Sö 189
Sö 189
U 909 $
U 1066

Sö 16
U 224 „

<a> (4 förekomster)
fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ... <ratami>.
bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ... <ratami>.
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
<aʀ> (2 förekomster)
Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd. §B <aʀ>/<ma>
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ>

á (186 förekomster)
Öl Fv1918(2);15 $
... ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
Öl Köping14
... mest á ...
Ög 27 „
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
Ög 28 „
... son, er bjó á "<kautaun> ... bónda(?) sinn.
Ög 81 $
austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð
Ög 81 $
frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi.
Ög 83 $
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
Ög 104 $
reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
Ög 136 $
tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr
Ög 136 $
hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta,
Ög 136 $
"Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir
Ög 136 $
hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at
Ög Fv1950;341
stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
Sö 39
lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á "Líflandi.
Sö 40 $
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
Sö 46
reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
Sö 47
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.
Sö 49
"Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
Sö 56 $
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.
Sö 65
reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi endaðist.
Sö 104
"Freysteinn(?) rétti stein þenna at "Heðinfast, fǫður sinn. "Ulfr á "Eikey(?) ...
Sö 131
þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.
Sö 137
stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr
Sö 160
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.

Sö 166
"Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
Sö 166
snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
Sö 170
at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
Sö 174 $
gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki
Sö 179
fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.
Sö 195 $
sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
Sö 279
"Ei... ... [hǫgg]va [st]e[in] ... [s]onu "Eimund[ar] ... sunnarla á "Serkl[andi].
Sö 281
epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á "Serkland[i].
Sö 338
jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í
Sö 356 $
móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
Sö Fv1948;289
son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.
Sö Fv1954;22
reisti ... ... ... ... sinn. Hann er endaðr í austrvegi út á "La[ngbarðalandi](?).
Sm 5
þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
Sm 27
"[Þó]rðr reisti kuml þe[ssi]/þe[tta] ... [end]aðist á "Englandi.
Sm 29 $
"... reisti stein eptir "Þor[gei]r, fǫ[ð]ur sinn. Sá endaðist á "[E]nglandi.
Sm 35
þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
Sm 45
ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
Sm 52
reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
Sm 52
fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
Sm 60 $
gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.
Sm 77
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
Sm 101
fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
Sm 104
... vestr á "E[nglan]di(?).
Sm NOR2001;25
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
Vg 20
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
Vg 61
þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
Vg 135 „
reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).
Vg 187
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
U 112
í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs forungi.
U 130
lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok
U 130
hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
U 133
lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
U 141 „$
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.
U 194
lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
U 214
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
U 241
"Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs
U 258 $
son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri "Ásbjarnar.

U 316
"Þórðr á brú.
U 344
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá
U 346 „
rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði
U 356
þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
U 360
"Þorsteinn hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn.
U 374 $
... létu rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð hj[a]lpi sál[u].
U 439 „$
þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á "Eistaland(?)/"Serkland[i](?).
U 527 $
"Eyndr ... [þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi.
U 527 $
[þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi. "Holmsteinn.
U 533
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
U 539
létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd
U 540
"Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 574
"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
U 582 „
"Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
U 593 $
létu m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á "Ulfdǫlum.
U 614 $
sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
U 616 $
ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].
U 698 „$
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir
U 698 „$
§Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
U 699
"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
U 785
reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 812
fǫður sinn. Sá varð dauðr á "Englandi.
U 999
"Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.
U 1104 $
"Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á þessa[r].
U 1139 $
"Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu
U Fv1912;8
fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
U Fv1983;228
ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
U Fv1992;161C
§A <fuþorkhniastbml[ʀ]> §B <fuþorkhniastbmlʀ> §C "Borga á nagl(?) þenna. "Guðmundr(?) risti(?).
U Fv1992;166
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ...
U Fv1992;166
beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
U NOR2000;29
"Guðríkr á "<kufri> <tyti>
U NOR2002;29
"Végulla á skal. "Bjarnulfr <skeki>.
Vs 9 $
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
Vs Fv1988;36 $
ok "Vébjǫrn ... "Ketilas(?)/"Ketilhǫss(?) gerðu b[ryggj]u á ...
Gs 8 $
"Ásmundr ... ... Hann var vestr [út á] "Engla[n]di ...
Gs 13
rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn.
Hs 6 $
"Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.

Hs 7
svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn fáði.
Hs 7
helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn fáði.
Hs 21
ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
Bo Peterson1992
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
G 51
"...arfi á mik.
G 58
"Bótvé á mik(?) "Arngeirs/"Arges ...
G 77
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
G 135
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok
G 188 $
merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ...
G 203 $
Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr
G 225
"Hrani á þenna vigr. "Botfúss faði.
G 390
"Auði risti rúnar á(?) ... "Bøðnýar.
DR 6
§B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ... ...
DR 62
ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.
DR 154 „$
stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
DR 201 „
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
DR 216 $
sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir
DR 220 $
setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
DR 248
"Gunnvalds steinn, sonar "Hróalds, þular á "Salhaugum.
DR 259
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
DR 263 $
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár
DR 263 $
launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...
DR 264
§A "Þórðr hjó rúnar þessar ... ... §B "Folkvé/"Fullugi á "Haug[bý] ...
DR 295
Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
DR 296
"Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
DR 344
lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á "Svíþjóðu.
DR M3
"Aðalmarr á "Lundi.
DR M8
"Alfríkr á "Lundi.
DR M10
"<alkm> á "Lund.
DR M24
"Ǫzurr á "Lundi.
DR M26
"Ávarr á "Lundi, "Ávarr.
DR M28
"<boin> á "Lundi.
DR M31
"Brúnmaðr á "Lundi.
DR M35
"Fati á "Lundi.
DR M37
"<koþbein> á "Lundi.
DR M39
"Guðvini á "Lundi.
DR M40
"Guðvini á "Lund.

DR M47
"Kali á "Lundi.
DR M49
"Karl á "Lundi.
DR M50
"Karl á "Lundi.
DR M52
"Lefsi á "Lundi.
DR M67
"Sægrímr á "Lundi.
DR M74
"Sumarliði á "Lundi.
DR M80
"Sváfi á "Lundi.
DR M97
"Þorgautr á "Lundi.
DR M108
"Þorsteinn á "Lundi.
DR M113
"Þórðr á mik.
DR M116
"Ulfr "Litli á "Lundi.
DR M119
"Ulfkell á "Lundi.
DR M126
"Ulfkell á "Lundi.
DR EM85;350 $
æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B ... ... ...
DR EM85;350 $
fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B ... ... ...
DR AUD1996;274
reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?)
DR SCHL3
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C
DR SCHL3
ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
N 68
"Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
N 102 „
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
N 138
Á "Sigríðr.
N 186 „
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
N 210 $
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
N 225
þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
N 236
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at
N 239
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.
N 540
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
N 541
"Rannveig á kistu þessa.
N 542
"Gási [á].
N 582
"Helga á snáld þenna.
N 598
"Lofríkr á mót þetta.
N 599
"Áskell á penning þenna.
N 602
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S
N 602
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr mót þessa.
N 602
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr mót þessa.
N A111
§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.
N A111
§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.

N A280
"Eiríkr gerði spítu á hafi.
N A283
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
N A331
"[Gunna]rr á mót [þessa]
GR 76
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á
GR 76
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ... <fuþorkhniastbmlʀ> ... §C ... ... ...
Br Sc2
"Melbrigða á stilk.
IR 1
"Domnall "Selshǫfuð á sverð þetta.
IR 4
§P "Geirlak[r] §Q "Geirlakr [á].
IR 5
"Ónn á "Ásu ...
IR 10
gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...
IR 12
Horn hjartar lá á ósi ár.
X FiSAO1987;38
§A "Bótvé §B "Hegvé á mik.
X LtRR1987;248
... rúnar þessar á(?) ...
X PomChudziak2003;123 $
"Jón á táfl.

Öl 4 $

Öl 15 „$
Sm 2 „
U 408
U 585 „
U 621 $
U 753
U 894
U 957
U 1084

Ög F7;54

<...abi> (1 förekomst)
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
Ábjǫrn (9 förekomster)
"Ábjǫrn(?) reisti stein þenna eptir ... fǫður sinn ... "Víkar, bróður
"Ábjǫrn lét reisa stein eptir "Tóka "Óníðing.
"...[ste]inn ok "Ábjǫr[n] ... til.
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð
"Ábjǫrn ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein
lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
"Ábjǫrn ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund,
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr
"Ábjǫrn ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður
Adda (1 förekomst)
"Atta/"Adda/"Áka

U 1107

Ög 163

U 847 $
U 847 $
U 861

U 597
U 1130 „

Br Olsen;208B

DR M1
DR M2
DR M3
DR M4
DR M5
DR M11

DR 237

Ádís (1 förekomst)
eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
Ádísa (1 förekomst)
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Ádjarf (3 förekomster)
ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En
ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn]
Ádjarfr (2 förekomster)
"Ádjarfr ... "Fullugi létu reis[a] ... eptir "Védjarf, fǫður sinn ...
"St[yrfa]str/"St[einfa]str(?) ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ... <liku> <þaʀ>.
Aðakáns (1 förekomst)
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr
Aðalmarr (6 förekomster)
"Aðalmarr, "Ulfgautr.
"Aðalmarr í "Lundi.
"Aðalmarr á "Lundi.
"Aðalmarr "Lundi.
"Aðalmarr "Lundi.
"Aðalmarr í "Lundi.
Aðalmerki (1 förekomst)
steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins, "Aðalmerki/"Aðalmæki.

DR 237

Sö 126
U 29 $

U 35 $
DR 221 $
Br Olsen;215 $

Sö 274

U 518 $

DR 410 $

Aðalmæki (1 förekomst)
eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins, "Aðalmerki/"Aðalmæki.
áðan (2 förekomster)
stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn]
Aðísl (3 förekomster)
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at
§A Gerði "Þjóðvér/Þjóðvé §B ept "Aðísl ...
eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.
Áðísla (1 förekomst)
"Karl ok "Áðísla létu reis[a] ... ... "Arngísl, fǫður ...
aðrir (1 förekomst)
ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
aeternam (1 förekomst)
filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.

af (10 förekomster)
Öl Fv1918(2);15 $
... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
Öl SAS1989;43
þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
Sö 333 $
"Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar þessar.
U 214
druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
U 414 „
... "... þeir fœrðu stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?) þessa ...
U Fv1912;8
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði
DR 217 $
drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
DR M84
"Sveinn af "Lundi.

DR M85
N 61

Sö 176

U 796 $

U 1181

U 209 $
U 792 $

Sm 20 „$

Öl 27 $

U 52
U 508 $
U 565 „
U 824
U 1011
U 1012
U 1116 „

"Sveinn af "Lundi.
"Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir þessi.
afareiðu (1 förekomst)
bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.
Áfast (1 förekomst)
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
afi (1 förekomst)
"... lét hǫggva ... [si]k sjalfan, "Eng[la]ndsfari, afi <kunu-s>.
aflaði (2 förekomster)
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
<afrai> (1 förekomst)
§A ... þeir eru ... §B <afr–ai> "Varin, er hjoggu bœndr <þiu>.
Áfríði (1 förekomst)
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
Áfríðr (7 förekomster)
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan,
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn.
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í
manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan sik.
"Spraki ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn, fǫðu[r] sinn.
ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó stein.

U 755 $

Sm 111 $

U 471
U 817 „

U 817 „

U 656 $
U 682 „
U 1097

Sö 144
Sö 170
Vg 34
Vg 178

U 527 $
U 546 $

Ágaut (1 förekomst)
"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í "Kelsstǫðum.
Ágautr (1 förekomst)
"Végautr reisti stein þenna eptir "Geirfast, bróður sinn. "Ágau[tr](?) hjó(?).
Ágeirr (2 förekomster)
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Auðgeirr/"Auðgerðr ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður sinn.
Ágerðr (1 förekomst)
"Auðgeirr/"Auðgerðr ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður sinn.
Agmund (3 förekomster)
"Hróðelfr lét gera merki þessi eptir "Agmund, son sinn.
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir "Agmund, bónda sinn.
Agmundr (4 förekomster)
"Ótryggr, "Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður sinn
"Vésteinn, "Agmundr, "Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar
"Agmundr reisti stein e[ptir] ...
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at
Agni (2 förekomster)
... [þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi. "Holmsteinn.
"Agni ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður

Ög 190
Sö ATA6163/61 $

Ágota (2 förekomster)
"... reisti stein eptir "Ágota, "Guð/góð[an] ...
"... ... at sinn fǫðu[r] ... "Ágot[a] ... ... ... drep[inn] ... ... ... ...

Ög 232 $
Sö 219 $
Vg 74
U 719
U 768
U 1018

Ágoti (6 förekomster)
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr
"Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan,
"Ágoti lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng
"Ágoti(?) ok "Svarthǫfði létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hjalmgeir.

U 1133 „
U 1134

Agviðr (2 förekomster)
"Agviðr lét gera brú eptir "Kǫrlung ok "Guðvǫru.
"Agviðr lét ... "... konu sína ok "<-kul>, son sinn.

Sö 151

U 59

U 660

Sö 133

U 773 $

<ai> (1 förekomst)
"Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].
<aik> (1 förekomst)
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
<aikiʀ> (1 förekomst)
"[A]ndvétt[r] ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast, fǫður
<aiti> (1 förekomst)
"<aiti> reisti <isn> <aþis> eptir "<ata>. "Ásbjǫrn hjó.
<aiþ> (1 förekomst)
merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir "<–aiþ>.

Ög F7;54
Sö 238 „
U 946 $

Áka (3 förekomster)
"Atta/"Adda/"Áka
ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).

Sö 189

<akabar> (1 förekomst)
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir>

Ög 183
Sm 16
U 570
U 1016 $
U 1016 $
U 1158
DR 288
DR AUD1999;288 $

Áki (8 förekomster)
"Áki rúnar risti eptir "Búa(?), bróður [sinn].
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B
"Áki ok "Sveinn þeir létu reisa stein eptir "Ótryggva, fǫður sinn.
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima
§Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir,
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.
... ... §B svá rístr ... rúnar ok ... ... <heili-> ... "Áki reist <bi-rk>.

