs av kloritiserat sediment från den s.k. Vetlandaserien,
med ett färgglatt ytskikt i form av harnesk- eller pegmatitmaterial. Berg-
arten finns naturligt i trakten och förmodligen har stenblocket hämtats
i närheten för att huggas till som ett minnesmärke efter Vigöts bror Ger-
fast.

Runorna följer stenens kanter i en slinga, som upptill har bundits
samman av en stor öppen ögla. Den inre slingan har en spiralformad
avslutning, karakteristisk för den vikingatida ornamentiken under
1000-talets förra hälft. Inskriften börjar längst ner till vänster.

Genom inskriften möter vi två män med namnen Vigöt – av vi ’helig’
och göt ’invånare i Götaland’ – och Gerfast – av ger ’spjut’ och fast ’stark,
fast’. De är ovanliga på våra runstenar, och beläggen på Fagerängsstenen
är de enda kända från småländska runinskrifter

Slutet av inskriften har lästs ku  : hi  a Gud hjä... och tolkats som en
kristen bön. Vid en besiktning 2002 uppdagades att där i stället kan ha
funnits en uppgift om vem som högg runorna: ku- : hiu- Agut högg,
men ristningsytan är så vittrad att det inte går att göra någon säker tolk-
ning av en eventuell ristares namn. På uppländska runstenar är det inte
ovanligt att inskriften avslutas med en ristarsignatur, t.ex Öpir högg.
Genom denna läsning och tolkning med en för Småland unik ristar-
signatur, skulle ristarens namn kunna vara Agut, att jämföra med det
från sju stenar belagda Aguti – av a som kan ha olika ursprung ’förfader;
spets; oro’, och guti ’gute (från Gotland)’.

Runstenen beskrivs tidigast 1667 ”liggandes öfuer en bäk wedh
Fagereng, huar af Bäcken kallas Ruunstens bäck”. Senare byggdes stenen
in under en träbro, och 1854 flyttades den till den plats där den nu står.

Stenen har stått strategiskt placerad invid en vägs passage över ett vad
i ett utmarksområde. Närmaste vikingatida bebyggelse ligger några kilo-
meter härifrån. Runstenen kan ha utgjort en gränsmarkering vid en bäck
mellan vikingatida gräns- och ägoområden.

Sm 111
Fageräng

Vetlanda socken

Östra härad

Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Kör väg

894 Vetlanda–Eksjö mot

Mellby och Värne. Run-

stenen står vid vägens

östra sida, drygt 500 m

norr om Fageräng och

1200 m söder om Måns-

torp. En välordnad run-

stensparkering finns på

vägens västra sida.

x 6374620 y 1456665

Vigöt reste denna sten efter Gerfast…
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Vigöt reste denna sten efter Gerfast, sin broder. Agut högg (?).
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I denna inskrift möter vi en på runstenarna mycket ovanlig släktrelation:
en man Ospak har låtit resa stenen efter Fader, sin styvson.

Runstenen är av ljusgrå granit, drygt en meter hög och har en när-
mast kvadratisk form. Den mycket släta ristningsytan är ristad med en
ovanlig ornamentik, där runslingan följer stenens kanter och omsluter
ett spiralornament, som bär upp ett kors i ristningens mitt. Runinskrif-
ten börjar längst ner till vänster.

Namnet Ospak är ett binamn och svarar mot adjektivet ospakr
’oklok; ofredlig, vild’ och förekommer för övrigt endast på en sörm-
ländsk och en uppländsk runsten. Namnet Fader är känt endast från
denna runsten. De manliga släktskapsbeteckningarna Fader och Broder
var inte ovanliga som namn under medeltiden; båda förekommer på
några danska runstenar i Skåne och på Bornholm. Namnet Broder finns
också på en västgötsk runsten (Vg 90) och möjligen på den numera för-
svunna runstenen Sm 86 Holsby, Alseda sn.

Ospak var gift med en änka som fört med sig en son in i sitt nya äk-
tenskap. Eftersom Ospak med största sannolikhet inte hade rätt till arv
efter styvsonen har minnesmärket inte någon arvsrättslig innebörd, utan
Ospak har låtit göra minnesmärket som en hedersbevisning åt styv-
sonen.

Runstenen uppmärksammades av den småländske fornforskaren
Barthold Anders Ennes någon gång vid 1800-talets början. Då fanns
den i en kålgård i Tångerda men flyttades till Tällerda Norrgård, en
knapp kilometer västerut, för att användas som tröskelsten. Ägaren blev
dock utsatt för ständig ”oro”, varför stenen återfördes till sin föregående
plats. Sedermera togs den till Tångerda herrgård, men även där förde
stenen oro med sig bland folket på gården och blev än en gång flyttad
tillbaka till sin ursprungsplats.

I Tångerda fanns förr rikligt med fornlämningar. Enligt forn-
forskaren C.F. Nordenskjölds uppteckningar från år 1882 fanns många
”stensättningar” och ”kullar”, i anslutning till byn, vilka förmodligen
har utgjort ett vikingatida gravfält, men som nu är bortodlat.

Ospak lät resa minnesmärket efter Fader…
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Sm 113 Tångerda, Vetlanda socken, Östra härad, Vetlanda kommun

Vägbeskrivning: Kör väg 894 Eksjö–Vetlanda mot Mellby och Värne. I Tångerda, ca 3 km norr

om Vetlanda vid Håkansgården står runstenen på privat mark innanför en gärdesgård.

x 6371145 y 1455770

Ospak lät resa minnesmärket efter Fader, sin styvson.
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Här möter vi Ketill som rest stenen efter sin morbror, vilket är mycket
ovanligt.

