“föll på krigståg österut”
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Peo Rehn

Det står mycket i tidningar och på internet om Rysslands krig
i Ukraina nuförtiden. Byggnader bombas och folk blir fördrivna. Jag öppnar Google Earth för att se var städerna som blir
förstörda ligger. Östeuropa är ganska okänt, i alla fall för mig.
Jag zoomar in på Kyiv, “streetview”, och blickar ut över Dnjeper
från en av stadens broar. Det ser ut att vara en stor älv.
För 1000 år sedan gick vikingarnas båtar och skepp genom staden,
på väg mot Miklagård, som de kallade Konstantinopel; dagens
Istanbul. Jag zoomar ut, följer älven mot utloppet i Svarta Havet,
känner igen Cherson och Odessa från nyheterna på TV. Det finns
en liten ö där i havet, mellan dessa städer, som heter Berezanj.
För lite mer än 100 år sedan hittades en runsten där, med texten
“Grani gjorde detta grav-valv efter sin följeslagare Karl.”
Runor på några enstaka pinnar och ben har hittats i Östeuropa,
men detta är den enda runstenen. När folk dog utomlands begravdes de på plats, och runstenar restes istället i hemlandet, för
att hedra och minnas de som dött.
Här har jag samlat ihop bilder jag har tagit på runstenar av
den typen. De flesta finner man i Uppland och Sörmland i östra
Sverige. Därifrån korsade de Östersjön och följde sedan vattenvägarna som gick söderut genom Gårdarike mot Svarta Havet,
Särkland, Miklagård och Grikium (Grekland).
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U 636 i Låddersta, Uppland

Alve lät resa denna sten efter Arfast, sin son.
Han for österut till Gårdarike.
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Sö 198 i Mervalla, Sörmland
Det står ju nästan alltid en skylt bredvid runstenen, med
information om texten, men här har jag kopierat den från
Riksantikvarieämbetets runsidor från internet. Diverse
länkar till web-sidor kommer på de sista sidorna.
En del av översättningarna under runstenarna är
på modern svenska, medan andra är på något
Riksankikvarieämbetet kallar för runsvenska.
Det mesta ska väl vara förståeligt, hoppas jag.
Semgallen på runstenen till höger ligger visst i Lettland,
medan Gårdarike på förra runstenen är Ryssland.
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Sigrid lät resa denna sten efter Sven, sin make. Han ofta
seglat till Semgallen, med dyrbart skepp, kring Domesnäs.
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Vg 181 i Åsarp, Västergötland

Guve reste denna sten efter Olav, sin son, en mycket dugande
ung man. Han blev dräpt i Estland. Håvard(?) högg stenen.
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U 785 i Tillinge, Uppland

Sö 33 vid Tjuvstigen, Sörmland

Vifast (lät) resa upp denna sten efter Gudmund, sin broder.
Han blev död i Särkland. Gud hjälpe hans ande.

Styrlög och Holm reste stenar efter sina bröder, närmast vägen.
De ändades i österväg, Torkel och Styrbjörn, goda tägnar.
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Sö 179 Gripsholm, Sörmland
Ingvar den Vittfarnes saga berättar om en ödesdiger
expedition på c:a 30 skepp, som tog sig ner till Särkland på
1040-talet. Endast ett skepp kom tillbaka till Sverige igen.
Närmare 30 runstenar är resta till minne av de som omkom på denna resan. Några av stenarna har förstörts
eller försvunnit under årens lopp. På 1600-talet var det
flera historiker som ritade av runstenar, och dessa
teckningarna och träsnitten är bevarade, medan stenarna
är borta. De kan ha använts som byggnadsmaterial till
hus eller broar. Strängnäs domkyrka har fyra runstenar i
sin fasad, men också tre stycken som står vid sidan om.
Utanför Gripsholms slott står en av Ingvarstenarna :
Tola lät resa stenen efter sin son Harald, Ingvars broder.
De foro manligen fjärran efter guld och österut
gåvo örnen föda. De dogo söderut i Särkland.
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Sö 107 från Balsta, Sörmland

I utkanten av Eskilstuna står tre runstenar sida vid
sida. De har alla blivit ditflyttade från platserna där de
ursprungligen stod. Två av dem är Ingvarsstenar.
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Rollev reste denna sten åt sin fader Skarv.
Han var faren med Ingvar.
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Sö 108 från Balsta, Sörmland

Sö 173 i Tystberga, Sörmland

Gunnulv reste denna sten åt sin fader Ulv.
Han var i färd med Ingvar.