N A23

Akli (1 förekomst)
"Akli reisti stein eftir "Ulf, [bróðu]r sinn.

Sm 148 „

<akoft> (1 förekomst)
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður

U 1017
N 237 „

Sm 19
U 506 „

<al> (2 förekomster)
"Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...
§A "Ónn reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð
Ála (7 förekomster)
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður sinn].

U 905 $
U 986 „$
U 1038 „$
U Fv1959;196
U Fv1959;196

"Hallfr[íðar](?)/"Hallfr[eðar](?) dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir "Brynjulf.
rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr risti.
"Heðinbjǫrn lét reisa stein at "Ála/"Alla, bróður sinn ... <hia>
merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
Albóð (1 förekomst)
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn

U 391 $

Öl ATA4063/60

Sö 145 „

Öl 5 „

U 323 $

Sm 5
Vg 187

Sö 31 $

...ald (1 förekomst)
... "...ald, fǫður sinn. Hann ...
alda (1 förekomst)
§B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í óðali(?).
Aldi (1 förekomst)
"Aldi ok "Keti[ll] ... stein eptir "Káta, fǫður sinn.
aldr (1 förekomst)
ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn

aldri (2 förekomster)
"Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
Aldrífar (1 förekomst)
reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda "Aldrífar.

G 276

Vg 9 $
N 97 „

Br Olsen;189 $

DR 387 $

Sö 115 $

U 573
DR SCHL5

U 515

DR M6

Sö 254

Aldviðr (1 förekomst)
"Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.
Áleif (2 förekomster)
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Á[l]eif "Hnakka, fǫður "Þorkels.
... "Áleif ... sinn ...
Áleifr (1 förekomst)
"Áleifr/"Óleifr "Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son
Alfar (1 förekomst)
"Ásvaldi reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik
Alfdís (1 förekomst)
"Véulfr ok þau "Alfdí[s](?) ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at "Holmdjarf(?), fǫður
Alfgautr (2 förekomster)
"Alfgautr ok "Vígdjarfr létu reisa stein at fǫður sinn "Víga.
"[Al]fgautr(?)
Alfgeir (1 förekomst)
"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Alfgeirr (1 förekomst)
"Alfgeirr "Lundi.
Alfhildar (1 förekomst)
er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].

N 252

DR 107
DR 376

Sö 257 „$

DR 401

U 37
DR M7
DR M8
DR M9

DR 287
DR 384 $

U 509

Vg 45

<alfir> (1 förekomst)
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn
Alfkell (2 förekomster)
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda,
... "Þorkell ok "Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir "Eykel/"Auðkel fǫður ...
Alfketil (1 förekomst)
"Gunnvǫr(?) lét ... ... eptir "Alfketil, [b]ró[ð]ur son ...
Alflak (1 förekomst)
lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
Alfríkr (4 förekomster)
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at
"Alfr[í]kr.
"Alfríkr á "Lundi.
"Alfríkr "Lundi.
Alfvin (2 förekomster)
"Kári setti stein ... eptir "Alfvin(?)/"Ǫlfun(?).
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi
Algautr (1 förekomst)
"Algautr lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður
Algísl (1 förekomst)
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.

Ög 66
Ög Fv1965;54
Vg 32
U 143
DR 293 „

U 208

DR 389 $

algóðan (5 förekomster)
"Ingivaldr reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek enda.
reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.
"Þórðr ok "Þórunnr þenna reistu stein eptir "Erra, algóðan dreng.
ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir "Ingvar, algóðan dreng.
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
algóðir (1 förekomst)
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti steina.
algóðr (1 förekomst)
"... [l]ét reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra

Áli (11 förekomster)
Ög 22
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
Ög 177 „
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
Vg 75 $
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
Vg 137
"Áli/"Alli ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein,
U 194
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts
U 203
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður
U 572
lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
U 867 $
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver
U 898
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at
U 986 „$
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir
U NOR1995;19 $
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...

DR M10

U ANF1937;178A

<alkm> (1 förekomst)
"<alkm> á "Lund.
all (1 förekomst)
§A ... um all ... §B Kvǫl stal ǫll.?

alla (6 förekomster)
U 349 „
þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
U 778
"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði
Vs 13
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó rúnar.
DR 42
sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði kristna.
DR 379 $
reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna
Br Olsen;208B
þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.

Sm 19
U 506 „
U 905 $
U 986 „$
U 1038 „$
U Fv1959;196
U Fv1959;196
DR 209 $
DR 209 $
DR 209 $

Alla (10 förekomster)
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður sinn].
dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir "Brynjulf.
stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr risti.
"Heðinbjǫrn lét reisa stein at "Ála/"Alla, bróður sinn ... <hia>
eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti
véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml
stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn.

U 127
U 164
U 165
U 212
U 261 $

allan (5 förekomster)
sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a]
at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.

G 342 $

Br Olsen;194 $

allar (1 förekomst)
"Mungeirr ok "[Ei]ngeirr(?) þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa stein [ept]ir ... ... <uina>
alleins (1 förekomst)
sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist rúna[r].

Alli (11 förekomster)
Ög 22
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
Ög 177 „
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
Vg 75 $
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
Vg 137
"Áli/"Alli ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður
U 194
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á
U 203
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í
U 572
brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
U 867 $
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn.
U 898
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at
U 986 „$
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?),
U NOR1995;19 $
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...

Sö 54 $
Vg 12
Vg 50
U 539
U 608
Gs 11
DR 216 $

allir (7 förekomster)
reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell
§A "Ólafr "Hnakki ... ... fimtán bú ... ... ... ... §B Allir "Gaut sjarð[i](?) ...
yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð
... "[Í]gulbjǫrn, "Kvígulfr, þeir brœðr allir létu rétta steina, synir "Sigríðar ...
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi
dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.

Sm 44
U 1143 $
G 203 $
DR 217 $

allra (4 förekomster)
sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir [rú]na[r](?)/"[Tr]an[i](?) risti.
h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr
gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at

Sö 106

allrar (1 förekomst)
verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.

Hs 7

allt (1 förekomst)
fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir

Sö 147 „

Sö 155 $

U 749

U 437 $
U 735

N A240

Sö 106
Vg 119 $
Vg 119 $
Vg 119 $
U 505
U 654 $

Sö 101

U 212
U 337 $

Almgaut (1 förekomst)
"Þórunnr, "Skírlaug reistu stein at fǫður sinn snjallan "Almgaut.
Almgautr (1 förekomst)
"<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ..., snjallir drengir.
Almgeir (1 förekomst)
þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
almikinn (2 förekomster)
reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein almikinn í ...
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at
álokað (1 förekomst)
§A Vindauga álokað(?) er þetta. §B Vindauga loka[ð].
Alríkr (6 förekomster)
"Alríkr reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir
[Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr
<þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr
sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra.
Alríks (1 förekomst)
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda
alt (2 förekomster)
stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
"Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti

M5

M3

Bo Peterson1992

N A283
IR 10
IR 10
IR 10

Alþrúði (1 förekomst)
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
Alþrúðr (1 förekomst)
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn,
Ám (1 förekomst)
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
amen (4 förekomster)
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...
... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...

U 1030 „

<amituru> (1 förekomst)
"<-ami-turu> lét gera merki at "Ernmund, son sinn <kaeri>.

Sö 102 $
Sö 297

Ámóða (2 förekomster)
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda

DR 63
DR EM85;308

Sö 215 „
Sö 233 $
Sö 268

Ámunda (2 förekomster)
... "Þexla ... ... þenna ... ... "Ámunda ... ... ... ... ... "Heiðabý ...
Ok ept "Ámunda sonar son sinn.
Ámundi (6 förekomster)
reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó rúnar.
"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn]. "Ámundi hjó.
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.

Sö 271 „
Sö 333 $
U 839

Br Sc6

U 224 „
U 585 „

Ög 136 $

Sö 176

U Fv1984;257
G 276

Ög 229
Sö 139
Sö 174 $
Sö 184 $
U 409
U 578 „
U 629
U 691
U 758

"Hallsteinn reisti stein at "Þjalfa, fǫður sinn. "Ámundi hjó.
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok
Ámundr
"Ámundr

(1 förekomst)

<an> (2 förekomster)
<sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
án (1 förekomst)
saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr
<ana> (1 förekomst)
en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn
and (2 förekomster)
at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and han[s].
... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.
anda (13 förekomster)
ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda hans.
létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
reis[tu](?) stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son s[inn].
þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti rúnar.
s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi anda hans.
þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar

U 759
Gs 2
Gs 15
DR 370 $

N 235

U 328
U 645

Sö 85 $
U 276
U 952 „$
U 1013 $
U 1013 $
U 1111

U 559

Sö 266
U 173
U 640 $
U 643
U 687
U 809
U 1036

létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Illugi ok "Fullugi ok "Þorgeirr ... ... sinn snjallan. "Guð hjalpi anda.
ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ... <litsia>.
settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
andaðist (1 förekomst)
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
Andsvar (2 förekomster)
þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
"Ósníkinn lét rétta stein þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð] hjalpi ǫnd þeira.
Andsvarr (6 förekomster)
"Andsvarr ok "Ern... ... fǫður sinn. Hann endaðist út í "Grikkjum ...
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn.
§P "Andsva[rr](?) r[eis]ti steina þessa þrjá ... ... <hia–ot> ... §Q
r[eis]ti steina þessa þrjá ... ... <hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?) r[ei]sti steina þessa þrjá ... [drótt]in(?) hja[lp] ǫnd
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok
Andsvars (1 förekomst)
Hér liggr "Snæbjǫrn, sonr "Andsvars. "Guð hjalpi ǫnd.
Andvétt (7 förekomster)
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
"Skalli ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda sinn.
"Kúss(?)/"Guss(?) ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda "Gerðars.
"Sigfastr ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál

U 1036

Sö 90 $
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U 357 $
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U 654 $
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U 678
U 1052
U 1076 „

G 111 $
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Andvéttar (1 förekomst)
son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
Andvéttr (11 förekomster)
"Andvéttr reisti stein ... at "Eist(?)/"Æsi(?), fǫður sinn, þróttar
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn,
"Andvéttr/"Eyndr lét ... ...
"Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein
"[A]ndvétt[r] ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir
"Andvéttr ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa
"Gjafaldr ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn.
"Andvéttr lét hǫggva stein þenna at "Gota, bróður sinn ...
Anga (1 förekomst)
stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
Áni (2 förekomster)
"Unir(?), "Karl(?) ok "Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í
ann (1 förekomst)
Ek ann ekkju v[el].
Ánn (1 förekomst)
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir
Anna (1 förekomst)
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and han[s].

Sö 35
U 845 $
DR 209 $
Br Olsen;200B $

annarr (3 förekomster)
brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var þeira
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.

Vg 197
U 392
U 1087 „

Ög 136 $
IR 10

annat (2 förekomster)
væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...

Sö 323 „

U NOR1998;25

U 319

DR 56
DR 143
DR 339 $

annan (4 förekomster)
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Gísl ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir fǫður sinn.
rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...

<...anti> (1 förekomst)
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ...
<aok> (1 förekomst)
<uaksnaur> <kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
<aon> (1 förekomst)
"Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?) eptir "Jǫfur <iarþnn>.
Apa (3 förekomster)
"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.

DR 143

N 102 „
IR 12

U 946 $

Sö 214

DR SCHL3

Sö 65

Sö 138
U 132 „
U 354
U 494
U 524
U 792 $
DR 365 „

U 236

Api (1 förekomst)
þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
ár (2 förekomster)
áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
Horn hjartar lá á ósi ár.
áraukinn (1 förekomst)
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).
Árbý (1 förekomst)
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
árdagum (1 förekomst)
risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
arði (1 förekomst)
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi endaðist.
arfa (7 förekomster)
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi ǫnd.
... at "Ingifast arf[a] ... "... risti.
ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
"Brúnkell lét rétta stein þenna eptir "Reginmund(?), [fǫ]ður(?) sinn, arfa ...
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn hjó.
at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.
arfar (5 förekomster)
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok

U 676 $
U 889 $
U 889 $
G 200

U 635

Sö 208
Sö 287 „
U 29 $
U 29 $
U 73
U 73
U 259
U 308
U 332 „
U 579
U 590
U 862

þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs arfar.
§P "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q
réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd
"Uni/"Unni ok "Hagnviðr, arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál
Arfastr (1 förekomst)
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r] ...
arfi (12 förekomster)
... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr "Ennibrattar.
með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?) sinn.
Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at
arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í
sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
"Kári, "Munulfs arfi, lét ... at "Frosta, son sinn.
rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts arfi.
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.
"Viðbjǫrn, arfi "Guðbjarnar, rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ...
eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?), "Freygeirs(?) arfi, "Eysteinn.
reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi "Guðbjarna[r]. "[Vé]seti risti.

G 51

...arfi (1 förekomst)
"...arfi á mik.

G 58

Arges (1 förekomst)
"Bótvé á mik(?) "Arngeirs/"Arges ...

Vg 67

argri (1 förekomst)
sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.

DR EM85;312

U NOR1997;29G

U 742
U 1173

Hs 8 „$

Br Olsen;184 $

U 632 $

Sm 110 $

G 188 $

Gs 17

argskap (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
ari (1 förekomst)
<fuþ[ork]>/fuð(?) ar[s]/ar[i]
Ari (2 förekomster)
"Ari lét eptir "Ósyrg, fǫður sinn. "[Tíð]kumi risti rúnar.
"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Arinbjarnar (1 förekomst)
rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd "Unar.
Arinbjǫrgu (1 förekomst)
"Sandulfr hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ... ... ...
Arinbjǫrn (1 förekomst)
"... o[k "Ste]inbjǫrn/"[Ar]inbjǫrn ... ... [br]óð[u]r sinn "Sœgsa.
Arinmundr (1 förekomst)
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína
arla (1 förekomst)
merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ...
...arla (1 förekomst)
... ...arla ... rúnar ...