Den två meter höga stenen har blivit avslagen utmed högra sidan
varigenom några runor gått förlorade. Tack vare en teckning från 1691
känner vi dock till större delen av inskriften, som är ristad i ett runband
längs stenens kanter. Inskriften börjar längst ner till vänster.

Ett ålderdomligt drag i inskriften är res i i stället för ett yngre resti.
Namnet Ketill ’kittelhatt, hjälm’ är ganska vanligt på runstenarna och
förekommer på ett fyrtiotal, i Småland även på Sm 5 Transjö,
Hjortsberga sn, samt de nu försvunna Sm 109 Vetlanda och Sm 148
Västra Eds sn (Kalmar län). Mansnamnet Lek är inte känt från någon
annan runinskrift. Det är snarast ett kortnamn till sammansatta namn
på -lek t.ex. Torlek, Viglek. Substantivet lek hade i äldsta tid en vidare
betydelse än i våra dagar. Nu avser det en verksamhet man gör för sitt
nöjes skull eller ett visst beteende hos djur inför parning. Då kunde det
också avse en (hastig) rörelse (jfr vårt väderlek), idrott, kamp.

Man frågar sig varför Ketill reste stenen till minne av sin morbror. Att
man rest en runsten efter en morbror är inte känt från någon annan
småländsk runsten. Möjligen kan det ha varit så att det inte fanns några
släktingar kvar på morbroderns sida. Ketill blev då den arvsberättigade,
vilket han velat göra känt med inskriften på runstenen.

Runstenen uppges 1667 stå på kyrkogården. Den inmurades 1817 i
vapenhuset, men vid medeltidskyrkans rivning femtio år senare togs den
tillvara och ställdes upp innanför östra kyrkogårdsmuren, för att 1948
flyttas till sin nuvarande plats.

Knappt en halv kilometer öster om kyrkan finns en offerkälla och
500 meter nordost om kyrkan finns ett gravfält från mellersta–yngre
järnålder (ca 400–1050 e. Kr.). Vid en arkeologisk förundersökning
2002 av gravfältet framkom brandgravar och en förmodad skelettgrav,
vilken kan indikera kristna influenser i begravningsskicket.

Namnet Rogberga (rugbiarger 1250) betyder ’berget där det växer
råg’ och byn bestod vid medeltidens slut av fyra gårdar.

Sm 121
Rogberga kyrkogård

Tveta härad

Jönköpings kommun

Vägbeskrivning: Run-

stenen står på Rogberga

kyrkogård 50 m väster

om kyrktornet.

x 6401975 y 1409230

Ketill reste detta minnesmärke efter Lek…
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Ketill reste detta minnesmärke efter Lek(?), sin morbror.
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Sven reste dessa stenar efter Åslak…

Den 1,7 m höga runstenen är av röd granit. Stenens ornamentik har en
ovanlig, portalliknande utformning som innesluter ett kors som sanno-
likt avbildar ett processionskors.

Runstenen är ett verk av en skicklig runristare och dessutom är den
väl bevarad. I inskriften uppträder äldre former som ris i för risti, och
den nasalerade o-runan för -runan i namnet Asl k och i h ns. Ålder-
domligt är också u s för u  ’(han) var’. Namnet Sven ’ung man’ är van-
ligt i runinskrifterna, medan Gute (eller Göte?) – av gut ’från Gotland’
resp. göt ’från Götaland’ – och Åslak – av as ’fornnordisk gud’ och lek
’(vapen)lek, kamp’ – är ovanliga. Den noggranna uppgiften om släkt-
förhållandena kan bero på att den släktgren som Åslak tillhörde hade
dött ut med sonen Gute. Då var Sven laglig arvtagare, vilket inskriften
markerar.

Runinskriftens ”reste dessa stenar” betyder att fler än en sten har rests
av Sven. Ännu på 1700-talet fanns på andra sidan vägen ytterligare en
rest sten, som förmodligen ursprungligen ingått i minnesmonumentet.

Runstenen står på ursprunglig plats vid den gamla Eriksgatan längs
Västra Holavägen. Den nämns tidigast 1667 då den anges stå vid en
kapellbyggnad av trä i Uppgränna, S:ta Gertruds kapell. Biskop Nils gav
1442 tillstånd att bygga kapellet ”till helige kung Magnus Ladulås ära
och fattiga pilgrimer till hugnad och glädje som där åter eller fram far”.
I ett avlatsbrev från 1466 kallas det Heliga korsets kapell i Uppgränna.

Uppgränna omfattade elva mantal vid 1400-talets slut – en av länets
största byar, och byns förhistoriska ursprung bekräftas av äldre arkivalis-
ka uppgifter som anger att på ”Upgränna Södre gärde” fanns förr rikligt
med ”ättekullar”, förmodligen vikingatida gravhögar.

Runstenen har stått vid en central gammal samlingsplats i bygden.
Här fanns även en offerkälla, S:ta Gertruds källa, i vilken man förr offrat
pengar och ”annet mehra”. En notis från 1700-talets slut anger att på
platsen för det rivna kapellet utövade allmogen ”vidskepelser och danser
under midsommardagen och natten”.

Sm 122
Uppgränna

Gränna socken

Vista härad

Jönköpings kommun

Vägbeskrivning: Kör

gamla landsvägen norrut

från Gränna och tag vid

Uppgränna av åt öster,

väg 1008 mot Tranås.