Muskia och Manne läto resa detta minnesmärke efter
sin broder Rodger och sin fader Holmsten. Han hade
vistats länge i väster. De dogo österut med Ingvar.
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Sö 277, Strängnäs, Sörmland
Härnäst kommer tre runstensfragment från Strängnäs
domkyrka. De är långt från kompletta, men är ändå
kopplade till Ingvar den Vittfarne. Kyrkan började byggas
på 1260-talet; alltså c:a 200 år efter att runstenarna restes,
och den ligger vackert belägen på stadens högsta punkt, med
utsikt över Mälaren. Det är väldigt vanligt att runstenar
hittas inmurade i kyrkor. De flesta har först slagits sönder
i mindre bitar, för att lättare kunnat fraktas, och för att
passas in bland de andra stenarna. De andra delarna finns
säkert också någonstans i kyrkoväggarna eller i golven,
men de ristade sidorna kan vara vända åt fel håll, så att de
inte syns. Vid kyrkorenoveringar händer det att runstenar
plockas ut ur väggarna, att tomrummet efter dem ersätts
med annat material, och att stenen sedan ställs i vapenhuset eller på kyrkogården. Så är nog fallet med Sö 279, på
den svart-vita bilden på nästa uppslag.
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... Ingeborg läto resa ... blir icke någon av Ingvars män ...
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Sö 279, Strängnäs, Sörmland

Sö 281, Strängnäs, Sörmland

E... hugga stenen... Emunds söner... söderut i Särkland.

... lät göra minnesmärket efter ... Ulvs broder.
De --- österut ... med Ingvar i Särkland.
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Så här ser det ut i Svinnegarns kyrkas vapenhus. Två fina
runstenar och många bitar av andra runstenar, som slagts
sönder för att användas som byggnadsmaterial istället.
Stenen till vänster, U 780, är gjord av runmästaren Livsten.
… ok Holmstæinn ok Stæinbiorn letu haggva stæin at Æist,
broður sinn.
Den andra, som är inmurad i väggen är U 778, och är en
Ingvarssten, som är ristad av en som hette Eskil.
Tjälve och Holmlög läto resa alla dessa stenar efter Banke,
sin son. Han ägde ensam för sig ett skepp och styrde österut
i Ingvars lid. Gud hjälpe Bankes själ. Äskil ristade.
Därefter kommer två runstenar från Västergötland. En står
i vapenhuset till Kölaby kyrka, och den andra står utanför
Dalum kyrka, tillsammans med ytterligare en runsten.
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Vg 178, Kölaby, Västergötland

Vg 197, Dalum, Västergötland

Agmund reste denna sten efter Åsbjörn, sin frände, och Åsa efter sin make, och denne var son till Kolben. Han dog i Grekland.

Toke och hans bröder reste denna sten efter sina bröder.
Den ene dog västerut, och den andre i öster.
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Sö 335 i Ärja kyrkoruin, Sörmland

Ulfvi reste denna sten efter sin broder Osniken, som dog
österut med Ingvar, (han var) Holmstens skeppskamrat.
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Sö 96, Jäder, Sörmland