Sö 192

Gs 19 „

Ög 164
U 989

Sö 97
U 389
U 948 $
DR 68

U 155 $

N 234

U 818

U 652
U 682 „
U 688 $
U 740

<arli> (1 förekomst)
sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
<arn> (1 förekomst)
"Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.
Arn.. (2 förekomster)
... at(?) "Arn...(?) ... "[J]óha[n(?)]
"Arn... "Jǫrundr
Árna (4 förekomster)
"Ásgautr reisti stein þenna ... "..., fǫður sinn, fóstra "Árna.
"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son "Árna.
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu
harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
Arnar (1 förekomst)
ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok "Ragnfríðar.
Arnbjarnar (1 förekomst)
Ártíð "Arnbjarnar.
Arnbjǫrg (1 förekomst)
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu
Arnbjǫrn (4 förekomster)
lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
"Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.

Sö 343
U 31
U 636
U 1161 $
Gs 12 $

Arnfast (5 förekomster)
"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bjǫ[r]n o[k "A]rnfas[t] ...
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
"Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið
eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok

Gs 12 $

Arnfasta (1 förekomst)
þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.

Sm 148 „
U 635

Arnfastr (2 förekomster)
ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok ...
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r]

U 957

Sö Fv1959;262 $
U 720 $
U ATA3599/65

G 58
N 163

Sö Fv1959;262 $
U 735

Arnfríðr (1 förekomst)
ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
Arngeirr (3 förekomster)
"A[u]ðgunnr(?) ok "Arngerðr/"Arngeirr lé[t]u reisa ... ... ... "... b[ró]ðu[r s]inn.
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?),
... "Arngei[rr](?) ... at ...
Arngeirs (2 förekomster)
"Bótvé á mik(?) "Arngeirs/"Arges ...
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr
Arngerðr (2 förekomster)
"A[u]ðgunnr(?) ok "Arngerðr/"Arngeirr lé[t]u reisa ... ... ... "... b[ró]ðu[r s]inn.
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.

Sö 274
U 629
DR EM85;343 $

U 740
Nä 15

U 635
Br Olsen;205B $
X ByNOR1999;26

Öl 29 „
Ög 146 $

U 225
U 357 $
DR M12

N 230

U 773 $

Arngísl (3 förekomster)
"Karl ok "Áðísla létu reis[a] ... ... "Arngísl, fǫður ...
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti rúnar.
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar
Arnhvatr (2 förekomster)
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn.
Árni (3 förekomster)
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r] ...
þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C "Sigurðr.
"Árni
Arnkel (2 förekomster)
... [s]ína sonu, "Arnke[l] ...
"Ofráðr setti stein ... "Hrólf fǫður sinn "Arnkel ok ... stein þenna.
Arnkell (3 förekomster)
"[Ulfkell](?) ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri
"Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír
"Arnkell.
Arnketill (1 förekomst)
§A "Arnketill "Gedda reit rúnar. §B ... ... ... ...
Arnlaug (1 förekomst)
ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir "<–aiþ>.

U 685
U 1148 „
DR 239

U 599

Sö 200

N 184

U 889 $

U 703

Sö 359

Sö 30
U 716 $
U 716 $

Arnmundr (3 förekomster)
"Ólafr ok "Arnmundr létu reisa stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn.
... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
Arnnjótr (1 förekomst)
"Arnnjótr ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r
Arnstein (1 förekomst)
ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður sinn.
Arnsteinn (1 förekomst)
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í
Arnþórs (1 förekomst)
arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok "Geir[bjar]nar(?).
Arnulf (1 förekomst)
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls
Arnulfr (1 förekomst)
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat,
Arnvé (3 förekomster)
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn.
"Brúni lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir
reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir bónda sinn.

U NOR1997;29G
DR SCHL3
DR SCHL10

U 1083 „$

N 234

U 996 $

Vg 126 „

Ög 54
Sö 169 „
U 175
U 950
Gs 18 $
Br Or17 $

Bo NIYR;4 $
DR NOR1988;5 $
GR 76

ars (3 förekomster)
<fuþ[ork]>/fuð(?) ar[s]/ar[i]
réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
Fuð ars ... ...
Arta (1 förekomst)
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda
ártíð (1 förekomst)
Ártíð "Arnbjarnar.
<artu> (1 förekomst)
[lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu> <iaʀ>
<arukr> (1 förekomst)
"<–arukr> reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan
Ás..
... ok "Ás...
... [stei]nar þessir, er lét "Ás...
"Ás...
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás...
§A ... "Ás...
... en "Ás...

(6 förekomster)
... ... ... sinn.
... "[Ǫ]nund reisa.
... stein eptir "Víking, fǫður sinn, ok eptir "Tóku, m[ó]ður
... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
§B ... ... ... §C ... ... ... §D ...
r[eist](?) ...

ása (3 förekomster)
"Ása/ása ...
æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður.
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?)

Ása (21 förekomster)
Ög 29
"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður
Ög 154
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi
Ög 177 „
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð
Vg 59
stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu
Vg 66
"Ása ok "Þóra reistu stein þenna eptir "Ásgaut.
Vg 178
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í
U 170 „
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann
U 200
hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
U 1069 $
"Ígulfastr/"Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.
U Fv1992;166
mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
Bo NIYR;4 $
"Ása/ása ...
DR 154 „$
"Ása setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð
DR 155
§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi
DR 219
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
DR 263 $
... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...
DR 271
"Kleppir/"Glippir ok "Ása reistu kuml þessi eptir "Ulf.
DR EM85;350 $
§AP Vann þik æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B ... ... ...
DR EM85;350 $
þik æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B ... ... ...
DR EM85;462D $
§A "Sibbi sitr <miþ> "Ása §B ... ...
DR NOR1988;5 $
§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður.
GR 76
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á

U 258 $
Hs 10 $
DR 81
DR 218

Ásbjarnar (4 förekomster)
í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri "Ásbjarnar.
eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar]. ... ráða(?).
§A "Sasgerðr reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er
synir reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara "Ásbjarnar "Nefs.

Öl 56 $
Ög 22
Ög 47 $
Ög 61
Ög 153

Ásbjǫrn (48 förekomster)
"Ásbjǫrn ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut,
"Þorfríða reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn, bróður sinn.
"Sigrún reisti stein eptir "Ásbjǫrn/"Austbjǫrn, fǫður sinn.
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir "Fróða ok "Ásbjǫrn, sonu sína.

Ög Fv1950;341
"...[b]jǫr[n] ok "Ás[b]jǫrn þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var
Sö 133
"<aiti> reisti <isn> <aþis> eptir "<ata>. "Ásbjǫrn hjó.
Sö 205
at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?) steindi(?).
Sö 213
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at
Sö 266
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
Sö 347
"Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
Sm 45
"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
Vg 77
"Auga reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, son sinn.
Vg 101
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
Vg 157
stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
Vg 178
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins
Vg 182 $
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
Vg 184
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
U 40
"Ásbjǫrn ... ... ... ... "Gunnelfr(?) létu at "Ásulf, fǫður sinn.
U 186
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
U 380 $
"[Á]s[bj]ǫrn ok "Kúss(?)/"Guss(?) lé[tu] ...
U 394
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í ... ...
U 432 „
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
U 450
"Ásbjǫrn(?) hjó(?) r[únar(?)]
U 492
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn,
U 586 $
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður
U 614 $
ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
U 627 „
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu hans.
U 688 $
"Ásbjǫrn ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður
U 726
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði]
U 947
fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
U 1028
... "Ásbjǫrn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þá, er hann
U 1096
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
U 1106
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
Gs 9
... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
Hs 12
"Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
J RS1928;66 $
þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.
DR 80
... "Ásbjǫr[n] ... ... ... sinn ... "Haralds ...
DR 262
"Ásbjǫrn reisti stein þenna eptir "Dverg, félaga sinn, dreng góðan.
DR 275 $
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
DR 279 $
"Saxi setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum,
DR 282
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu

DR 283
DR 297
DR 371 $
DR 378
DR M33
DR EM85;523B $

Sm 96 $
DR 134 $

U 976

"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.
"Ásbjǫrn, heimþegi "Tóka, setti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn.
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
"Ásbjǫrn.
"Tosti ok "Ásbjǫrn reistu stein þenna ept "Tófa, bróður sinn/...
Ásboð (2 förekomster)
§BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína,
"Ǫzurr landhirðir, "Køgis(?) sonr, reist rúnar þessar at "Ás[b]oð/"Ás[m]óð dróttning.
Ásdjarfr (1 förekomst)
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir "Ásfast, bróður sinn.

U 378

Áselfi (1 förekomst)
þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.

U 976

Ásfast (1 förekomst)
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir "Ásfast, bróður sinn.

Vg 154
U 1074 „
DR 2
DR 4

DR M13
DR M14

Ásfríðr (4 förekomster)
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, harða góðan dreng, bónda
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður
§A "Ásfríðr gerði kuml þau ept "Sigtrygg, §B son sinn ok "Gnúpu.
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B
Ásfrøðr (2 förekomster)
"Ásfrøðr "Lund.
"Ásfrøðr "Ungi(?) "Lund.

Ög 60 „
Ög 155 $
Sö 336
Vg 66
Vg 74
Vg 103
Vg 140
U 52
U 124
U 504
U 610
DR 220 $

Ög 94 $

Öl 9 „
Öl 23 „$
Öl 47 $
Sö 97
Sö 122
Sö 123
Sö 296
Sö 296
Sö 323 „
Sm 1 $
Sm 126 „
Vg 102
U 84
U 181 $
U 800 $
DR 90 „
DR 135

Ásgaut (12 förekomster)
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok
"Þorfríðr/"Þorfreðr reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í
"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
"Ása ok "Þóra reistu stein þenna eptir "Ásgaut.
"Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fǫð]ur(?) sinn.
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
... lét reisa stein þenna ep[t]ir "Ásgau[t](?) ...
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
"Ǫnundr ok "Þorgísl þeir létu reisa stein eptir "Ásgaut.
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
... [reis]ti stein þenna ept "Ásgaut, son sinn, dreng ...
"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi
Ásgauta (1 förekomst)
"Ásgauta/"Áskatla ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir
Ásgautr (20 förekomster)
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir
"Ásgautr ok "... ... [epti]r [fǫðu]r(?) sinn, "Ey[ste]in.
"Ásgautr reisti stein þenna ... "..., fǫður sinn, fóstra "Árna.
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
"Ásgautr reisti stein þenna at "Hástein.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son
sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist
fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.
"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ... ...
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan
"[Á]sgautr lét reisa stei[n] ... bónda ...
"Ásgautr ok "Sveinn, "Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ...
"Ásgautr lét reisa stein at "Myndil, son s[inn].
"Ásgautr "Viða sonr, ... maðr "Sveins, reisti stein ... ept bróðu[r]
"Ásgautr "<tuguta> sonr reisti stein ept "Ásgeir, bróður sinn.

DR 291
DR 296
DR 392 $

DR 202

Vg 154
U 126 $
U 476 „
U 698 „$
U 698 „$
U 759
U 775
Vr 3
DR 96
DR 135
DR 400

U 350 $
U 592
U 592
U 844
U 845 $
U 847 $
U 847 $
U 862
U 1177
M2$
DR 65

"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál
Ásgauts (1 förekomst)
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts "Rauðumskjalda.
Ásgeir (11 förekomster)
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn.
[stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
"Sylfa/"Solfa ok "Búi gerðu brú þessa eptir "Ásgeir, var sonr ... ...
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q
í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki.
"Bjǫrn reis[ti] stein þenn[a] eptir "Ásgeir, si[nn] ...
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
"Ásgautr "<tuguta> sonr reisti stein ept "Ásgeir, bróður sinn.
ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok "Ásgeir, bróður sinn.
Ásgeirr (11 förekomster)
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir
"...efni ok "Ótryggr ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir
ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir "[L]oðin, fǫður þeira(?).
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Gísl ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir
§P "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu
hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína
"Ásgeirr ok "Gerðarr láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba,
... "Ásgeirr/"Ásgerðr barði ...
"Ásgeirr "... ... s[t]e[i]nar þe[ssir] ...

U 473
DR 91
DR 314

U 1177

Ög 113
N 225

U 44 $
U 318
U 606 „
M2$

U 126 $

U 663
U 1093

Sö 139

Öl Köping26

Ásgeirs (3 förekomster)
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir "Ásgeirs.
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
§A "Þorgísl, sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða,
Ásgerðar (1 förekomst)
ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir risti.
Ásgerði (2 förekomster)
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
Ásgerðr (4 förekomster)
ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari hjó.
"Borgunna lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r fǫ[ð]ur sinn.
"... ok "Eysteinn "Ófeig[r] ... "Guðfast, fǫðu[r] ... ok "Ásgerðr ... bónda sinn.
... "Ásgeirr/"Ásgerðr barði ...
Ásgísl (1 förekomst)
reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
Ásgunnr (2 förekomster)
"Ásgunnr lét rétta stein eptir son sinn "Þorgísl.
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi
Ásheiði (1 förekomst)
"Steinn lét reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar.
Ási (6 förekomster)
"Ási ...
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U 846
U ATA4822/64 $
DR AUD1995;279

Ög 94 $
Vg 127
U 305
DR 120 $

Ög 40 „
Ög 47 $
Ög 62 $
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Ög 101 „
Ög 179
Sö 126
Sö Fv1969;298
Sm 64 $
Vg 37
Vg 130
Vg 198
DR 117
DR 383

Sö 46
Sö 333 $
Sm 52
Sm 124
Vg 109

"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan.
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær s[inn], ... [e]pti[r] bó[nda] ...
... "Ási(?) ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn.
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son,
Áskatla (4 förekomster)
"Ásgauta/"Áskatla ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó
"Ǫlvir(?) reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð
"Áskatla(?) lét hǫggva stein eptir "Fulluga, ok "Illugi ok "Signý.
"Áskatla reisti ... "...[gí]sl, "Spaka son, stein þenna.
Áskel (14 förekomster)
gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel bróður.
"Þorfríða reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn, bróður sinn.
"Eysteinn reis[t]i stei[n] ... [ep]tir "Áskel, bróður sinn.
"Ormarr reisti kuml eptir "Áskel, bróður sinn.
... létu ger[a] ... "Áskel ...
... ... stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn.
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr
... þenna eptir "Áskel, br[ó]ð[ur] ...
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi
"Auðgrímr(?) setti stein þenna ept "Áskel, son ...
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?) "Tryggvi(?).
"Brúni [reis]ti stein þenna eptir "Áskel, son sinn.
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
... "Bróðir ... ... ... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
Áskell (14 förekomster)
"Áskell ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?),
sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar þessar.
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Gýi setti ..., fǫður si[nn ... "Á]skell(?) hj[ó](?).
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DR 212
DR 228
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DR 295
N 599

Sö 190 $
U 35 $
Vs 9 $
Nä 12 $
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Ög 226 „
Sm 122
DR 66
N 601

DR 124 $

U 774
U 1017

"Áskell lét rétta stein þenna [e]p[tir] "..., fǫður sinn, [b]ó[nd]a
skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn, fǫður [sinn].
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun
sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti
§A "Áskell setti st[ein] [þ]enna at "Tófa [b]róður sinn ... §B en
"Áskell setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son
§A "Áskell setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin.
"Áskell á penning þenna.
Ásl (4 förekomster)
ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd
"Inga lét rétta eptir "Ásl/"Ǫsl, s[t]ýkson/s[tj]úpson sinn.
Áslak (2 förekomster)
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
"Ulfr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.
Áslakr (4 förekomster)
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður sinn.
reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
§A "Gunnulfr ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er
"Áslakr
Ásleif (1 förekomst)
"Hella(?) reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður sinn.
Ásleik (2 förekomster)
"Eybjǫrn ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Fastulfr lét rétta stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...