Runstenen står i Uppgrän-

na på privat tomt 60 m

från korsningen och 3 m

in på vägens västra sida,

med inskriften vänd ut

mot vägen.

x 6438185 y 1423285
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Sven reste dessa stenar efter Åslak och efter Gute (Göte?), hans son, och Åslak var
Svens broder.
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… Håkans, det …

Fyra fragment av runstenen i röd granit hittades 1952. Två låg i stenfo-
ten till Bona gästgivaregård, ett låg i spiselhällen och ett hittades under
markytan utanför byggnaden. Fragmenten sammanfogades och kom-
pletterades med cement. Ingen sammanhängande slinga är bevarad,
men högst upp på stenen skymtar ristningsspåren av ett kors.

Ristningen är endast fragmentariskt bevarad. Det lilla som finns kvar
av texten och namnet Håkan tyder på att runstenen burit en intresse-
väckande inskrift. Håkan är inte direkt ovanligt i runinskrifterna, men
det är helt klart att de inte har hört till de vanliga mansnamnen under
vikingatiden, för ofta kan namnet förknippas med hög börd (jfr Sm 76
och 77). Dess härledning är omstridd, men det är möjligt att det inne-
håller ett adjektiv fornisländskt hár ’hög’ och kon(r) ’ättling’, dvs. ’hög-
ättlingen (högättad?)’.

Antagligen har runstenen rests i närheten av fyndplatsen – en central
plats i bygden. Här i sydspetsen av Bredestadsdalen – dit för tusen år
sedan sjön Ralångens vatten sträckte sig – och i övergångsområdet mel-
lan de barrskogsbeklädda höjderna och det böljande landskapet kring
Svartån – ligger Bredestads kyrkby, vars kyrka härrör från 1100-talet
men som enligt traditionen anses vara ännu äldre. Bredestad är från
1300-talet belagt som tingsställe, och här förbi passerade den s.k Kungs-
vägen Linköping–Kalmar. Två hundra meter väster om runstenen har
en vikingatida bosättning med hantverkslämningar hittats och fem
hundra meter norr om runstenen ligger socknens största gravfält från
vikingatid (ca 800–1050 e.Kr.), med 95 stensättningar, femton av högar
och en eventuell treudd.

Namnet Bredestad (bredhestadhum ca 1292) är ett äkta stad-namn
och byn har därmed sannolikt etablerats under vikingatiden. Det syftar
på en bebyggelse eller ängsmarkerna i den bördiga södra delen av den
breda dalen, men byn omfattade vid medeltidens slut endast två gårdar.

En halv kilometer norrut finns även en hög s.k. fallossten, som kan
vittna om förhistorisk fruktbarhetskult. Den vårdas av hembygdsföre-
ningens fallosfogde.

Sm 127
Bona

Bredestads socken

Norra Vedbo härad

Aneby kommun

Vägbeskrivning: Kör

antingen rv 32 Eksjö–

Tranås och sväng västerut

mot Aneby eller väg 132

från Aneby mot Brede-

stad. Tag av söderut mot

Bredestads kyrka och

knappt 100 m längre

fram, omedelbart öster

om vägen innanför

häcken på gårdsplanen till

Bona står runstenen.

x 6410640 y 1443550
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… Håkans, det …



368

Ristningsytan är ställvis skadad på denna drygt två meter höga runsten
av röd granit. Inskriften är försedd med en för länets runstenar ovanligt
rik djurornamentik. Textbandet har utformats som en djurkropp med
djurets huvud i profil, och tack vare den förhållandevis detaljerade orna-
mentiken kan runstenen dateras till första hälften av 1000-talet. Inskrif-
ten börjar nerifrån till höger.

Stenresarens namn, Järp, förefaller i runinskrifter vara känt endast
från denna sten. Det är identiskt med adjektivet järp ’brun’ (jämför
fågelbeteckningen järpe) och har karaktären av tillnamn, som syftar på
färgen på en persons hud eller hår. Sibbe – ett kortnamn till Sigbjörn, av
sig ’seger’ och björn – är känt från ett tjugofemtal runstenar, i länet, även
på Sm 78, men mest bekant genom sin förekomst på Rökstenen. I ste-
nens ofullständigt bevarade inskrift förekommer namnet Sibbe två
gånger, dels i början som namn på den som hedrats med stenen, dels i
slutet, och här kan det vara en annan person, Sibbe, som har ristat ste-
nen.

Sibbe hedrades också med ett brobygge, något som vid denna tid
ansågs som en god kristen gärning, eftersom det förbättrade framkom-
ligheten till kyrkorna. Därigenom bidrog brobyggaren också till att göra
den dödes själ salig. Vi känner inte till runstenens ursprungsplats, men
den kan ha stått 200 meter SV om kyrkan eller 200 meter norrut, där
den gamla landsvägen passerar Eksjöån, och där det idag finns broar.

Runstenen påträffades 1887 i samband med rivning av medeltids-
kyrkan och var då i två delar. Den murades in i väggen i södra korsarmen
under läktarens östra trappa. Stenen togs dock ut 1942 i samband med
en kyrkorestaurering och restes på sin nuvarande plats året därpå.