... denna sten efter Bägler, sin fader, make till Säva.
Han var faren (med Ingvar) ...
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Har man väl börjat att resa runstenar efter sina släktingar
och vänner, så är det lätt gjort att man fortsätter med det.
Här är några exempel på det.
U 644 som står vid Ekilla bro i Uppland.
Andvätt och Gildi och Kår och Bläse och Djärv de reste denna
sten efter Gunnlev, deras fader. Han föll österut med Ingvar.
Gud hjälpe andarna.
Efter den kommer U 654, som står vid Varpsund.
Andvätt och Kår och Kiti och Bläse och Djärv reste denna
sten efter Gunnlev, sin fader. Han blev dräpt österut med
Ingvar. Gud hjälpe deras ande. Jag Alrik ristade runorna. –
Han kunde väl styra knarren.
Därefter kommer U 643, som förr stod vid Ekilla bro tillsammans med U 644, men som numera står vid infarten
till Ekolsund slott, tillsammans med ytterligare en runsten.
Det var väldigt vanligt på 1700-1800-talet, att slottsägare
hämtade en eller flera runstenar som pynt till sina ägor.
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U 643, Ekilla bro, Uppland

Gullev och Kår läto resa stenen efter Andvätt röde, sin fader.
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Sö 320 vid Stäringe, Sörmland
I parken till Stäringe herrgård står två runstenar och en
bit av en sönderslagen runsten. På bilden här bredvid syns
Sö 319 i bakgrunden, och runorna där berättar att :
Finnvid(?) gjorde detta minnesmärke efter Gerbjörn,
sin fader. Han blev död västerut.
Så är det - några dör österut, några dör västerut, och
några dör hemma. Det reses stenar efter dem också.
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Gervat och Anund och Otam (lät) resa stenen
efter Byrsten, sin broder, som var österut med
Ingvar, en rask ung man, Livös son.
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Vg 184 från Smula, Västergötland
Dagsnäs slott ligger vid Hornborgasjöns sydvästra
strand. Varje år kommer c:a 20000 tranor till ängarna
och våtmarkerna vid besökscentrat Trandansen, som ligger en knapp kilometer söder om slottet. En av dess tidigare ägare, Per Tham, var väldigt historieintresserad, och
han lät hämta fem stycken runstenar från olika ställen i
Västergötland, för att sedan placeras på hans mark.
Detta var i slutet av 1700-talet.
Stenen till höger stod ursprungligen på Smula kyrkogård,
ungefär 30 km längre söderut. Det är samma runsten som
du såg på framsidan av den här pdf:en, fast inte samma
bild. Den har väldigt mycket mossa och lav på sig, men
korset, ormen och runorna syns ändå ganska väl.
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Gulle/Kolle reste denna sten efter sin hustrus bröder,
Åsbjörn och Jule, mycket dugande unga män.
Men de föll på krigståg österut.
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Sö 170, Nälberga, Sörmland
Här är en runsten som står längs dåtidens huvudled
genom landskapet, och vidare mot nordost. Parallellt med
den, 100 meter längre norrut, går dagens E4 motorväg på
väg mot Stockholm, och den trafiken hörs oavbrutet.

Här måste det ha varit länge sedan runorna fylldes i med
röd färg, och stenen är också ganska övervuxen med lav.
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Visten, Agmund, Gudve de reste sten efter Baulv,
sin fader, en kraftkarl. Han kom till grekerna,
dog sedan hos dem.
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U 540, Husby-Sjuhundra, Uppland

Sö 82, Tumbo, Sörmland

Erik och Håkon och Ingvar och Ragnhild, de ... Han blev
död i Grekland. Gud och Guds moder hjälpe hans själ.

Visten reste stenen efter — sin broder, död i Grekland.
Tule högg runorna.
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Nästa runsten har ett långt budskap, och är ristad på två
sidor. Den står på platsen där Högby kyrka en gång stod.
Stenen var inmurad i kyrkans vägg, men det är inte känt
var den stod innan dess. Ög 81 är dess beteckning, och den
står i Östergötland.
Torgärd reste denna sten efter Assur, sin morbror.
Han ändades österut i Grekland.
Gode bonden Gulle fick fem söner.
Föll på Föret djärve kämpen Åsmund,
ändades Assur österut i Grekland,
blev i Holmgång Halvdan dräpt.
Kåre blev också dödad.
Död är ock Boe.Torkel ristade runorna.
Det sista stycket är baksidan, och det är skrivet på vers.
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De senaste fyra runstenarna har alla nämnt Grekland, och
då är det ju oundvikligt att visa bilder på en lejonstaty,
som förr stod i Atens hamnstad Pireus, men som sedan år
1688 står vid Arsenalen i Venedig. Det var ett krigsbyte.
Lejonet är mer än tre meter hög, och tillverkat i marmor på
100-200-talet e kr. Någon gång på 1000-talet kom klåfingriga nordmän till “Grikum”, och högg in flera runslingor
på lejonets kropp. Man ser fortfarande spår av dem, men de
är starkt förvittrade pga luftföroreningar.
Det finns också spår efter kulor, så någon/några har använt lejonet som måltavla. Det har gjorts flera försök att
tolka runorna, och om du är intresserad så kan du söka
efter Piraeus lion eller Pireuslejonet på Wikipedia.
Nu ska vi se på bilder istället.
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U 201, Angarns kyrka, Uppland