U 786
DR 254 $

Ásleikr (2 förekomster)
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi
"Ásleikr reisti stein ... ... ... ...

U 1017

Ásleiks (1 förekomst)
"Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...

Sm 36

Ásmar (1 förekomst)
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.

U 301 „

Sm 96 $
DR 134 $

DR M17

Ög 148
Ög 234
Sö 47
Vg 135 „
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Ásmarr (1 förekomst)
"Ásmarr(?) lé[t] rétta stein þe[nna] ... "[Gu]ðs móðir. "Ásmundr <kla>
Ásmóð (2 förekomster)
§BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu sína.
"Ǫzurr landhirðir, "Køgis(?) sonr, reist rúnar þessar at "Ás[b]oð/"Ás[m]óð dróttning.
Ásmóðr (1 förekomst)
"Ásmóðr.
Ásmund (6 förekomster)
"Helga reisti stein þenna eptir "Ásmund, son sinn.
"Karl reist stein þenna eptir "Ásmund, bróður sinn.
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart>
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
Orti "Vað[i] [ept] "Ásmund, son sinn.
Ásmundar (1 förekomst)
§P "Jamts §Q "J[ón] "Á[s]m[undar] s[onr].

Ásmundr (36 förekomster)
Ög 81 $
§B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan
Ög 121
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
Sö 86
"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður
Sm 1 $
eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.
Vg 124 $
"Ásmundr reisti stein þenna eptir "Tóka(?)/"Tœk(?), fǫður sinn.
U 233
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en
U 301 „
"Ásmarr(?) lé[t] rétta stein þe[nna] ... "[Gu]ðs móðir. "Ásmundr <kla> markaði.
U 346 „
Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
U 356
"Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
U 368 „
... "<ukautu-> [þ]eir létu ... "[Ásmu]ndr mark[aði] ...
U 479
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður
U 824
létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.
U 847 $
<ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q
U 847 $
"Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta
U 847 $
létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
U 847 $
"Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
U 859 $
... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti rúnar.
U 871
[lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
U 884
"...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar. §C ... þar v[áru] ...
U 932
§A "Múli ... ... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?) o[k]
U 956
"Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
U 969
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
U 986 „$
þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr risti.
U 998 $
bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
U 1142
"Fastulfr lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok "Vígmarr.
U 1144 $
rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
U 1149
fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
U Fv1986;84 $
"Ásmu[n]dr ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður
U Fv1988;241
stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok] "Herj[a]rr mǫrkuðu.
Gs 8 $
"Ásmundr ... ... Hann var vestr [út á] "Engla[n]di ...
Gs 11
"Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
Gs 13
meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
Gs 14
"Helgi [ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)]
Hs 21
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður
DR M15
"Ásmundr "Lund.
DR M16
"Ásmundr í "Lundi.

Sm 1 $

Ásnjótr (1 förekomst)
fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.
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Sm 92 $

Sm 35

DR 213
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Ásrøðr (2 förekomster)
"Ástríðr/"Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða
... En "Ásrøðr reist rúnar þessar. ... ...
ást (1 förekomst)
§A ... ... ... ... §B ... §C ... ást(?).
Ásta (1 förekomst)
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
Ásti (1 förekomst)
Þeir "Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður
<astn> (1 förekomst)
... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
Ástráð (1 förekomst)
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i]
Ástráðr (2 förekomster)
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Ástráðr ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept
Ástríðar (1 förekomst)
þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok "Ástríðar.

N 68
Br Olsen;200A

Öl 19 „
Ög 224
Ög 224
Sö Fv1948;289
U 101
U 136 $
U 137 $
U 143
U 238
U 310
U 478
U 821 $
U 960 $

Öl 49 „$

Sö 121 „

Ög 5
Ög 9
Ög 239 $
Sö 328
Sm 152 $
Vg 72
DR 263 $

Ástríði (2 förekomster)
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
... ... [kr]oss þenna eptir "Ástríði, konu sína, dóttur "Odd[s]. ...
Ástríðr (13 förekomster)
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi
§A "Ástríðr, "Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir
þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C góðan.
"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu
"Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti
"Eysteinn ok "Ástríðr reistu steina eptir "Kag(?)/"Gag(?), son sinn.
brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir "Ingvar, algóðan dreng.
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok
"Ástríðr/"Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn,
"Hákon ok "Ástríðr gerðu ... son snjallan. Sá hét ... "Eiríks. "Guð dr[óttinn]
<asþrn> (1 förekomst)
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
<asu> (1 förekomst)
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.
Ásu (9 förekomster)
... þessi eptir "Ás[u](?), konu sína.
... ... rista stein þenna eptir "Ásu móður sín[a].
stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
"... gerð[i](?) ... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok "Ingigerði/"Ingigerðr.
... "[Á]su(?) ko[nu](?) ...
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns,

DR 333 $
IR 5

Nä 15

Stendr ept "Frii(?)/"Firi "Ásu [s]o[n](?) ... ... ...
"Ónn á "Ásu ...
<asuar> (1 förekomst)
"Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ... <a-s-uar>.

U 1020

<asuhk> (1 förekomst)
"Guðfastr lét reisa stein ... "Fastulfr ... ... brú <asuhk>.

U 40
DR 124 $
DR 144

Ásulf (3 förekomster)
"Ásbjǫrn ... ... ... ... "Gunnelfr(?) létu at "Ásulf, fǫður sinn.
"Hella(?) reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður sinn.
"Eysteinn setti stein þenna ept "Ásulf, fǫður sinn.

U 889 $
U 889 $
Gs 14

DR 345 $

Öl 40 $

Ög 224
DR 387 $

Ásulfr (3 förekomster)
§P "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u>
"Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u>
"Helgi [ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá
Ásulfs (1 förekomst)
lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
Ásvald (1 förekomst)
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
Ásvaldi (2 förekomster)
§A "Ástríðr, "Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan,
"Ásvaldi reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr,

U 645

U 952 „$

U 703

DR EM85;312

DR 108

Hs 2 $

Sö Fv1984;253
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Öl 1 $
Öl 36 $
Öl 37 $
Öl 37 $
Öl 46 $
Öl 48 $
Öl 48 $

Ásvarð (1 förekomst)
"Ósníkinn lét rétta stein þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð] hjalpi ǫnd þeira.
Ásvarðr (1 förekomst)
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok
Ásvé (1 förekomst)
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér
Ásvið (1 förekomst)
"Þorgautr/"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
Ásviðar (1 förekomst)
stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.
Ásviðr (1 förekomst)
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir
Ásvǫr (2 förekomster)
... [ste]in þenna at "Ásvǫr, móð[ur] ...
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell
at (645 förekomster)
er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er
ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at
lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
§P ... stein [a]t son sinn ... §Q ... "Vésteinn [a]t son sinn ...
§P ... stein [a]t son sinn ... §Q ... "Vésteinn [a]t son sinn ...

Öl 55 „$
... ok "Bjǫrn reistu mik(?) at "...vé(?), ... ...
Öl Köping7
"Þyrvé rei[sti] ... [r]eistu at bróður sinn.
Öl Köping22
... at "Svei[n](?) ...
Öl Köping38
"... ok "Þjóð... ... at fǫðu[r] ...
Öl Köping61
... at(?) ...
Ög 27 „
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
Ög 81 $
austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist rúnar.
Ög 107
... [reis]ti báða steina at ... ...
Ög 108
... [r]eisti e[ptir]/a[t] ...
Ög 136 $
hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr
Ög 136 $
á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum.
Ög 136 $
hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir,
Ög 136 $
frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi.
Ög 164
... at(?) "Arn...(?) ... "[J]óha[n(?)]
Ög 212 „
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
Ög 224
létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C góðan.
Ög 229
"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
Ög ATA580/75
"... rétti stein þenna at "... son ...
Sö 1 „
"Sighvatr(?) o[k] ... [þ]essa at "... ...
Sö 3
"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður "Illuga.
Sö 4 „
... [s]tein þenna at "Svein ...
Sö 7
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Sö 8
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi
Sö 9
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
Sö 10
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 11
"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð
Sö 11
ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ...
Sö 13 $
"Vík[ingr] [ok] "Myskja þa[u]/þa[iR] ... ... þenna at "Sigbjǫ[rn] ... sinn.
Sö 14 $
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð
Sö 14 $
reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr
Sö 22 $
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
Sö 23B „
... ... at "... ... merki ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn.
Sö 25 $
"Végautr ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður sinn.
Sö 26 $
"Fasti ok "Óspakr létu reisa stein at "Sighvat, bróður sinn.
Sö 28 „
"Djarfr reisti stein þenna at "Grím, fǫður sinn góðan.
Sö 30
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
Sö 31 $
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda "Aldrífar.

Sö 33
Sö 34 $
Sö 35
Sö 36
Sö 36
Sö 38 „
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Sö 57 „
Sö 60
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Sö 62
Sö 65
Sö 68 „
Sö 69
Sö 70
Sö 74 $
Sö 75
Sö 79
Sö 84 $
Sö 86
Sö 88 $
Sö 90 $
Sö 96
Sö 103 $
Sö 104
Sö 106
Sö 107
Sö 108

reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á "Líflandi.
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó
"Steinbjǫrg ger[ði] ... ... at "Vébjǫrn, son sinn.
"Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ... <uinurniʀ>.
"Áskell ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta
son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.
"Guðfastr, "Sæulfr reistu at "Holmstein, bróður sinn, stein.
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn. Hann átti "Geirunni.
"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir,
son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u
"Balli ok "Ófeigr reistu stein at "Svarthǫfða, bróður sinn.
[í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.
rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn bróður.
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi
"Svertingr reisti stein at "Harmsorga, fǫður sinn.
"Ingjaldr o[k] "...[ul]fr reistu ste[in] þenna at "Kana, son "Gunna.
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.
"Þórir(?)/"Þorgeirr(?) reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
"Nennir ok "Tíðkumi reistu stein at "Ulf, bróður sinn.
"... ok "... [ris]tu(?) at f[ǫð]ur sinn <staifinun> ok "...djarf(?) ... <i>.
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi
"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður sinn.
"Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir "Holmlaugar.
"Andvéttr reisti stein ... at "Eist(?)/"Æsi(?), fǫður sinn, þróttar þegn.
... ... [s]tein þenna at "Begli, fǫður sinn, bónda "Sæfu. Hann var fa[rinn](?) ...
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
"Freysteinn(?) rétti stein þenna at "Heðinfast, fǫður sinn. "Ulfr á "Eikey(?) ...
"Alríkr reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
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Sö 150
Sö 154
Sö 154
Sö 155 $
Sö 157 „$
Sö 157 „$
Sö 158 $
Sö 159
Sö 160
Sö 161

sinn fǫður reisti stein þenna at "Þorstein <fauʀi> <maisi>.
"Helgi ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund, fǫður sinn.
"Vígdjarfr ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
"Véulfr ok þau "Alfdí[s](?) ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at "Holmdjarf(?), fǫður sinn.
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
"Ásgautr reisti stein þenna at "Hástein.
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?)
"Þrúðrún reisti(?) stein at fǫður sinn "Bjǫrn í "Sǫnd[u]m.
"Sveinn ok "Slóði(?) þeir reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann var und hifni beztr.
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at
reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá
at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi ǫnd.
"Steinn lét reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu
"Ótryggr, "Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður sinn snjallan.
§A "Tosti, "Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?)
§A "Tosti, "Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti
"Þórunnr, "Skírlaug reistu stein at fǫður sinn snjallan "Almgaut.
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
... reistu stein at "Þor... ...
§P "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr
sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ..., snjallir drengir.
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda sinn.
stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda sinn.
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
"Ingjaldr ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi.
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
... reisti stein at "Þóri, bróður sinn, stýrimann góðan.
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Sö 206
Sö 206
Sö 208
Sö 209
Sö 210 $
Sö 211