Eksjö (equesio 1328) ’sjön med ekdungarna’ är en förhistorisk by,
som fick stadsrättigheter omkr. 1403. Namnet bars ursprungligen av
sjön Hunsnäsen en kilometer österut. Eksjö är känt som tingsplats i S.
Vedbo härad sedan 1345. Här passerar två viktiga gamla vägar, dels en
nord-sydlig från Linköping till Kalmar, dels en väst-östlig från Jönkö-
ping till Västervik. Vägarna möttes var vid nuvarande Nybron ca 200
meter SV om kyrkan.

Sm 130
Eksjö kyrka

Vägbeskrivning: Run-

stenen står utanför Eksjö

kyrka, 5 meter väster om

hörnet av södra sido-

skeppet.

x 6393870 y 1450255

Järp lät resa … efter Sibbe, sin broder…
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Järp lät resa … efter Sibbe, sin broder, och göra bro … Sibbe …
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Tole reste stenen … Oniding, sin broder

Sm 131
Hjortholmen

Flisby socken

Södra Vedbo härad

Nässjö kommun

Vägbeskrivning: Från

Flisby och Anneberg, tag

av vid vägskylt mot Jo-

hannesberg, ca 1 km

söder om Flisby. Run-

stenen står i en skogs-

dunge 20 m söder om

åbron över Svartån och

17 m väster om vägen.

x 6404573 y 1440580

Runstenen påträffades 1922 femtio meter öster om nuvarande plats,
strax söder om ravinen längs Svartån. Den försvann vid odlingsarbete
men återfanns tjugo år senare vid torpet Hjortholmen under Johannes-
berg (tidigare Sjöeryd) av landsantikvarien Egil Lönnberg. Den restes
1944 intill en gravhög, förmodligen vikingatida.

Den drygt en meter höga runstenen av röd granit är avslagen upptill
och skadad i sin nedre del. Detta är en av länets få runstenar, där run-
bandet utgörs av ett djur med huvudet avbildat ur fågelperspektiv. Hu-
vud och svans bildar på stenens nedre del en motställd spiral. Denna or-
namentik är karakteristisk för den s.k. Ringerikestilen, en vikingatida
konststil typisk för 1000-talets förra hälft.

Inskriften är som på de flesta runstenar kortfattad och formelartad,
men endast inledningen och avslutningen är bevarade. Kanske har Tole,
som rest stenen efter brodern Oniding, velat markera sin arvsrätt efter
den avlidne brodern. De två namnen i inskriften är sällsynta. Tole, kort-
form av namnet Torleif, förekommer i drygt fem runinskrifter, i Små-
land bara på denna sten. Namnet Oniding är ett binamn med en ur-
sprunglig betydelse ’en som icke är äreslös (niding)’, senare ’aktad
frikostig man’ finns kanske också på den nu saknade runstenen Sm 2
Aringsås kyrka, Kronobergs län. Den alternativa tolkningen av runfölj-
den tu-i  som ett kvinnonamn, Dotter, är mindre trolig.

Runstenen har förmodligen rests intill ett vad eller en fribro över
Svartån som här förmodligen skar av en förhistorisk väg i nord–sydlig
riktning.

Trakten är rik på fornlämningar. Närmast större gravfältsmiljö från
järnålder finns i Orreda, 500 meter i nordostlig riktning, varifrån man
har en strålande vy över Flisbysjön, där man i sydöst ser tornet av Flisby
kyrka. Intill den finns ruinerna efter en medeltida stenkyrka och ett ka-
pell, som förmodas ha byggts under 1000-talet. Kapellet har anlagts i
direkt anslutning till ett vikingatida gravfält.
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Tole reste stenen … Oniding, sin broder.
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Den 1,3 m höga runstenen av röd granit har en kortfattad inskrift i ett
enkelt inrullat runband. Några av runorna är svårlästa på grund av vitt-
ring. Inskriften börjar längst ned till vänster.

Till skillnad från det på runstenar vanliga namnet Helge – av helig
’den åt gudarna vigde’ är mansnamnet Finn ’finne, same’ belagt bara på
ytterligare två runstenar. Det förekommer även som efterled i namn som
Gudfinn, Torfinn och Vifinn.

Runstenen nämns tidigast 1690 och uppges då stå ”wid Rickstorpz
brodh hardt när landzwägen” omedelbart intill den gamla Kungsvägen
Linköping–Kalmar som passerade här förbi. Bakom stenen kan man
fortfarande se brofästen efter den gamla landsvägsbron. Stenen står på
ursprunglig plats och har rests intill ett vadställe över ån, väl synlig så att
många vägfarande kunde uppmärksamma den och se var vadet fanns.

Namnet Rickelstorp (rekulstorp 1542) har i förleden det fornnor-
diska mansnamnet Rikulf – till rik ’mäktig, förnäm’ och ulf ’varg’ – som
finns belagt på en nu försvunnen östgötsk runsten. Efterleden -torp visar
att bebyggelsen är medeltida.

Sm 132
Rickelstorp

Flisby socken

S. Vedbo härad

Nässjö kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

32 Eksjö–Tranås och tag

vid Rosjön av österut mot

Rickelstorp. 100 m längre

fram rinner Rickelstorpsån

och på åns östra sida 30

m norr om vägen står

runstenen. En hän-

visningsskylt ”Runsten”

finns vid vägen. En liten

stig leder fram till run-

stenen.

x 6403860 y 1447720

Helge reste denna sten efter Finn…
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Helge reste denna sten efter Finn, sin fader.
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Sunnerängastenen har en i flera avseenden hög konstnärlig halt med en
ovanligt rik ornamentik. Den drygt två meter höga runstenen är av röd
granit. Inskriften börjar längst ner till vänster på framsidan och fortsät-
ter på högra kortsidan.