U 504, Ubby, Uppland

Tägn och Götdjärv och Sunvat och Torulv de lät resa denna
sten efter Toke, sin fader. Han omkom ute i Grekland.
Gud hjälpe hans ande och själ.

Kättilfast reste denna sten efter Åsgöt, sin fader, som
var västerut och österut. Gud hjälpe hans själ.
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U 687, Sjusta, Uppland
Öpir hette en runmästare som signerat många av sina
runstenar. Det har också hittats många fragment, där
man ser på stilen att det är just Öpir som står bakom dem.
Till höger ser du en ristning som är gjord på ett stenblock
c:a 3 km väster om Skokloster. Det Holmgård som nämns
på stenen är dagens Novgorod, som ligger i Ryssland,
sydost om St Petersburg.
Runa lät göra minnesvården efter Spjallbude och efter Sven
och efter Andvätt och efter Ragnar, hennes och Helges (?)
söner, och Sigrid efter Spjallbude, sin man. Han blev död i
Holmgård i Olovskyrkan. Öpir ristade runorna.
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U 898 i Norby, Uppland

U 956 i Vedyxa, Uppland

Ale och Jovurfast läto göra minnesmärket efter Jarl sin fader,
och efter Gisl och efter Ingemund. Han blev dräpt österut,
Jarls son. Öpir ristade.

Stenhild lät resa denna sten efter Vidbjörn greklandsfarare,
sin man. Gud och Guds moder hjälpe hans själ.
Åsmund Kåresson ristade.
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Sö 148, Innberga, Sörmland

Sö 165, Grinda, Sörmland

Tjudulv, Boe, de reste denna sten efter Farulv, sin fader.
Han avled österut i Gårdarike.

Gudrun reste stenen efter Hedin, var brorson till Sven. Var han i
Grekland, guld skiftade. Kristus hjälpe alla kristnas ande.
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Vs 1 på Stora Rytterns kyrkogård, Västmanland

U 792, Ulunda, Uppland

Gudleif satte stav och dessa stenar efter Slagvi, sin son.
Han ändade österut i Gårdarike.

Kår lät resa denna sten efter Horse(?), sin fader, och Kabbe
efter sin svåger (måg). Han for dristigt, förvärvade ägodelar
ute i Grekland åt sin arvinge.
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Nu är det länge sedan vi såg någon bild på en Ingvarssten.
Ög 145, Dagsberg, Östergötland

...(fader) sin, som omkom...(i Ingvars) härskara (österut)
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Ög 155, Sylten, Östergötland

Torfrid reste efter Åsgöt och Göte, sina söner, denna sten.
Han Göte ändade sitt liv i Ingvars härskara.
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Sö 254, Vansta, Sörmland

U Fv1992;157, Mårby gård, Uppland

Sven och Sten reste stenen efter Toste, sin fader, som blev död i
Ingvars följe, och efter Torsten och efter Östen, Alvhilds son.

Gunnar och Björn och Torgrim reste denna sten efter
Torsten, sin broder. Han blev död österut med Ingvar.
Och gjorde denna bro.
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Sö 105, Högsten, Sörmland

Ög 30, Skjorstad, Östergötland

Holmvid (reste denna sten efter) Torbärn (?), (sin) son.
Han var faren med Ingvar.