"Gunnleifr, "Sigmundr hjoggu stein at "Skerði.
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti.
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti,
"Vénjótr reisti stein at "Guðmund, son sinn, dreng góðan.
... reist[i stein þenn]a at "V[énjót](?) ... sinn.
"Vésteinn, "Agmundr, "Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði
lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?)
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at
at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn.
"Hermóðr lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda hans.
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni>
létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um
... "...steinn ... "...[fa]str(?) þeir létu hǫggva stein þenna a[t] ...
ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti "Kolhaug(?).
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli risti.
"Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir fǫðurbróður
"Ingjaldr ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn
[ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn.
stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu
sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?)
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
"Guðlaug ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ...
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
"Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni
ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
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"Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi
með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
"Hrólfr ok "Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó rúnar.
"Hrólfr ok "Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó rúnar.
... faðir at son rúnar
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður [sinn].
ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður sinn.
"Freysteinn ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn]. "Ámundi hjó.
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
"Guðbjǫrn ok "... létu [reisa] stein þenna at "Védjarf, fǫður sinn.
"Sveinn lét reisa stein at "Hróðgísl, fǫður sinn.
"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður sinn.
"Ketilfast[r] ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður sinn.
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein
stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].
fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður sinn.
"Gullaug ok "Guðlaug reistu stein at "Eyvind, fǫður s[i]nn.
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.
"Ǫnundr(?)/"Eyndr(?) ... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
"Farbjǫrn/"Freybjǫrn lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.
"Hallsteinn reisti stein at "Þjalfa, fǫður sinn. "Ámundi hjó.
"Signjó[tr] reisti stei[n a]t "Sigrøð, fǫður sinn, "Sibba [br]óður.
stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
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"Vígmarr lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
"Véfastr [ok "S]igviðr létu reisa at "Ulf, fǫður sinn.
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok "Holmsteins.
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda "Þorgerðar.
"Ulfheðinn ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn.
"Holmfastr, "Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir
... reisa at "Gagar(?)/"Kag(?)/"Gag(?), bónda nýtan.
"Sighvatr rei[sti ste]in at son sinn "Ólaf.
§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í
ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn.
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan,
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?)
ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn.
sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti,
"Kjalla[kr]/"Kjulla[kr] ... ... þenna at "Styrbjǫrn, fǫður sinn.
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.
"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður
"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga
"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð hjalpi.
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].
"... reisti stein þenna at "Végeir, fǫður sinn ... ... [dr]ápu h[a]nn.
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i]
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>

Sö 357
At "Eydísi, systur ...
Sö 363
"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
Sö 367
"Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar
Sö 375
... at ...
Sö 377
... [re]isa stei[n] ... [a]t so[n] ...
Sö 381
... [a]t "Ígul, fǫðu[r] ...
Sö ATA6491/60
... rétta stein þenna at "Rúnul[f] ...
Sö ATA6163/61 $
"... ... at sinn fǫðu[r] ... "Ágot[a] ... ... ... drep[inn] ... ... ... ...
Sö ATA4207/71
... [s]tein at ...
Sö Fv1948;289
"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku,
Sö Fv1948;295
"Halfdan reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
Sö Fv1948;298 $
"Bjarni ok "[G]ei[rr] létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður
Sö Fv1958;242
"Ǫnundr ok "Brúni reistu at "Kolbein þenna stein.
Sö Fv1984;253
... [ste]in þenna at "Ásvǫr, móð[ur] ...
Sö SB1965;12 $
"Ormr ok "Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður sinn.
Sm 92 $
stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
Sm 93
reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
Sm 93
sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
Sm 105
"Helga setti stein þenna at "Eymund bróður.
Vg 4
ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
Vg 67
eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
Vg 67
konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
Vg 119 $
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok
Vg 178
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
U2„
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
U 12 „
"<–uikriþ> lét rista rúnar at "... <instfau> ...
U 14
"Tóki ok "Þorgerðr þau lé[tu] ... at "Forkunn, son sinn.
U 29 $
í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam
U 29 $
arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
U 30
lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
U 31
§A "Steinfas[t]r lé[t] ... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bjǫ[r]n o[k "A]rnfas[t] ...
U 31
"Steinfas[t]r lé[t] ... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bjǫ[r]n o[k "A]rnfas[t] ...
U 32
"Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 34
ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 35 $
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
U 37
ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
U 38
"Líkviðr ok "Knú[tr] ... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ... sál ha[n]s.
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"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ásbjǫrn ... ... ... ... "Gunnelfr(?) létu at "Ásulf, fǫður sinn.
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari hjó.
"Þorgísl ok "Signjótr þeir reistu stein at "Víg, fǫður sinn.
"Illugi lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at bróður s[inn].
"Sigrøðr(?), "Holmsteinn, "Ketilfastr lagði(?) at(?)
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu
eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at
stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar góðan.
... [rei]sa stein at "Svarth[ǫfða] ...
"Spjallboði ok "Uni/"Unni létu reistu stein at "Tíðkuma, "Ingiþóru.
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n> <iubnrt>.
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi,
lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
"[G]unnarr ok "Sveinn reistu stein at "Tunnu/"Tonnu, móður ...
bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.
"Sigfastr ok "Ernfastr þeir hjoggu at sik.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý
... at "Ingifast arf[a] ... "... risti.
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
"Ingifastr ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.
gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
"Jarlabanki lét ... [s]tein at sjalfan sik ok braut ryðja.
"... lét rei[sa] ... "...fast ok at "Geirbjǫrn, brœð[r] ... [þe]ir dóu aus[tr].
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan
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"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar
"Holmsteinn, "Ragnfastr, "Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir hjó.
létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda sinn.
"Geirdjarfr ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður sinn.
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns.
Þessi er ok at "Jargeir.
"Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti steina.
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir hjó.
ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir hjó.
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans.
"[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fǫður.
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta.
steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti rúnar.
ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i] ... ...
rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
"Illugi lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son sinn.
"Kári, "Munulfs arfi, lét ... at "Frosta, son sinn.
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan
... létu reisa stein at "Freystein, son sinn ...
"Ingiþór[a] ... ... <stiu> ok at "Ketil..., fǫður sinn, "Grikkfara(?) ...
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti rúnar.
"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
"Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at systur sína.
"Holmdís lét gera merki at "Jǫfurfast, dóttur sína.
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda sinn.
með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
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ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.
ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn
ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru
stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a sinn.
"Ernfastr "<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma rétti.
"Gíslaug lét hǫggva at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at
son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu.
"Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t>
"Herleif ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður sinn.
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda sinn.
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda sinn.
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
"Ing... ... "[Þo]rbjǫrn létu gera brú at "Þegn, fǫður [sinn].
þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti rúnar.
"Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður sinn.
"Œringr(?) lét reisa stein at "Víðfara, fǫður sinn.
"Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
"Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein, fǫður sinn.
[g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ... merki at bó[nda]
Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ... merki at bó[nda] ...
eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar þessar.
§A ... "[S]ibba(?) fǫður ... §B ... at bónda ...
... ... "..., son sinn, ok at "Gunnhvat, fǫður sinn.
... at "Hákon(?) ...
"Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur sinn.
ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En
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"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
"Alfgautr ok "Vígdjarfr létu reisa stein at fǫður sinn "Víga.
... [b]róður sinn(?) ok ... ... at ... ... "Vénjó[t] ...
"...bjǫrn o[k] ... at "...
eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son s[inn].
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð
lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
"Geirhildr lét merki at "Spraka, son sinn.
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti
létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda sinn.
"Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at "Holmstein, fǫður sinn.
"Eyst[einn lé]t gera merki at "Végísl, fǫður sinn góðan.
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r] ...
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
"Ósníkinn lét rétta stein þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð] hjalpi ǫnd þeira.
"Gillaug lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
"...geirr lét gera merki þessi ok "Sigfúss at ... bróður sinn.
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
... "Eysteinn reistu stein þenna at "... fǫður sinn.
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
"<olbusi> lét reisa stein þenna at "Ófeig, fǫður sinn.
ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
"Kári ok "Ófeigr re[is]tu [stein a]t "Gunnar, fǫður sinn.
"Sigviðr ok "Sveinn létu rétta stein at "Hegvið, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at
ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs
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"Ásbjǫrn ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
... re[is]a st[ein] [a]t "Ǫ[l]vi(?), leysa(?) s[inn] ... hjalpi sál hans.
... [lé]tu reisa stein at "Eilíf, fǫður ...
"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum.
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok
... ok "Holmfas[tr]/"Hjalmfas[tr ... þ]eir létu reis[a stei]na at "Végaut f[ǫður] ...
... "Ósyrgr ... stein þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti
"Kali l[é]t r[eis]a stein at "Sigreif, bróður [sinn, s]on(?) "<sairʀ>.
"[Ó]leifr(?) lét reisa stein ... [a]t "Geirbjǫr[n](?), bróður sinn góða[n] ... [ri]sti stei[n].
... "Óleifr, þeir létu reisa stein at "Geirbjǫrn(?), b[róður] ...
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn góðan.
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s ... hann ...
stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum.
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr
"Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti stein.
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at "Vébjǫrn.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til
"Brynjulfr(?) ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í
"... ok "Holmsteinn ok "Steinbjǫrn létu hǫggva stein at "Eist, bróður sinn.
"Véfas[tr] [lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
"Kárr lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?)
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"Haursa(?), fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
"Ásgautr lét reisa stein at "Myndil, son s[inn].
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál
góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
"Víki[ng]r(?) lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli
"Guðbjǫrn lét rétta stein at "Ingimund, fǫður sinn.
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn ...
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn ...
"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti stein þenna.
... ok ... at f[ǫður](?) ...
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok
góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
§P "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim
risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
"Hugal[d]r ... [ste]in þenn[a] at ... ok brú g[e]ra.
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa,
brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
"Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu.
"Jarl ok "... ... stein at "Geirfast, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at "<sutlak>, fǫður sinn.
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.
"... ok "Fastaðr ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu> <i> <ukrikis>
"Eyndr ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
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§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast, fǫðu[r].
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir
"Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
"Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at bróður sinn.
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn, "Hringja.
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r] si[nn].
"Sigfrøðr lét her(?) reisa at "Borggeir, fǫður sinn.
eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
§P "Sveinn ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein
fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn.
"Ernfastr ok "Steinbjǫrn [ok] "Þorsteinn létu at "Jǫrund, fǫður sinn. "Díselfr.
"Sægeirr lét hǫggva stein at "Una/"Unna, son sinn.
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr
fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr
"Holmfastr lét reisa stein at "Ígulgeir, fǫður sinn, ok "Þorbjǫrn.
"Forkunnr ok "Brúni létu gera merki at "Ígulfast, fǫður si[nn].
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
§A "Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn, fǫður [sinn].
ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
"Nesbjǫrn ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son sinn.
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð,
lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
... at sik sjalfa[n kvi]kvan. En <rai–n> "[F]astgei[rr](?).
"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son "Þorgerðar.
ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?) góðan, "Styrbjǫrn(?).
stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
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"Véseti ok "Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?), fǫður. "Œpir risti.
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... "[E]ystein, fǫðurfǫður sinn, ok at "Guðrík(?), fǫður sinn, ok at "Gunnu ...
... "[E]ystein, fǫðurfǫður sinn, ok at "Guðrík(?), fǫður sinn, ok at "Gunnu ...
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
§A "Vígmundr lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar
sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan sik.
"Brandr ok "Sigviðr létu reisa stein at "Munda, bróður.
"<-ami-turu> lét gera merki at "Ernmund, son sinn <kaeri>.
ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
"Heðinbjǫrn lét reisa stein at "Ála/"Alla, bróður sinn ... <hia>
"Ketill lét reisa st[ein] ... [fǫ]ður sinn, "Gulla at bónda sinn.
"Bjarnhǫfði lét hǫggva stein at "Bjarnhǫfða, fǫður sinn ... ... <at>.
"Gillaug lét hǫggva at "Jǫrund, son sinn, dó í "Heiðabý.
"Holmgeirr ... [l]étu h[ǫgg]va at "Eist, fǫður sinn.
"Holmgeirr [ok] "Karl létu hǫggva [at] "Eist, fǫður sinn.
... hǫggva stein at "I[n]gvar, fǫð[ur] ... [bó]nda sinn.
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
"Andvéttr lét hǫggva stein þenna at "Gota, bróður sinn ...
"Borgf[astr(?) ok] "...fastr létu hǫggva at "Ketilfast, bróður sinn.
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
"Jǫfurr lét reisa stein at "Vígbjǫrn, fǫður.
"... létu hǫggva at "Glóða, fǫður sinn ...
"Ósníkinn ok "Randvé létu reisa stein þenna at "Stóra.
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
"Bjarnulfr lét gera merki at "Þrónd(?).
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Ketilmundr ok "... [létu g]era brú at "Kag(?)/"Gag(?), son [s]i[nn].
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"Ófriðr ok "Gísl létu hǫggva stein at "Svart, bróður sinn.
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
"St[yrfa]str/"St[einfa]str(?) ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ... <liku> <þaʀ>.
"Fastgeirr, "Fastlaug at son sinn létu hǫggva, at "Nefgeir.
"Fastgeirr, "Fastlaug at son sinn létu hǫggva, at "Nefgeir.
"Heðindís lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti at ...
ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti at ...
"Gunn... lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður sinn ... ... ...
"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir risti.
ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
... "Arngei[rr](?) ... at ...
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir
"G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
"Helga lét reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].
reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].
... [stei]n at ...
"[Ǫ]nundr lét reisa stein þenna at sik kvik[va]n.
... lét at fǫð[ur] ...
... ok "Ragnvi[ðr] ... ok at ... [d]óttur s[ína].
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn risti.
"...[bj]ǫrn(?) ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and
ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok
... at "Or[m](?) ...
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó rúnar.
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein.
... [stei]n þenna at "Steinbjǫ[r]n ... ... ...
... [at] sj[alf]an sik ok ... [þe]nna ok fǫðu[r] ...

Gs 4 „$
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.
Gs 7
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r. ...
Gs 9
"Ǫnun[d]r(?), sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður
M8
"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.
M 15
"Bjǫrn rétti stein þenna eptir "Ófrið ok at "Un, sonu sína.
Hs 6 $
reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.
Hs 7
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi
Hs 7
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt
Hs 7
aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef
Hs 7
eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta,
Hs 12
lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
G 80 $
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ... sálu hans.
G 138
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?)
G 138
"Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð [hj]a[lpi] ...
G 203 $
ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó
G 203 $
"Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý
G 203 $
"Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr
G 203 $
unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar
G 207
reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...
DR 3
"Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.
DR 81
§A "Sasgerðr reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá
DR 129
... stein þenna at "Tóka ... góðan.
DR 134 $
"Ǫzurr landhirðir, "Køgis(?) sonr, reist rúnar þessar at "Ás[b]oð/"Ás[m]óð dróttning.
DR 209 $
reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
DR 217 $
[þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?)
DR 226
... ... ... at "... ... "Nefa ... ... ... ...
DR 228
§A "Áskell setti st[ein] [þ]enna at "Tófa [b]róður sinn ... §B en "<kru...>
DR 230
mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan dragi.
DR 279 $
eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
DR 295
stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi
DR 298 $
"Þorgeirr reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
DR 338
eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
DR 380
"Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
DR 393
"Bófi hǫggva lét stein at "Þjóðkel/"Þorkel.
DR NOR1998;8
"...vi/"...vé reist rúnar þessar at "K.../"G...
N 102 „
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
N 102 „
þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.