Själva stenen är väl tillformad, runorna djupt och kraftfullt huggna
och upp till 25 centimeter höga. Runslingan följer stenens konturer och
avslutas nedtill i två motställda spiraler. Innanför slingan är ett rikt deko-
rerat kors och därunder ett fyrfotadjur i en förenklad Ringerikestil, en
ornamentik, karakteristisk för 1000-talets förra hälft.

Inskriften är däremot förvånansvärt återhållsamt formulerad. Run-
alfabetets inneboende otillräcklighet att återge språkets alla betydelsebä-
rande ljud gör att vi inte med säkerhet kan tolka runföljden            . Det
kan återge namnet Klack, med betydelsen ’klump, bergsklack’ men
också ett namn Glägg, som svarar mot det fornsvenska adjektivet glægger
’skarpögd’. I båda fallen rör det sig om binamn. Detta namn finns på
bara ytterligare en runsten, den skånska DR 325. Namnet Torbjörn – till
gudanamnet Tor – är däremot mycket vanligt på våra runstenar.

Här i ett riksintressant natur- och kulturlandskap, står den mäktiga
Sunnerängastenen intill den gamla Kungsvägen, Linköping–Kalmar.
Stenen står i sitt ursprungliga läge och platsen kallas för ”Sunneränga
rum” eller ”Rummet”. I gamla bebyggelsenamn betecknar rum en natur-
ligt öppen plats, kanske även här.

Sunnerängastenen har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats av
resande och forskare i olika sammanhang, bl.a. av Carl von Linné som
1741 passerade på sin öländska resa. Runstenen står rest vid en vägmiljö
som förmodligen har rötter ner i förhistorisk tid, och många vägfarande
har passerat den imposanta runstenen som restes till minne av Torbjörn.
Ett annat blickfång är den forngrav, s.k. hög från yngre järnålder som
avtecknar sig på höjdryggen 25 meter bakom runstenen. Graven är nio
meter i diameter och knappt en meter hög.

Namnet Sunneränga (söderänge 1442) betyder ’den södra ängen’ och
av detta framgår att marken är namngiven norrifrån, kanske det an-
gränsande Bredestad. Byn är etablerad i tidig medeltid och omfattade
fyra gårdar under senmedeltiden.

Sm 133
Sunneränga

Flisby socken

S. Vedbo härad

Nässjö kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

32 Eksjö–Tranås och tag

av i Sunneränga mot

väster vid en liten blå skylt

– Runsten. 100 m längre

fram står runstenen.

x 6407490 y 1444730

Glägg (eller Klack) reste denna sten efter…
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Glägg (eller Klack) reste denna sten efter sin son Torbjörn.
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Den knappt 1,5 m höga runstenen är av grå granit. Runorna är ristade i
en slinga som följer stenens kanter och sedan svänger upp i ristnings-
ytans mitt. Inskriften börjar längst ner till vänster.

Namnet Gudfast – av gud ’gudom’ och fast ’stark, fast’ – förekommer
ett tjugotal gånger på våra runstenar, i Småland även på Sm 92 Björkö
kyrka och den försvunna Sm 126 Kumlaby kyrka på Visingsö. I rist-
ningen är ett ord ofullständigt: s in för st in. Gunnar – av gun ’strid’ och
ar med flera möjligheter ’härförare, krigare; den som värjer, skyddar;
spjut’– är ett av de vanligaste namnen. I Småland förekommer det också
på Sm 10 Växjö domkyrka och på Sm 101 Nöbbeleholm, Nävelsjö sn.
Att kors och kristna inslag i texten saknas, behöver inte betyda att de två
männen inte kan ha varit kristna.

I slutet av 1800-talet flyttades runstenen till sin nuvarande plats efter
att vid ett flertal tillfällen fallit omkull där den då stod. Det är ovisst var
den ursprungligen rests, men äldre uppgifter anger att den tidigare stått
500 meter från gården vid en mindre väg i kanten av ett kärr.

Ytterligare någon kilometer norrut stod Hults medeltida kyrka, riven
på 1840-talet. I biskopens visitationsberättelse från 1634 uppges ”Hultz
Kyrckia och Prästegården sampt Klockaregården liggia på een lijtin öö,
löper på tre sijder mader och kärr därom”. Möjligen är runstenens ur-
sprungliga plats invid en väg över sankmarkerna mellan Sandshult förbi
kyrkan till Västraby, några kilometer norrut, där det idag finns två grav-
fält från yngre järnålder (ca 550–1050 e. Kr.).

Sm 134
Sandshult

Hults socken

S. Vedbo härad

Eksjö kommun

Vägbeskrivning: Kör rv

33 Eksjö–Västervik och

tag av mot Hults kyrka.

Fortsätt söderut mot Eds-

hult och sväng av mot

sydväst mot Sandshult,

som ligger på en udde i

Solgen. Runstenen står på

privat mark i trädgården

till Sandshult.

x 6384095 y 1460485

Gudfast reste denna sten efter…
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Gudfast reste denna sten efter Gunnar, sin fader.
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Inskriften på den drygt 1,5 meter höga runstenen av röd granit är ristad
i en rundjursformad slinga längs stenens kanter. Det är ovanligt att små-
ländska runstenar är så rikt dekorerade som denna sten. Runslingan är
utformad som ett ormliknande djur. Nedtill på ristningen möts ett djur-
huvud i profil och en upprullad svans, vilka binds samman med ett en-
kelt koppel. Djurhuvudet har ett mandelformat öga, munnen är öppen
och har nedböjd underläpp och uppböjd överläpp. Rundjuret har stora
likheter med den djurornamentik som finns på sörmländska och upp-
ländska runstenar och som brukar benämnas uppländsk runstensstil.
Inskriften börjar nere vid rundjurets huvud.

