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Runstenstur i Vänge
Carin Ax

Vid Åltomtabro

Från järnvägsviadukten vid Åltomtabro ser man ut över de stora
gärdena. Det blänker i ett litet vattendrag, som flyter under väg
72 för att uppåt Stora Kil förena sig med Fibyån. Det avvattnade
en gång den nu försvunna Ålbosjön och var mera vattenrikt. För
att göra vägen framkomlig byggdes en kavelbro, Oltomta bro, som
omtalas i slutet av 1600-talet.

Här fanns en runsten, som noterades av 1600-talets forska-
re. De kände bara till den övre delen. Större delen av stenen
som ”sedan urminnes tider legat sunken i dyen vid Oltomta bro”
uppgrävdes av fornforskaren Rickard Dybeck på 1860-talet och
omhändertogs jämte ett mindre stycke, som låg som tröskelsten vid
torpet Skinnarhässjan i närheten. Ytterligare ett stycke återfanns
men ännu saknades ett.

ÅLTOMTA BRO, Vänge socken
Upplands Runinskrifter 911
Runsten med inskrift från 1000-talet
e.Kr.
ukuþi och Holmfrid lät resa denna
sten efter Joger, sin broder.
Den större delen av runstenen har
varit känd sedan 1600-talet. Av de
två mindre delarna har den ena legat
som trappsten vid ett torp i närheten,
den andra hittades 1930 vid västra
brofästet vid Åltomta bro. Sanno-
likt har stenen stått rest på västra
sidan av ån, alltså i Ålands socken.
Det första namnet har inte kunnat
tolkas. Holmfrid var ett vanligt kvin-
nonamn under vikingatiden och me-
deltiden. Namet Ioger förekommer
på ytterligare sju runristningar, sex
uppländska och en sörmländsk.

Bygdens flitige amatörforskare, kyrkvaktare Gustav Andersson,
tillika Riksantikvariens ombud, fick upp spåret. Nu kunde delarna
sammanfogas och stenen restes 1931.

Ingen skylt vid vägen antyder att här finns anledning att stanna
till och vandra på ett stycke av den gamla landsvägen. Inne i en
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aspdunge står den majestätiska runstenen i tidlös ro. Slingor och
runor lyser röda på ristningsytan, som är vänd mot söder.

Man kan spekulera en stund över vilka de var, han med smek-
namnet Ukupi och Holmfrid, syskonen som lät resa stenen över
brodern Joger. Vad runorna betyder kan man läsa på metallskylten
vid sidan av stenen.

Runstenarna nu i sin forna prakt

Vänge Hembygdsförening skrev för några år sedan till Runverket
och begärde att sockens fem runstenar skulle imålas och förses
med skyltar med förklarande text. En enskild medlem påminde
höga vederbörande, och efter ingripande av f riksarkivarien Sven
Lundkvist, som välvilligt åtagit sig att vara föreningens ”runfadder”,
kom arbetet till stånd.

Sommaren 1992 kom en sakkunnig till socknen och fyllde i
slingor, runor, kors, ormhuvuden och runstensdjur. Runstenarna
står nu i landskapet i all sin prakt, som de gjorde en gång i
tiden. Runverket levererade metallskyltar med texter signerade
Riksantikvarieämbetet. Skyltarna sattes på plats av Gösta Lindgren.

Vid Bärby gård

Nr 907 Bärby: “Fastbjörn och Jarl lät re-
sa stenen efter Torsten, ringe, sin fader”.

Runstenen vid Bärby gård var
känd redan av Johannes Bu-
reus, prästson från Åkerby, som
på 1590-talet lärde sig läsa ru-
nor, en konst som levde kvar
på sina håll. Tidigt gav han sig
ut för att studera och avrita
runstenar och tolka runornas
innehåll. Med den store språk-
forskaren Bureus tog runforsk-
ningen sin början.