N 208
N 236
N 236
N 236
N 413 „
N 519
N A283
N A346
Br Olsen;194 $

U 337 $

Sö 277
U 419
U 1045

DR 217 $

Sö 133

U 361 „

U 99

... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
§A "Grímr "Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá
ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
... .../at(?) auri(?) ...
§A "... sonr reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð
<...at> (1 förekomst)
ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi
<at> (3 förekomster)
"... ok "Ingibjǫrg létu re[isa] ... ... ... <at> verðr engi "Ingvars ma[nna] ...
ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.
"Bjarnhǫfði lét hǫggva stein at "Bjarnhǫfða, fǫður sinn ... ... <at>.
át (1 förekomst)
var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?)
<ata> (1 förekomst)
"<aiti> reisti <isn> <aþis> eptir "<ata>. "Ásbjǫrn hjó.
<atala> (1 förekomst)
"Ernfastr "<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma
Atfari (1 förekomst)
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok

U 761 „
N 543

G 59 $

U ANF1937;163

N 102 „

Ög F7;54

Hs 7

DR 260

Öl 37 $
Ög 82
Sö 52
Sö 145 „
Sö 145 „
Sö 202 $
Vg 4

Atla (2 förekomster)
... [ept]ir "Atla(?), fǫður sinn ...
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...
Atli (1 förekomst)
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
atreki (1 förekomst)
§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
áts (1 förekomst)
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
Atta (1 förekomst)
"Atta/"Adda/"Áka
átta (1 förekomst)
tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát
Atti (1 förekomst)
"Atti reisti stein þenna ept "Þorstein, son sinn.
átti (29 förekomster)
sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
"Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir "Eyvind, "Tosta son, er átti "Haugbý.
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn. Hann átti "Geirunni.
reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í
at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í óðali(?).
"Þorbjǫrn reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti "Kolhaug(?).
stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
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U 348
U 414 „
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G 136 „$
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DR 335
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IR 10

Sö 367
U 114

Sö 133
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§A ... "Finnviðr, sonr "Ragnfríðar, lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ... "Kviks ok "Finnvi[ðar] ...
þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét
reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.
stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?) þessa ...
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok
félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn
"<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.
Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...
áttu (2 förekomster)
stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar þegnar.
ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan
<aþis> (1 förekomst)
"<aiti> reisti <isn> <aþis> eptir "<ata>. "Ásbjǫrn hjó.
Aþmiul (1 förekomst)
"Druian, sonr "Dufgals, reisti kross þenna ept "Aþmiu[l], konu sín[a].
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<aua> (1 förekomst)
mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.
<aualtar> (1 förekomst)
"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
<auaun> (1 förekomst)
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u].
auð (1 förekomst)
ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
Auð.. (3 förekomster)
... gerði kuml þessi eptir ... sinn, "Auð...
"Ígulbjǫrn ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn
reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
Auða (6 förekomster)
"Hegvaldr lagði stein þenna eptir "Auða, son sinn góðan.
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein
"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
"Guðvarðr/"Guðvarr/"Guðvǫr lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur sína.
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
Auðbjarnar (3 förekomster)
hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág "Eybjarnar/"Auðbjarnar. Kross.
reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok
hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
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Sö 211
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U 829
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DR 278

Vs 31 $

Auðbjǫrn (13 förekomster)
"Auðbjǫrn lét reisa stein ... hjalpi sálu hans.
... ... ... ... ok eptir "Auð[bjǫrn](?) ...
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Ásbjǫrn ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó
reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan. "Auðbjǫrn risti.
"Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni
"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.
§A "Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok
"Auðbjǫrn "Lundi.
"Auðbjǫrn ...
Auðelfi (1 förekomst)
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi

Auðfríðar (1 förekomst)
"Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti stein þenna.
Auðfríðr (1 förekomst)
... "Auðfrí[ðr](?), "Þorfríðr(?)/"Þorfreðr(?) þeir ... ... fǫður sinn,
Auðga (1 förekomst)
"Tóki reisti stein þenna eptir "Auðga, bróður sinn, harða góðan [þegn].
Auðgaut (1 förekomst)
"Holmgeirr(?)/"Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
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Auðgautr (2 förekomster)
"Eygautr/"Auðgautr reisti stein þenna eptir "Sigfús, mág sinn.
§A "Gunnulfr ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl,
Auðgeir (2 förekomster)
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr
Auðgeirr (2 förekomster)
"Auðgeirr/"Auðgerðr ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir
Auðgerði (1 förekomst)
"Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur sína.
Auðgerðr (3 förekomster)
"Auðgeirr/"Auðgerðr ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son
Auðgísl (1 förekomst)
... "[A]uðgísl ...

Vg 37

Auðgrímr (1 förekomst)
"Auðgrímr(?) setti stein þenna ept "Áskel, son ...

Sö Fv1959;262 $

Auðgunnr (1 förekomst)
"A[u]ðgunnr(?) ok "Arngerðr/"Arngeirr lé[t]u reisa ... ... ... "...

Öl 41 „$
G 373

Auðhvatr (2 förekomster)
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn
"[Gei]rhva[t]r ok "Auðhvatr gerðu kumbl eptir "Gunnheið[i](?) ... sína ... nýtan.

G 390
DR 83 $
DR 394 $

Auði (3 förekomster)
"Auði risti rúnar á(?) ... "Bøðnýar.
sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn

Sö 16
Vg 92
U 505

Auðin (3 förekomster)
§A ... "[A]uðin/"[L]oðin. Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd.
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.

DR 376
DR 390

Vg 103

Vg 102

U 951

Sö 209

Auðkel (2 förekomster)
... "Þorkell ok "Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir "Eykel/"Auðkel fǫður ...
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
Auðkell (1 förekomst)
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn,
Auðketil (1 förekomst)
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
Auðmund (1 förekomst)
§A "Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
Auðmundr (3 förekomster)
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
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Vg 75 $

U 546 $
U 560
U 871

stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn. "Auðmundr(?) risti rúnar.
létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti r[ú]nar.
Auðrík (1 förekomst)
... ... s[t]ein þenna [eptir] "Auðrík bróður sinn.
Auðríki (2 förekomster)
§PA Ráði "Oddulfr. "Oddulfr sendi "Auðríki/"Eyríki ... ... "Auðríkr/"Eyríkr ... "Oddulfi ... §PB
§PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr
Auðríkr (5 förekomster)
"Jógeirr ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan.
létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.
Þau(?) "Eyríkr(?)/"Auðríkr(?) frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En
§PA Ráði "Oddulfr. "Oddulfr sendi "Auðríki/"Eyríki ... ... "Auðríkr/"Eyríkr ... "Oddulfi ... §PB "<auþikʀ> ... ... ... ... ...
§QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð
Auðsteinn (1 förekomst)
"[Þó]rir ok "Auðste[inn] ... ... "[Ǫnu]ndr reistu stei[n] ... ... sinn.
Auðu (2 förekomster)
"Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
Auðulfr (3 förekomster)
"Agni ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður [si]nn.
"Ulfr ok "Auðulfr lét[u] ...
"Bjǫrn, "Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf,

Sö 157 „$

G 200

U 1132

Ög 235 $

N 63 $
N 63 $

DR 154 „$

Auðun (1 förekomst)
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok
Auðvaldr (1 förekomst)
... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[únar].
Auðviðr (1 förekomst)
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði,
auðǫrvan (1 förekomst)
"Karl reist stein þenna eptir "Þorfrøð(?), auðǫrvan(?), frænda si[nn].
<aufa> (2 förekomster)
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
<aufu>heiði (1 förekomst)
þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.

Vg 77

Auga (1 förekomst)
"Auga reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, son sinn.

Ög 224

Augmundr (1 förekomst)
§A "Ástríðr, "Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok

M8

Augnarr (1 förekomst)
"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.

Ög 136 $
U Fv1933;134 $

U Fv1912;8

DR 210 „$

Sm 55 $

M 11 $

Ög 71 „$

N 63 $

U 996 $
U Fv1974;203

U 18

auk (2 förekomster)
sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna,
þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
auka (1 förekomst)
fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
<auka> (1 förekomst)
... brú eptir "<au-ka>
Auki (1 förekomst)
"Haki(?), "Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir "Stein(?),
Aun (1 förekomst)
ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu
Auna (1 förekomst)
"Lokki/"Illugi reisti stein þenna eptir "Auna, sinn bróður.
Aunar (1 förekomst)
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð
aur (2 förekomster)
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...
<aur> (1 förekomst)
"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan

Hs 7
Hs 7
Hs 7

N A346

U 492

Sö 65
Sö 173 $
Sö 179
Sö 281
Sö 335 $
Vs Fv1988;36 $

Ög 61

J RS1928;66 $

Ög 8 $
Ög 30
Ög 81 $
Ög 81 $
Ög 145

aura (3 förekomster)
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta
oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir,
auri (1 förekomst)
... .../at(?) auri(?) ...
<aurir> (1 förekomst)
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
austarla (6 förekomster)
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi endaðist.
fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með "Ingvari.
"Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á "Serkland[i].
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari "Holmsteins.
stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn ... "Ketilas(?)/"Ketilhǫss(?) gerðu
Austbjǫrn (1 förekomst)
"Sigrún reisti stein eptir "Ásbjǫrn/"Austbjǫrn, fǫður sinn.
Austmaðr (1 förekomst)
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa
austr (36 förekomster)
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri
gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, er fórst ... helfningi(?) austr.

Sö 33
lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.
Sö 92
... lét reisa st[ein] ... "Rysju(?), bró[ður] sinn. Ha[nn] ... austr. "Balli ...
Sö 121 „
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.
Sö 131
"Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.
Sö 148
þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
Sö 216 „$
"Óttarr ok ... ... [enda]ðist austr ...
Sö 281
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á "Serkland[i].
Sö 308
[lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir risti.
Sö 320
ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
Sö 338
ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
Sö Fv1954;20
"Bjǫrn lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum. "Bjǫrn hjó.
Sm 46 „
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
Vg 184
"Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
Vg 197
reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
U 153
stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir enduðust aust[r] ...
U 154
lét rei[sa] ... "...fast ok at "Geirbjǫrn, brœð[r] ... [þe]ir dóu aus[tr].
U 209 $
gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
U 283 „
ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr "Gísmundar.
U 439 „$
létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á "Eistaland(?)/"Serkland[i](?).
U 504
reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
U 605 „
"Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.
U 636
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
U 644 $
þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫndinni.
U 654 $
ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?)
U 661
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
U 778
þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell
U 898
"Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
U Fv1992;157
re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
Vs 1
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í "Gǫrðum(?)/"Chorezm(?).
Vs 19
stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu h[a]ns.
DR 108
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.

Sö 34 $
Sö 126
Sö Fv1954;22

austrvegi (5 förekomster)
"Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar góðir.
létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.
"... reisti ... ... ... ... sinn. Hann er endaðr í austrvegi út á "La[ngbarðalandi](?).

Vg 135 „
U 366 „

stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).
... var dauðr í austrveg[i] ...
austþingi (1 förekomst)
þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna vestr.

Sö 196

<ausut...> (1 förekomst)
"<ausut...>/"<husum...>

DR EM85;151A

Autir (2 förekomster)
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti
"Autir setti stein þenna eptir "Hákon.

DR 280
DR 281

DR EM85;371B $

DR 190
DR 192
DR M26
DR M26

Öl 44
Vg 164

N 283

<auþikʀ> (1 förekomst)
... ... "Auðríkr/"Eyríkr ... "Oddulfi ... §PB "<auþikʀ> ... ... ... ... ... sverð [i]lt "<ul—li> ... ... ... ...

Ávarr (4 förekomster)
setti stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ... "Ávarr fáði.
"Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.
"Ávarr á "Lundi, "Ávarr.
"Ávarr á "Lundi, "Ávarr.
ave (2 förekomster)
... [f]ǫður. "Guð hjalpi sálu hans! Les ave(?)!
Ave "Maria
áverkar (1 förekomst)
... Áverkar kærðir, er kvenng[rið eru].

Öl 41 „$

U 945

Ávi (1 förekomst)
"Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
Áviðr (1 förekomst)
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok

U 22 $

<aytu> (1 förekomst)
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫ[n]d.

Ög 117 $
U4
U 11
U 327
U 544
U 880
U 1100
U 1102 „
Vs 28 „
DR 42

bað (10 förekomster)
"...vér bað tjá(?) stein þenn[a] ... ... ...
"Dóttir bað gera kuml þetta ept "Júta.
ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon bað rista.
... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ... ...
"Holmdórr(?) bað "Œpi rista rúnar þessar.
§A ... ... [bónd]a(?) sinn. §B ... ... epti[r] ... [b]að "Œpi rista rúnar.
... "Þorgeirr/"Þorgerð(r) bað "Œpi rista r[únar].
"Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin hǫggva.
"... bað brú gera ... ...
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína,

Ög 107
Sö 178
U 647 $
G 138
DR 314

báða (5 förekomster)
... [reis]ti báða steina at ... ...
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En
fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina þess[a] báða.
... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð [hj]a[lpi] ...
"Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr góða.

Ög 136 $
U 916 $

báðar (2 förekomster)
væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum
"Gjalli(?) ... "Skald ... ok(?) báða[r](?).

U 304 $
U 336
U 1161 $
U 1161 $

Vs 3 „

U 114
U 778
U 778

Sö 158 $

Sö 318 $

Sö 82 $

Hs 14 $

Sö 57 „
Sö 92
Sö 203

báðir (4 förekomster)
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður sinn.
lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í "Báristǫðum.
létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s
en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífsteinn.
báðu (1 förekomst)
eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
Bagga (3 förekomster)
hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi
"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið.
sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.
Baggi (1 förekomst)
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða,
Bági (1 förekomst)
fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.
<baiʀ> (1 förekomst)
"Vé[st]einn <ba-iʀ> <iþrn> eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum.
Balastein (1 förekomst)
sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega
Balli (30 förekomster)
"Balli ok "Ófeigr reistu stein at "Svarthǫfða, bróður sinn.
lét reisa st[ein] ... "Rysju(?), bró[ður] sinn. Ha[nn] ... austr. "Balli ...
"Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli risti.