Stenens nedre vänstra hörn är bortslaget varför vi inte vet namnet på
den som lät resa stenen och göra en bro till minne av sin son Klint. Till-
namnet Klint ’klint, klippa’ är inte säkert belagt i någon annan runin-
skrift, men finns möjligen på en uppländsk runsten (U 1143).

Inskriften avslutas med bönen ”Gud hjälpe hans ande”. Man kan
lägga märke till att just den utformningen av den kristna bönen är
proportionerligt vanligare i inskrifterna på uppländska runstenar än på
småländska, där den förekommer i ett tiotal fall.

Utifrån ornamentiken kan runstenen preliminärt dateras till andra
hälften av 1000-talet eller något senare. En annan daterbar faktor är att
ristaren använt samma runtecken för både nasalerat  i and och o i bro.

Stenen nämns tidigast 1667, då den uppges ligga vid Munksjön,
(Kvarnarpasjön). Stenen flyttades ett par omgångar och fick år 1900 sin
plats i Vattenledningsparken i Eksjö.

Runstenen har ursprungligen rests vid den bro (över Kvarnarpaån)
som nämns i inskriften. Här passerade Kungsvägen, landsvägen från
Linköping över Eksjö till Kalmar och mötte en väg från den vikingatida
bygden kring Nifsarp någon kilometer österut. Där finns ett vikingatida
gravfält, som innehåller tjugotre högar och tretton runda övertorvade
stensättningar. Även runstenen (Sm 130) nu vid Eksjö kyrka restes ur-
sprungligen vid en bro några kilometer norrut längs samma landsväg.

Sm 137
Kvarnarp

Höreda socken

S. Vedbo härad

Eksjö kommun (nu i

Vattenledningsparken,

Eksjö)

Vägbeskrivning: Run-

stenen står i Vattenled-

ningsparken i Eksjö ca

300 m öster om kyrkan,

30 m sydöst om vatten-

tornet.

x 6394050 y 1450680

… göra denna bro efter Klint…
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… göra denna bro efter Klint, sin son. Gud hjälpe hans ande.
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Den drygt en halv meter höga stenen av grå granit har utgjort nedre de-
len av en avlång runsten. På ristningsytan finns rester av ornamentik,
som består av ett runband längs fragmentets långsidor, vilket nedtill
övergår i en välformad avslutning av runbandets två ändar som hålls
ihop av ett koppel. Av runstenens inskrift återstår ett femtontal runor.

Runstenen har varit ett välhugget minnesmärke, som en man med ett
namn som slutar på ki rest, sannolikt till minne av sin bror, vars namn kan ha
slutat på k . Uttrycket ”re(ste stenen)” och utformningen av runorna talar för
att den inte har hört samman med de övriga runstenarna i Mellby socken.

Två delar av den sönderslagna runstenen hittades 1924 i en åker, och
upphittaren förde hem dem till sin gård. Där sammanfogades stenarna,
men toppen saknades. Runstenen lär enligt uppgift ursprungligen ha
stått på en gravhög. Stenen återfördes 1930 till den plats där den ur-
sprungligen hittades, men den förmodade gravhögen är inte bevarad
idag.

Runstenen står nu i anslutning till ett gravfält från vikingatid (ca
800–1050 e.Kr.) med tjugo högar, fem rösen och tio runda stensätt-
ningar. Gravfältet, som ligger 500 meter NV om kyrkan, har varit större
men skadats under tidens gång. På andra sidan byvägen, hundra meter i
NV riktning finns en offerkälla – Frös källa.

Fornlämningsbeståndet i trakten visar att Mellby, Norrby och Söra-
by med var sitt gravfält tillsammans har utgjort ett kärnområde och en
centralbygd under vikingatid, för att under medeltid utvecklas till soc-
kencentrum. Gravfältet i Norrby med 25 gravar ligger 500 meter norrut,
och ett numera bortodlat gravfält har funnits i Söraby 600 meter söder
om kyrkan, där det finns uppgifter om ytterligare en runsten.

Mellby (mythalby 1291) betyder ’den mellersta byn’, och skrevs ända
in på 1960-talet Medalby.

… ki reste … ka broder
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Sm 141 Mellby, Mellby socken, S. Vedbo härad, Eksjö kommun

Vägbeskrivning: Kör väg 894 Eksjö–Vetlanda mot Mellby och Värne. Tag av 500 m nordväst om Mellby kyrka. Väster

om vägen finns en hänvisningsskylt som markerar ”Gravfält 100 m”. Runstenen står 50 m längre fram, 5 m söder

om vägen, intill åkerkanten.

x 6381770 y 1457780

… ki reste … ka broder
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Sven gjorde minnesmärket efter … mund…

Den 1,3 meter höga runstenen är av grå granit och liknar till form, stor-
lek och ornamentik runstenen Sm 143, som står vid landsvägen 350
meter söderut. Runslingan följer stenens kanter och avslutas nedtill med
två uppåtsvängda ändar. Ett enkelt kristet kors dominerar ristningsytans
mittparti. Inskriften börjar längst ner till vänster.