Flera forskare kom till Bär-
by för att studera runstenen,
avbilda, tolka och notera ste-
nens belägenhet. Med tiden
svalnade intresset för runste-
nar. 1863 meddelade en fors-
kare, att stenen har ett oför-
delaktigt läge i ett dike. ”Han är mycket sunken, men skall resas”.
1869 är stenen kullfallen, vid nästa inventering ligger stenen upp-
lagd på en berggrund i åkerns mitt för att till slut hamna under
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en gran i trädgården. Där låg den i fyrtio år. Så småningom restes
den längst bort i trädgården ”norr om corps de logis”.

Ingen väsentlig del gick förlorad trots omild hantering. Till slut
kom upprättelsens dag. Nu står Bärbystenen på gårdstunet och
ståtar med rödfärgade slingor, runor, kors och ormhuvuden. Och
envar kan läsa på skylten att det var Fastbjörn och Jarl som lät
resa stenen efter Torsten sin fader.

Vid Fiby gård

Från den slingrande vägen mot Fiby urskog, många naturintresse-
rades utflyktsmål, kan man göra en liten avstickare till Fiby gård.
Bland björkar och lönnar intill gårdsplanen reser sig den två meter
höga runstenen i röd fältspatsrik granit.

Nr 908 Fiby: ”Tore lät hugga stenen efter
Binu, sin fader, Kättilvi efter sin man.”

Också den här runstenen har
haft sin förfallsperiod. Forska-
re beskrev den under 1600-
och 1700-talen, men rätt som
det var försvann stenen. Det
var inget ovanligt öde. De slät-
huggna runstenarna var upp-
skattade som byggnadsmateri-
al. I slutet av 1800-talet fick
man korn på stenen, som var
inmurad i en bro över en bäck
vid Fiby. Vid något tillfälle tog
man fram runstenen och reste
den här vid gården. I vårens
tid är den omgiven av skir
grönska. Vitsippor och gullvi-
vor lyser i gräset.

Korset överst på runstenen
vittnar om att gårdsfolket på
Fiby bekände sig till kristendo-
men. Ormhuvuden biter över slingorna, där ristaren meddelar att
sonen Tore lät hugga stenen över sin fader som bar smeknamnet
Binu. Makan och modern Kättilvi var med om minnesmärket.

I Brunna gårds trädgård

En forntidskunnig herre flyttade in på Brunna säteri 1669, då Anna
Böllja den 12 april gifte sig med riksantikvarien Jacob Isthmén(ius),
adlad Reenhielm. Denne var styvson till den mångkunnige och
stridbare professor Olof Verelius i Uppsala och hade tidigare
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förankring i bygden, då han var ägare till Stora säteriet i Ekeby
by.

Nu hade fornforskningen fått vind i seglen. Över hela riket
började fornminnen uppspåras och antecknas i enlighet med
instruktionerna i Kungl. Majt:s placat 1666. Olof Verelius inneha-
de en nyligen inrättad professur i ”fäderneslandets antiquiteter”
och 1675 gav han ut sin Runographica. Där finns en runsten i
styvsonens trädgård på Brunna omtalad och avbildad.

BRUNNA, Vänge socken
Upplands Runinskrifter 910
Runsten med inskrift från 1000-talet
e.Kr.
. . . lät resa stenen efter sin fader och
osi efter Ingefast
Runstenen har ursprungligen stått
i Körlinge strax norr om Brunna. I
slutet av 1600-talet bodde riksantik-
varien Jakob Isthmén-Reenhielm på
Brunna och det är förmodligen han
som låtit flytta stenen till dess nuva-
rande plats. Ristningen är svårt ska-
dad, men vissa delar har kunnat kom-
pletteras med hjälp av äldre teck-
ningar, bl.a. namnet på Ingefasts
hustru(?) osi. Hur namnet ska tolkas
är osäkert. Kanske är det fråga om
namnet Åsa. Nederst på ristningen
finns en s.k. repstav. Sådana före-
kommer på flera ristningar i trakten
bl.a. den i Bärby ca 3 km nordväst
om Brunna.