Sö 210 $
bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
Sö 214
lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
U 647 $
lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina þess[a] báða.
U 699
at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
U 705 $
o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ... "Balli ri[sti].
U 707 $
þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r þess[ar].
U 721
"Ingigerðr l[ét] ... bónda "Holmfríðar, bróður "Djarfs. "Balli risti.
U 726
sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
U 729 $
steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
U 740
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.
U 744
at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
U 750 $
þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.
U 753
stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
U 756
"Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti stein.
U 757
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at
U 770
ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
U 819
þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
U 829
létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti stein þenna.
U 873
at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
U 1161 $
fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu,
U 1161 $
lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífsteinn.
U Fv1946;258 $
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ...
U Fv1946;258 $
... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ...
Vs 15
gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa
Vs 15
"Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn]
Vs 15
rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður. "Balli.
Vs 15
hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður. "Balli.

U 649

Balsi (1 förekomst)
"Víkingr ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður sinn.

U 114
U 778
U 778

Banka (3 förekomster)
ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr
"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í
átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.

Sö 158 $

N 58 „

Sö 106

Sö 65
U NOR1998;25
M2$
N 213

Banki (1 förekomst)
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn
bar (1 förekomst)
"Eilífr "Elgr bar fiska í "Rauðusjó.
barða (1 förekomst)
fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
barði (4 förekomster)
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi endaðist.
§A ... <iorils> <ouriþ> <uaksnaur> <kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt
... "Ásgeirr/"Ásgerðr barði ...
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr barði.

N 252

barðisk (1 förekomst)
reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.

N 514
N 517
N 518

Bárðr (3 förekomster)
"Bárðr
"Bárðr r[eist].
"Bárðr

Vg 40

barðust (1 förekomst)
stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.

U 161
U 336

Báristǫðum (2 förekomster)
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét
stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í "Báristǫðum.

Hs 8 „$

Sö 39

Ög 51 „
Sö 9

Hs 14 $

DR 391 $
DR 392 $

U 332 „

DR EM85;221

Ög N288 $
Sö 213
U NOR1998;25

<bariʀþ> (1 förekomst)
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr
Barkvið (1 förekomst)
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á "Líflandi.
Barkviðr (2 förekomster)
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál hans.
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann
<barlaf> (1 förekomst)
[var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr
Barni (2 förekomster)
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil,
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba,
barns (1 förekomst)
reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.
Bassi (1 förekomst)
... "Bassi gerði kuml ... ...
batt (3 förekomster)
en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr
§A ... <iorils> <ouriþ> <uaksnaur> <kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ>

G 280 $

bauð (1 förekomst)
ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...

Sö 170

Báulf (1 förekomst)
"Vésteinn, "Agmundr, "Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum>

U 616 $
DR 380

Bausa (2 förekomster)
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á
"Kápu-(?)"Sveinn reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at

Sm 75

Ög 239 $
DR 389 $

Sö 96

Sö 315

Br Or15 $

U 1062

<bean> (1 förekomst)
reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.
beggja (2 förekomster)
góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
Begli (1 förekomst)
... ... [s]tein þenna at "Begli, fǫður sinn, bónda "Sæfu. Hann var fa[rinn](?) ...
Beilir (1 förekomst)
"Beilir(?) ok ... ... "[Gu]ð hjalp[i] ... ok "Guðs móðir.
bein (1 förekomst)
[Þe]tta bein var ...
Beinviðr (1 förekomst)
"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.

U 1095

DR EM85;371B $

G 203 $

N 520 „

Ög 118
Gs 12 $

M1$

Ög 232 $
Sö 39

Ög 51 „
Sö 9

U 189 „

<bel> (1 förekomst)
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn.
ben (1 förekomst)
í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr
bergi (1 förekomst)
þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr
Bergr (1 förekomst)
"Bergr o[k þei]r
Bergsvein (2 förekomster)
"Gunnarr ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar, bróður sinn.
lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð
Bergsveinn (1 förekomst)
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir
Bergvið (2 förekomster)
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á "Líflandi.
Bergviðr (2 förekomster)
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn.
Bersa (1 förekomst)
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður sinn.

N 413 „

U 79
U 79
U 295

N 519

Bersasonr (1 förekomst)
§A "Grímr "Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér
Bersu (3 förekomster)
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at
stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar góðan.
"Végeirr(?) lét stein hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir
bert (1 förekomst)
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.

betr (16 förekomster)
Sö 195 $
sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
Sö 197
stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
Sö 210 $
stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
Sö 212
re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
Sö Fv1971;207
"Gunnbjǫrn lét r[eisa] ... [hjal]pi ǫnd betr en ...
U 69
þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir
U 338
bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
U 371 $
fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
U 512 $
b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r]
U 539
§C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
U 586 $
eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
U 726
stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
U 758
létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
U 759
stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
G 208
... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
DR 97
stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.

U 323 $
Br Olsen;215 $

betra (2 förekomster)
ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.

Vs 24 $
DR 230

betri (2 förekomster)
reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var
ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan

Sö 176
Vg 67

bezt (2 förekomster)
§C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.
gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í]

U 719

Sm 35
DR AUD1995;279

U 527 $

Sö 64 „
Sö 136 „
Sö 213
Sö 275
Sö 338
Vg 125
U 16 „
U 802
U Fv1992;166
Gs 14
DR 133
DR 217 $
DR 291

bezta (1 förekomst)
láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
beztan (2 förekomster)
gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?) þegn
bezti (1 förekomst)
sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi. "Holmsteinn.
beztr (13 förekomster)
brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann var und hifni beztr.
"Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
[Hann(?) ma]nna(?) beztr(?) mat[ar](?) í(?) heimi(?) var(?).
§B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja beztr.
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé
ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)] [be]ztr(?) smiða ok ...
[r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok fyrstr.
ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.

Sö 338

Gs 19 „

Sö 228 „

DR 391 $
DR 392 $

GR 76

N A222

Sö Fv1954;19 $
Vs 4
G 208

U Fv1969;210

U 1077 $

beztra (1 förekomst)
húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B
<bhum> (1 förekomst)
"Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.
<biai> (1 förekomst)
"Fullugi lét reisa st[ein] ... "...bjǫrn ok <ku–s> <biai>.
Biarni (2 förekomster)
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður
<bibrau> (1 förekomst)
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ...
bíða (1 förekomst)
þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
biðja (3 förekomster)
... ... ... fǫður sinn ... ... sinn helga(?) "Krist biðja ...
... [gó]ðan(?), son(?) sinn(?). Biðja(?) nú(?) "Guð(?) hjal[pa](?) ...
fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
biðr (1 förekomst)
"Illfúss. "Uni/"Unni biðr vá.?
<bikumr> (1 förekomst)
... [ep]tir "Ref/"Reif, hann(?) <bi-kumr> ...

<bileik> (1 förekomst)
g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.

Vg 125

<bili> (1 förekomst)
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ...

DR 83 $

DR EM85;377 $
DR NOR1988;5 $

<binu> (1 förekomst)
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.

U 908

Birgir (1 förekomst)
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan,

Sö 331 $

DR AUD1999;288 $

DR 324

U 189 „

U 79
U 79
U 295

Billingr (2 förekomster)
"Billingr reisti ep[t] "Skrauta stein þenna.
fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ... ... "Tuli/"Tóli.

<birk> (1 förekomst)
§B svá rístr ... rúnar ok ... ... <heili-> ... "Áki reist <bi-rk>.
Birla (1 förekomst)
"Birla setti ... ... eptir "Tóka, mág sinn ...
Birsa (1 förekomst)
ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður sinn.

Birsu (3 förekomster)
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu,
at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar góðan.
"Végeirr(?) lét stein hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir b[r]óður sinn

Ög 181 $

Vg 158

Sö 159

N 244

Ög 99
Sö 66
Sö 195 $
Vg 127
U 440 $
U 786
U Fv1978;226
DR 295
DR 296

Bisi (1 förekomst)
§A "Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna
<bitu> (1 förekomst)
"Kafli reisti stein þenna eptir "Geira, þegn harða góðan, bróðurson "<bitu>.
<biu> (1 förekomst)
sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr hjoggu rúnar.
Bjalfa (1 förekomst)
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.
bjargi (9 förekomster)
ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
Hér réttir "Gulleifr ok ... ... "Guð bjargi sál hans.
fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn
þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi sálu hans.
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.

Bjarnar (7 förekomster)
Ög 136 $
synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ...
Ög 202
"Geir[i] reisti steina þessa eptir "Steinkel. Þeir váru synir "Bjarnar.
Sö 8
þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.
U 501 $
ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son "Bjarnar.
DR 91
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
DR 314
§A "Þorgísl, sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok
Br Olsen;183 $
... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.

U 1174

U 1045

Bjarngeir (1 förekomst)
"Gunn... lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður sinn ... ... ...
Bjarnhǫfða (1 förekomst)
"Bjarnhǫfði lét hǫggva stein at "Bjarnhǫfða, fǫður sinn ... ... <at>.

U 1045
U 1113

Bjarnhǫfði (2 förekomster)
"Bjarnhǫfði lét hǫggva stein at "Bjarnhǫfða, fǫður sinn ... ... <at>.
"Bjarnhǫfði ...

Sö Fv1948;298 $

Bjarni (1 förekomst)
"Bjarni ok "[G]ei[rr] létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?),

Sö 287 „

U 1103 „
U NOR2002;29

G 280 $

G 203 $

U 676 $
U 1155

Bjarnlaugr (1 förekomst)
er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?) sinn.
Bjarnulfr (2 förekomster)
"Bjarnulfr lét gera merki at "Þrónd(?).
"Végulla á skal. "Bjarnulfr <skeki>.
bjartfánn (1 förekomst)
Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl,
bjartr (1 förekomst)
§C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar,
Bjartr (2 förekomster)
"Bjartr(?) ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.

Ög 28 „
Ög 60 „
Ög 94 $
Ög 132
Ög 198 $
Sö 189
Sö 195 $
Sö 208
Sö 214
Sö 312
U 57
U 160
U 355 $
U 703
U 710
U 729 $
U 744
U 755 $
U 805 „$
U 805 „$
U 805 „$
U 809
U 932
G 203 $

U 114
U 336
U 508 $
U 649B „

N 184

bjó (24 förekomster)
... son, er bjó á "<kautaun> ... bónda(?) sinn.
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða
ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).
reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
"Ólǫf ok "... ... ... ... sinn, er bjó í "Ey[r]avaði.
reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a>
reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til
þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
"Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé
ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í "Mýribý bjó.
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
... [ha]nn bjó í "H[úsbý](?) ... ...
reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í "Kelsstǫðum.
sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa
sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa
sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?).
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda "Gerðars.
o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór.
bjoggu (4 förekomster)
bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í "Báristǫðum.
stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð hjalpi ...
Bjór (1 förekomst)
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn
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Öl SAS1989;43
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Öl Köping17
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Bjórr (1 förekomst)
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).
Bjórstein (2 förekomster)
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son
ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok
bjúgu (1 förekomst)
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.
bjǫrg (1 förekomst)
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu
...bjǫrg (2 förekomster)
... "...[bj]ǫrg ...
"Véfúss setti stein ep[tir] ... "...bjǫrg, þeira systur ...
...bjǫrn (22 förekomster)
... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] ...
"[Bj]ǫrn/"...[bj]ǫrn ...
... "[Bjǫ]rn(?)/"...[bjǫ]rn(?) lét reisa ...
"...[b]jǫr[n] ok "Ás[b]jǫrn þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast,
"Guðlaug ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi
"Fullugi lét reisa st[ein] ... "...bjǫrn ok <ku–s> <biai>.
o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn hjó stein.
"...bjǫrn ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð
"...bjǫ[rn] ... [epti]r bróður ... ... ...
"Órœkja ok "Ígull létu reisa stein ... "...bjǫrn, fǫður sinn.
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
"Agni ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður [si]nn.
"...bjǫrn o[k] ... at "...