Stenen är rest av Sven, som betyder ’ung man’, till minnet av sin far,
men inskriften är skadad precis där början av faderns namn är ristat. Vad
som är bevarat är s och l eller t samt efterleden mund. Namnet kan inte
ha varit Germund som förekommer på två andra runstenar från Mellby,
Sm 143 och nyfyndet från 1968 vid Mellby kyrka. Möjligen kan det ha
varit Västmund, Fastmund eller kanske Aslmund. Dessa är dock namn
som för övrigt är okända i Norden från vikingatid och medeltid. Efter-
leden mund betyder ’beskydd’.

Det kan mycket väl tänkas att Sm 142 varit rest vid samma forntida
väg som Sm 143. Kanske också att Sven har hört till samma släkt som
Germund, eftersom efterleden -mund ingår i s.k. variationsnamn inom
denna släkt (se Sm 143). Ristningen på Sm 142 är ganska klumpigt ut-
förd och är förmodligen någon generation yngre än de två andra run-
stenarna. Kanske har ristaren medvetet efterbildat ristningen på runste-
nen Sm 143?

Runstenen upptäcktes vid jultiden 1948 av f.d. husaren Gustaf
Lundborg. Den låg då med runinskriften mot marken. Efter det att man
hade känt inhuggningar under kanten på stenen, vändes den och ru-
norna blev synliga. Stenen var avslagen på flera sidor, men efter idogt
letande återfanns flera runristade fragment. Stenen lagades och restes på
fyndplatsen. Upptäckaren ordnade en inhägnad med järnstänger på fyra
stenstolpar runt stenen.

Sm 142
Värneslätt

Mellby socken

S. Vedbo härad

Eksjö kommun

Vägbeskrivning: Kör väg

894 Eksjö–Vetlanda mot

Mellby och Värne. Stenen

står en dryg km söder om

Värne, intill vägens västra

sida i en kurva, i

skogsmark intill en

kraftledning.

X 6378360 y 1457130
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Sven gjorde minnesmärket efter … mund, sin fader.
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Runstenen är av diabas, och ristningsytan är skör och bemängd med
sprickor. Den drygt en meter höga stenen är droppformad och liknar till
form, storlek och ornamentik runstenen Sm 142, som står vid landsvä-
gen 350 meter norrut.

Runinskriften börjar längs ner i den yttre vänstra slingan, följer ste-
nens konturer och avslutas med en inre textslinga, där en kristen bön är
ristad. Den kantföljande slingan med runinskriften utmynnar nedtill på
stenen i två spiralformade ändar, ett dekorelement som är karakteristiskt
för 1000-talets förra hälft.

Av runinskriften framgår att Germund rest denna runsten till minne
av sin far. Förmodligen är detta samme Germund som låtit resa den ståt-
liga runsten som står drygt 3,5 kilometer norrut vid Mellby kyrka. Fa-
derns namn känner vi inte säkert på grund av de skador som finns i
ristningsytan, men det har sannolikt varit ett sammansatt namn på -ger,
kanske Fridger. Leden ger i både faderns och sonens namn visar att man
i denna släkt tillämpade den s.k. variationsprincipen – dvs. att en namn-
led återkommer när föräldrar namnger sina barn. En fader som heter
Germund kan ge sina barn namn som innehåller ger t.ex. Gerbjörn,
Gervast eller mund, t.ex. Gudmund, Arinmund. Det kan mycket väl
tänkas denne Germund har tillhört bygdens mer inflytelserika personer
och varit med om att bygga bygdens första kyrka.

Runstenen står på ursprunglig plats och uppmärksammades sen-
sommaren 1928, där den stod vid åkerkanten. Den var känd av mark-
ägaren men hade skadats vid jordbruksarbete och rubbats ur sitt ur-
sprungsläge. Stenen restes sedermera på den plats där den ursprungligen
hade stått invid en forntida vägbank i en nu utdikad och uppodlad sank-
mark. Det är möjligt att detta är en “brosten“, dvs. att det i runstens-
resandet också ingått att göra en bro till minne av den döde, men att det
inte angivits i inskriften. Här har också funnits en hålväg – en skålfor-
mad, äldre ridstig – som nu är försvunnen.

Sm 143
Värneslätt

Mellby socken

S. Vedbo härad

Eksjö kommun

Vägbeskrivning: Kör väg

894 Eksjö–Vetlanda mot

Mellby och Värne. Run-

stenen står 1,5 km söder

om Värne, 250 m väster

om vägen i en åker. På

östra sidan av vägen finns

flera foderlador.

x 6378010 y 1457080

Germund lät göra vården efter…



385

Germund lät göra vården efter … -ger, sin fader. Gud hjälpe hans ande.
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Detta spännande nyfynd hittades 1968 inmurat med ristningsytan utåt
i sakristians östra grund under restaureringen av Mellby kyrka. Det är
troligt att den ursprungligen har stått vid den väg som över Värneslätt
leder fram till kyrkan.

Den 1,7 m höga runstenen är av granit, men runslingan är ojämnt
huggen och inskriften är svårläst på grund av vittring. Inskriften börjar
nere till vänster och avslutas med en rad innanför runslingan. Textban-
det avslutas ovanför kopplet med ett till viss del bortvittrat djurmotiv,
men bevarade partier uppvisar likheter med runstenen Sm 141, som står
i ett gravfält en halv km NV om Mellby kyrka.

Här möter vi Germund, som kan vara samme person som låtit resa
Sm 143 Värneslätt, och samme ristare kan ha anlitats. Här har han av
misstag ristat ki r  göra två gånger.