Denna runsten undersöktes och omskrevs av olika forskare
under 1600- och 1700-talet. Men det gick för den som för många
andra runstenar. Den försvann. Den slogs sönder och användes
vid byggnadsarbete. 1950 återfanns ett fragment i en stenmur vid
mangårdsbyggningen, men också det är nu förkommet.

Men Reenhielm hade ytterligare en runsten som var känd av
forskarna. Han flyttade stenen från sin gård Körlinge till Brunna.
Där står den alltjämt, till synes lite egendomligt placerad i ett
hörn längst bort i trädgården, halvt dold bakom alm och syren.
Men den restes kanske som pendang till den nu försvunna stenen
och hade på sin tid en central och hedersam plats. Kanske var
trädgården på Reenhielms tid en barockträdgård med häckar och
gångar, där adelsfolket spatserade? Ingen vet.

Stenen är starkt vittrad. Det återstår av ristningen endast delar
av korset och en bit av en slinga. Där står ”. . . lät resa stenen efter
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sin fader och Osi efter Ingefast”. Osi kan eventuellt betyda Åsa,
hustruns namn. Stenen är djupt sjunken. Om man stryker undan
det höga gräset kan man betrakta den fint ristade repstaven.

Vid Vänge kyrka

Mest tillgänglig av socknens runstenar är den som står på gräspla-
nen utanför Vänge kyrka. Också denna sten med sitt välkompone-
rade och originella ritning har haft sina öden.

Runstenen utanför kyrkan, nr 905, var länge försvunnen, men återupp-
täcktes 1965, då kyrkans yttre restaurerades och då man skulle lägga en
ny tröskelsten i vapenhusdörren. Stenen har en ovanlig komposition, två
djur sittande mot varandra och däremellan ett kors. Runinskriften lyder
enligt Sven B.F. Janssons läsning och översättning: ”Torgärd, Hallfrids
dotter, lät uppresa stenen efter Alle och Ärnmund och efter Brynulv”.

Då vapenhuset byggdes på 1400-talets senare del infogades
runstenen i kyrkbygget. Den lades som tröskelsten i vapenhuset.
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Den tidigare omnämnde forskaren Johannes Bureus konstaterar vid
sitt besök att en runsten låg ”uti Vänge kyrkedör”. Efterföljande
forskare under 1600-talet noterar detsamma. Stenen låg ”bland
grundwalen inmurad”. Generationer kyrkbesökare steg på ristning-
en och 1726 konstateras att ristningen delvis är ”af trampande
bortnött”.

Drygt hundra år senare letade en forskare förgäves efter stenen.
Den var försvunnen. Ingen nämnde att en ny tröskelsten lagts
över den gamla. När man 1882 började bygga om kyrkan kom
runstenen åter i dagen. För att den nu skulle passa in knackade
man bort en bit av toppändan så att ett antal runor skadades.
Så lades runstenen in på nytt. Rotändan och toppändan sköts in
under muren på ömse sidor om portalen. Runstenen täcktes med
en annan tröskelsten.

Där vilade runstenen till 1965. Vid restaurering av kyrkan skulle
tröskeln till vapenhuset byggas om. Den vackra stenen kom i dagen.
Muren höggs ur på ömse sidor, stenen drogs fram och fördes ut på
kyrkogården. Där restes den senare genom Riksantikvarieämbetets
försorg. Byggnadsfirma Anders Diös bekostade arbetet.

Denna runsten i grå granit är ett mästerstycke med sin unika
ristning. De sittande, spänstiga djuren, svansarna som ringlar sig
runt de slanka kropparna och det korsade korset, som liksom
tränger isär djuren. Motivet har en heraldisk karaktär. Denna
runsten har ingen motsvarighet i det svenska runstensmaterialet.

Runorna berättar om några av 1000-talets Vängebor: ”Torgärd
Hallfrids dotter lät uppresa stenen efter Alle och Ärmund och
efter Brynulv”.

Runstensmotivet ligger till grund för Vänge hembygdsförenings
emblem, som ses på omslagets framsida och pryder föreningens
olika skrifter.
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