Sixten lät resa denna sten efter Ingvar, sin son.
Han blev död österut.
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U 153, Hagby gård, Uppland

U 154, Hagby gård, Uppland

Sven och Ulv läto resa stenarna efter Halvdan och
Gunnar, sina bröder. De dogo österut...

... lät resa ... -fast och efter Gerbjörn, [sina] bröder.
De dog österut ...
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U 136, Broby, Uppland

Estrid lät resa dessa stenar efter Östen, sin man, som
drog till Jerusalem och dog borta i Grekland.
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Runstenen till vänster står tillsammans med två andra,
någon kilometer sydväst om Täby. Längs vägen står flera
andra runstenar också, och de på förra uppslaget står bara
någon kilometer från de andra på kartan nedanför.

Där är det tätt med runstenar. Det är det däremot inte i
Västmanland, där de nästa två stenarna står, i parken till
Skultuna bruk. Båda är resta av Gunnald, som sörjer sin
son och sin styvson. En for västerut, och en i österled.
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Vs 18, Skultuna, Västmanland

Vs 19, Skultuna, Västmanland

Gunnald lät resa denna sten efter Gerfast, sin son, en god ung
man, och han hade farit till England. Hjälpe Gud hans själ.

Gunnald lät resa denna sten efter Orm, sin styvson, en god ung
man, och han hade farit österut med Ingvar. Hjälpe Gud hans själ.
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Sö 171, Esta, Sörmland

Ingefast lät hugga stenen efter Sigvid, sin fader. Han föll
i Holmgård som skeppshövding med sitt skeppsfolk.
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Berghällen är väldigt söndervittad, men som tur är så var
Johan Peringskiöld (adelsman och runolog, 1654-1720) ute
och skissade av denna och många andra runhällar och
runstenar. Så här ser den hans avbildning ut.

Den finns med i det stora runologiska verket Bautil,
som sammanställdes av prästen och fornforskaren
Johan Göransson, och gavs ut år 1750.
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Sö 33, Fredriksdal, Sörmland

Ög 94, Väderstad, Östergötland

Gnupa lät resa denna sten efter Gullev, sin
broder. Han avled österut i krigstjänst.

Asgöta och Gudmund de reste detta minnesmärke efter Oddlög,
som bodde i Haddestad. Han var en bonde god, dog uti Grekland
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Detta får räcka ! Det blev 50 stycken runstenar totalt : 21
från Sörmland, 17 från Uppland, fem från Östergötland,
fyra från Västergötland och tre från Västmanland. Detta
är förstås inte alla som finns, men det är de jag har tagit
kort på. Framåt sommaren tar jag en tur igen genom Ös,
Sö, U, och tillbaka norra vägen över sjöarna genom Vs och
Närke - de andra landskapsbeteckningarna bör vara bekanta vid det här laget. Jag brukar vara borta 3-4 dagar,
och för att hitta runstenarna använder jag Samnordisk
Runtextdatabas. En lyckad runstenssafari ger mig minst
20 runstensbilder per dag. Det brukar bli en del besvikelser
på turerna, med kyrkor som är låsta (med runstenar i vapenhusen), eller stenar som blivit flyttade eller inte hittas av
andra orsaker. Bilderna lägger jag ut på min hemsida.
Jag har alltid varit intresserad av historia och att fotografera, och när jag skaffade min första dator, skrivare,
scanner, Photoshop 3.0 (på fem disketter), FrontPage
hemsideprogram, internetuppkoppling (med telefonmodem),
så var det bara att börja experimentera. Så går tiden och
man skaffar digitalkamera, bättre dator, bättre program
och snabbt bredband. Då behövs det fler bilder också.
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Några användbara länkar :
https://www.raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/digitala-sverigesruninskrifter/digitala-sveriges-runinskrifter-publicerade-volymer/

https://www.raa.se/hitta-information/runor/
https://app.raa.se/open/runor/search
https://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm
https://www.k-blogg.se
Wikipedia, förstås....
http://www.christerhamp.se/runor/
http://www.runesnruins.com/runes/
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Jarlabanke ... Han dog i Grekland.
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