Denna sten nämner fem personer varav fyra har närmast unika
namn. Stenresaren har det ganska vanliga namnet Germund – av ger
’spjut’ och mund ’beskyddare’. Hustruns namn, Ödälf – av öd ’rikedom’
(jfr Uppsala öd) och älf,en femininbildning till alf ’ett slags underjor-
diskt väsen’ – är känt bara från Mellbystenen. Tryggulf – av trygg ’trofast,
pålitlig’ och ulf ’varg’ – är det enda kända nordiska belägget, men finns
som nordiskt namn i England. Varin, också namnet på Rökstenens mäs-
tare, är belagt från kontinenten, där det anses vara identiskt med ett folk-
slag variner. Även Vinjut – av vi ’helig’ och njut ’användbar, nyttig’ – är
sällsynt.

Genom denna runsten och Sm 143 lär vi känna namnen på männis-
kor i en vikingatida Mellbysläkt. Släktrelationerna mellan personerna
anges inte, men förmodligen har Germund låtit resa denna sten till min-
ne av hustrun Ödälv och sonen Varin medan Germunds brorson, Vin-
jut, rest den efter sin far Tryggulf, Germunds bror. Således har de tillsam-
mans svarat för minnesmärket över de döda släktingarna. Någon annan
tolkning av inskriften är knappast möjlig med tanke på textens formule-
ring.

Ytterligare en runsten skall fram till ca år 1900 ha stått ca 200 meter
norr om kyrkan i en åker. Stenen lär ha körts bort av markägaren, då folk
som ville se den trampade ner grödan. Den har sedan eftersöks, men för-
gäves.

Nyfynd
Mellby kyrkogård

S. Vedbo härad

Eksjö kommun

Vägbeskrivning: Run-

stenen står på Mellby

kyrkogård 7 m söder om

sydvästra hörnet av

vapenhuset.

x 6381400 y 1458250

Germund lät göra detta minnesmärke…
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Germund lät göra detta minnesmärke efter Ödälv och Varin, Viniut efter Tryggulf, sin
fader. Gud hjälpe deras ande.
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Gustavson, Helmer: Sm 106.
Ringquist, Per-Olof: Sm 60; 69; 75; 130.
Sandstedt, Göran: Sm 52; 72; 77; 89; 90; 92; 93; 104/105; 113; 133.
Varenius, Linnéa: Sm 48; 51; 53; 55; 59; 61; 62; 64; 71; 73; 76;

78; 80; 85; 91; 96; 97/98; 99; 100; 101; 110; 111; 121; 122; 127;
131; 132; 134; 137; 141; 142; 143; Mellby kyrka, nyfynd.

Fotoförteckning
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Översiktskartor
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Kommun Socken Sm

Aneby Bredestad 127

Eksjö Eksjö 130

Eksjö Eksjö 137

Eksjö Hult 134

Eksjö Mellby 141

Eksjö Mellby 142

Eksjö Mellby 143

Eksjö Mellby Nyfynd

Gislaved Reftele 53

Jönköping Gränna 122

Jönköping Ljungarum 91

Jönköping Rogberga 121

Nässjö Flisby 131

Nässjö Flisby 132

Nässjö Flisby 133

Nässjö Norra Sandsjö 71

Sävsjö Norra Ljunga 76

Sävsjö Norra Ljunga 77

Sävsjö Skepperstad 73

Sävsjö Vallsjö 78

Sävsjö Vallsjö 80

Vaggeryd Byarum 55

Vaggeryd Svenarum 75

Vetlanda Alseda 85

Vetlanda Alseda 89

Kommun Socken Sm

Vetlanda Alseda 90

Vetlanda Björkö 92

Vetlanda Björkö 93

Vetlanda Fröderyd 69

Vetlanda Lannaskede 96

Vetlanda Myresjö 97

Vetlanda Myresjö 98

Vetlanda Myresjö 99

Vetlanda Nävelsjö 100

Vetlanda Nävelsjö 101

Vetlanda Ramkvilla 72

Vetlanda Vetlanda 104

Vetlanda Vetlanda 105

Vetlanda Vetlanda 106

Vetlanda Vetlanda 110

Vetlanda Vetlanda 111

Vetlanda Vetlanda 113

Värnamo Forsheda 48

Värnamo Forsheda 51

Värnamo Forsheda 52

Värnamo Rydaholm 59

Värnamo Rydaholm 60

Värnamo Tånnö 61

Värnamo Voxtorp 62

Värnamo Värnamo 64

Register
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Runstenarna har fascinerat människor i nära ett millennium, men de är 
nu tack vare olika databaser och förfinade analysmetoder mer än någon-
sin föremål för systematisk forskning. Majoriteten av länets runstenar är 
kristna monument från 1000-talet och vittnar om den nya religionens 
intåg i bygderna. Med denna bok vill Jönköpings län museum presentera 
det allra senaste om runstenar och runinskrifter från länet.

Uppsatserna är skrivna av specialister och behandlar runorna, språket 
och namnen; texternas vittnesbörd om arv, brobyggande och utlands-
färder; ornamentikens betydelse för dateringen; bergarter, färgpigment 
och mejselspår; äldre tiders kunskap utifrån kartor och skriftliga doku-
ment i arkiven.

Boken avslutas med en fyllig guide över länets besöksvärda runstenar 
med vägbeskrivning, kulturhistorisk presentation och ett nytaget färgfoto.
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