U 675 „
U ATA3600/65
U Fv1976;107
U Fv1980;237
U Fv1988;243
U Fv1993;231
Hs 1 $
DR 330 $

"...bjǫrn lét [ré]tta stein e[ptir] "...[f]ast, son sinn.
... o[k] "...bjǫr[n] ... [g]era [m]erki ...
"...[bj]ǫrn(?) ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok ... "<...-husa>, móður sína.
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok "Þóra létu ... ... ... ...
"<hulr-...> ... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.
... "Bjǫ[rn](?)/"...bjǫ[rn](?) ...
§A "Tosti(?) ok "Gunnarr ... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í

Öl 19 „
Öl 55 „$
Öl Köping17
Öl Köping28
Öl Köping49
Öl Köping71
Ög 93
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Ög NOR1994;27
Sö 7
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Sö 174 $
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Sö 306
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Bjǫrn (122 förekomster)
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
... ok "Bjǫrn reistu mik(?) at "...vé(?), ... ...
... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] ...
"[Bj]ǫrn/"...[bj]ǫrn ...
... [s]tein eptir "Bjǫrn, son sinn. "Guð ...
... "[Bjǫ]rn(?)/"...[bjǫ]rn(?) lét reisa ...
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
"Vésteinn reisti ... ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
... eptir "Bjǫrn, bónda sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Helga, bróður.
"Þrúðrún reisti(?) stein at fǫður sinn "Bjǫrn í "Sǫnd[u]m.
lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir
létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast.
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann
"Bjǫrn lét ... ... "Ul[f, b]róður sinn.
"Bjǫrn ok "Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at
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"Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).
"[Bjǫ]rn(?) lét reisa stein e[ptir] ...
"Bjǫrn lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum.
lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum. "Bjǫrn hjó.
§A "Bjǫrn reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ...
gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður
"Dagr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn frænda, harða góðan þegn.
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ...
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr
"Bjǫrn reisti stein þe[nna] ..., son sinn, harða góðan dreng.
§A "Steinfas[t]r lé[t] ... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bjǫ[r]n o[k "A]rnfas[t] ...
lé[t] ... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bjǫ[r]n o[k "A]rnfas[t] ...
"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða ...
þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
... stein ep[tir] "Bjǫ[rn] ...
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi
"Bjǫrn ok "Fullugi(?) þeir létu hǫggva stein ... sinn.
"Bjǫrn ok "Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður
"Gamall ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
"Kári(?) ok "Ingjaldr o[k] ... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Guð hja[lpi] ...
"Bjǫrn ok "Végunnr létu reisa stein eptir "Svein, fóstrson sinn.
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Illugi lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son sinn.
"Gillaug lét reisa steina ok brú gera eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Illugi lét reisa steina ok haug gera eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir "Bjǫrn.
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn.
"Kylfingr lét hǫggva stein ok "Bjǫ[rn] ...
"Eysteinn/"Jósteinn ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð
... stein eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ... "Ketill risti.
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð
"Ragnfríðr lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir
"Ragnfríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
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"Ernfastr "<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma rétti.
"Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
... "[Bjǫ]rn, fǫðu[r sinn].
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
... reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét reisa stein eptir sik sjalfan.
"Ígull ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður [sinn].
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í
"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður sinn.
"... ok "Gulleifr ok "Bj[ǫrn] ... ... létu re[isa] ... [s]inn.
... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. Var so[nr](?) ...
"Heðingeirr ok "Bjǫrn reistu eptir "Gilda(?), bónda góðan.
"Heðing[eirr] ok "Bjǫrn reistu eptir "Gil[da(?), fǫ]ður sinn.
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok "Bjǫrn.
"Bjǫrn(?)
"Bjǫrn lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan.
... "Bjǫrn lét reisa ...
"Bjǫrn ok "Rúna þau létu reisa st[ein] ... bróður ...
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng góðan.
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Gísl ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir fǫður sinn.
"Ríkviðr ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna eptir "Þorstein.
"Ófeigr ok "Bjǫrn létu ... ... ...
"Bjǫrn, "Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir
§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast, fǫðu[r].
"Bjǫrn ok ... [st]ein eptir ... ǫnd.
stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.
ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn, fǫðu[r] sinn.
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti
"Bjǫ[rn](?) ... reisa stein ... [hjal]pi ǫnd ... risti rúnar þessar.
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
"Ábjǫrn ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Bjǫrn o[k] ... [o]k ... ... [fǫ]ður sinn. "Kolr hjó ...
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U ATA6243/65
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U Fv1980;237
U Fv1988;243
U Fv1992;157
U Fv1993;231
U NOR1996;17A
Nä 11
Nä 29 $
Vr 3
Gs 16
M8
M 15
M 16
Hs 1 $
DR 335
DR M27
N 224
N 453

DR 344

N 519

U 61

"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti r[ú]nar.
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at]
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
... [epti]r "B[jǫrn](?) [ok] "[Þors]tein(?), synir "Freysteins. "Si[gþr]úðr(?)
"Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok ... "<...-husa>, móður sína.
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok "Þóra létu ... ... ... ...
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es
"<hulr-...> ... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður
"Bjǫrn
"Bjǫrn ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn.
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
"Bjǫrn reis[ti] stein þenn[a] eptir "Ásgeir, si[nn] ...
§A ... eptir "Sigbj[ǫrn] ... [ri]sta lét "Bjǫ[rn] ... §B ... þenna ...
"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.
"Bjǫrn rétti stein þenna eptir "Ófrið ok at "Un, sonu sína.
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ...
... "Bjǫ[rn](?)/"...bjǫ[rn](?) ...
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
"Bjǫrn í "Lundi.
"Bjǫrn ... ... [b]róður sinn.
reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.
Bjǫrngeirr (1 förekomst)
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein
Bjǫrnulfr (1 förekomst)
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert
Blákára (1 förekomst)
þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).

Öl ATA4686/43 $

G 134

GR 76

GR 76

Sö 309

U 651
U 1143 $

Gs 19 „

U 644 $
U 654 $

Ög 70 $

Blákári (1 förekomst)
"Blákári ok "... fǫður sinn góðan.
blákumenn (1 förekomst)
steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann
Bláni (1 förekomst)
sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ... <fuþorkhniastbmlʀ> ... §C ... ... ... ...
Blánum (1 förekomst)
sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ... <fuþorkhniastbmlʀ> ... §C ... ... ... ... ... ...
Bleik (1 förekomst)
... [stei]n þenna eptir "Bleik ... ... ... ...
Bleikr (2 förekomster)
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf,
"Klettr(?) ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt
Blesa (1 förekomst)
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða.
Blesi (2 förekomster)
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn.
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er
Boði (1 förekomst)
"Boði(?) ... "Tosti ok "Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir "Þorgaut,

Öl SAS1989;43
Öl SAS1989;43
Ög 113
Sö 76 „
Sö 144
Sm 126 „
Sm 153 „
Sm 163 $
DR AUD1995;279

Bófa (9 förekomster)
með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá
hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
"Tófa(?)/"Bófa(?) lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu
"Ótryggr, "Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður sinn snjallan.
ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ... ...
"Tosti ok "... [e]ptir "Bófa, fǫður s[inn].
... r[ei]sa kuml eptir "Bófa ...
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?) þegn

Öl 6 $
Öl KALM1982;57
Öl SAS1989;43
DR 370 $
DR 390
DR 393
DR M30
DR M30

Bófi (8 förekomster)
"[B]ófi/"[T]ófi(?) lét gera kuml þessi eptir "Tófu, konu sína ...
"Jóarr o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi
"Bófi hǫggva lét stein at "Þjóðkel/"Þorkel.
"Bófi í "Lundi, "Bófi.
"Bófi í "Lundi, "Bófi.

Nä 29 $

U 375 $

DR M28

Nä 15

Bófríðr (1 förekomst)
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann
Bógi (1 förekomst)
stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).
<boin> (1 förekomst)
"<boin> á "Lundi.
Bóla (1 förekomst)
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ...

Ög 166

Vg 161

Nä 15

Vg 161

Vg 161
U 867 $

DR 105

Vg 161

Öl 19 „
Öl 36 $
Öl 37 $
Öl ATA4684/43A $
Öl Fv1911;274B $
Öl Köping48
Öl Köping54

Boldi (1 förekomst)
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr
Bóli (1 förekomst)
"Bolli/"Bóli reisti stein þenna eptir "Bollu/"Bólu, mág sinn.
Bolla (1 förekomst)
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ...
Bolli (1 förekomst)
"Bolli/"Bóli reisti stein þenna eptir "Bollu/"Bólu, mág sinn.
Bollu (2 förekomster)
"Bolli/"Bóli reisti stein þenna eptir "Bollu/"Bólu, mág sinn.
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa,
Bólnauts (1 förekomst)
§A "Bólnauts(?) sannsteinn(?). §B "Villi.
Bólu (1 förekomst)
"Bolli/"Bóli reisti stein þenna eptir "Bollu/"Bólu, mág sinn.
bónda (212 förekomster)
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?).
... eptir "Eystei[n], bónda sinn. "Kor[pr] ...
... [ste]ina eptir "Sveinu, bónda sinn. ...
... [epti]r "Svein, bónd[a] ...
... [l]ét reisa stei[n] ... [b]ónda sinn. "Guð ...

Ög 15
... reisti ... ... ... "..., bónda sinn n[ýtan](?).
Ög 28 „
... son, er bjó á "<kautaun> ... bónda(?) sinn.
Ög 29
"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður sinn.
Ög 93
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
Ög 105 $
"Þorsteinn reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
Ög 112 „
"Ólǫf reisti stein þenna eptir "Hofi/"Høfi/"Hyfi, bónda sinn góðan.
Ög 119 „
"Sigdan rétti stein þenna eptir "Ofæta, fǫður sinn, bónda góðan.
Ög 128
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok "Sigbjǫrn.
Ög 140 „
... eptir "Svein, bónda(?) ...
Ög 160
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
Ög 192 „
"Þóra lét reisa stein þenna eptir "Helga, bónda sinn.
Ög 194 „
"D[a]nr o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir "Krók, fǫður sinn, bónda "Þóru.
Ög 200
... ... [k]umla eptir "Geirma, þegn [n]ýtan, b[ónda](?) ...
Ög 206 $
"Sigbjǫrg reisti stein þenna eptir "Gunnar, bónda sinn.
Ög 207 $
ok "Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan.
Ög 212 „
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
Ög 221 $
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Danska, fǫður sinn, bónda góðan.
Ög 224
reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C góðan.
Ög 228
"Heðingunnr, "Gjaflaug reistu eptir "Ófeig, bónda sinn. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
Ög Fv1958;252
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
Ög SKL1;174
... [l]étu ger[a k]uml eptir "Óla, bónda sinn góð[an].
Sö 6
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, bó[nda] ...
Sö 8
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 14 $
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd
Sö 19 $
lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans ǫnd.
Sö 31 $
ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda "Aldrífar.
Sö 72 „
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál þeira/þeima.
Sö 94 „
... eptir "Bjǫrn, bónda sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 96
... ... [s]tein þenna at "Begli, fǫður sinn, bónda "Sæfu. Hann var fa[rinn](?) ...
Sö 101
"Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda síns.
Sö 116
kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið, bónda sinn.
Sö 137
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver.
Sö 157 „$
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda sinn.
Sö 157 „$
stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda sinn.
Sö 192
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira
Sö 195 $
"Holmsteinn reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann
Sö 198
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
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"Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn
ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er
steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli.
"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok "Holmsteins.
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda "Þorgerðar.
... reisa at "Gagar(?)/"Kag(?)/"Gag(?), bónda nýtan.
þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
... bónda [sinn] góðan.
"Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu
"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Véfríðr reisti stein þenna eptir "Véseta, bónda.
... [lag]ði stein eptir "Þórð, b[ónda]/b[róður](?) ...
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
"Rannveig gerði kuml þessi eptir "Sveinung, bónda sinn.
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
"Þyrvé reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr vígi.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn.
"Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son sinn.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
"Áskell lét rétta stein þenna [e]p[tir] "..., fǫður sinn, [b]ó[nd]a góðan(?).
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
... "[Eirí]k(?), bónda sinn ... ok ... "[G]uðrík, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]p[i ǫ]n[d].
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
"Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
"Líkviðr ok "Knú[tr] ... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ... sál ha[n]s.
"Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari hjó.
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"Jóhan "Streitinn merki ok "Ragnvǫr eptir bónda.
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar góðan.
létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
"[Á]sgautr lét reisa stei[n] ... bónda ...
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir
ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda "Ingiþóru.
létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda sinn.
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í "Grikkjum.
eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir
fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda sinn.
"Ingibjǫrg lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn. "Þorsteins, sonar síns.
létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir ...
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
"Kǫrlungr(?) lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda sinn.
ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda "Gu[nn]u.
ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir hjó.
"Jófríðr lét stein hǫggva eptir "Spja[lla](?), [bón]da sinn.
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
"Inga lét hǫggva steina ... "... [b]ó[nd]a ... ...
stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
§A "Guðlaug lét hǫgg[va] stein eptir "... bónda sinn. §B ... ok "Fasti, þeir ...
"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir "Bjǫrn.
"Guðlaug lét stein hǫggva eptir "Forkunn, bónda sinn, ok "Ketilelfr(?).
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
"Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda sinn.
"Borgunna lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r fǫ[ð]ur sinn.
reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok "Ástríðar.
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.
eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a sinn.
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"Holmfríðr ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í "Mýribý bjó.
gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn risti.
[rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda sinn.
"Jǫrundr ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da góðan.
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda sinn.
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti rúnar.
létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti
létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ... merki at bó[nda] ...
re[ist]u stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar þessar.
§A ... "[S]ibba(?) fǫður ... §B ... at bónda ...
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
§P "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina
"Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur sinn.
... "Sigvarðar son ... eptir bónda sinn ...
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
ok "Eysteinn "Ófeig[r] ... "Guðfast, fǫðu[r] ... ok "Ásgerðr ... bónda sinn.
"Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?).
létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda sinn.
"Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir "Sig...
létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda sinn.
"Heðingeirr ok "Bjǫrn reistu eptir "Gilda(?), bónda góðan.
"Gillaug lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina þess[a] báða.
sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti
"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir bónda sinn.
"Ingigerðr l[ét] ... bónda "Holmfríðar, bróður "Djarfs. "Balli risti.
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
"Þorgunnr lét hǫggva stein eptir "Rúna(?)/"Hróar(?), bónd[a] ...
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"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q
"<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R
"<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?).
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur sína.
ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti stein þenna.
Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær s[inn], ... [e]pti[r] bó[nda] ...
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti rúnar.
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Þorgerðr(?) lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður sinn.
§A ... ... [bónd]a(?) sinn. §B ... ... epti[r] ... [b]að "Œpi rista rúnar.
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
"Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
"Þegn, "Fastheiðr lét[u] ... bónda si[nn].
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára
ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
"Neskonungr lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?) "Ginnlau[g]ar.
stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr risti.
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.
... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
"Ketill lét reisa st[ein] ... [fǫ]ður sinn, "Gulla at bónda sinn.
... hǫggva stein at "I[n]gvar, fǫð[ur] ... [bó]nda sinn.
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
[ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir "Agmund, bónda sinn.
"Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.
létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó stein.
"... lét reisa stein eptir "<taist>, bónda sinn, son "...

U 1151
U 1152
U 1154
U 1162
U Fv1953;263
U Fv1972;172
U Fv1976;99
Nä 9
Nä 28 „
Nä 32
Gs 1
Gs 4 „$
DR 99
DR 277
DR 291
DR 298 $
DR 317
DR 338
DR 399
DR 402

Ög 94 $
Sö 213
U 57
U 527 $
Vs 24 $

U 37

Sö 106

"Heðindís lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "Þorstein, bónda sinn. "Lífsteinn.
"Freygerðr reisti stein þenna eptir "Ígul, bónda sinn.
ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
"Helga lét reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr
"Guðlaug reisti eptir bónda sinn.
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
"... reisti stein þenna eptir "Ernbjǫrn, [b]ó[nda] sinn.
"Sveinn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans <-þulfri>.
ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn, bónda "Gunnu.
"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.
"Gyða reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar þessar.
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr
"Þorgeirr reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
§A "Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
bóndi (5 förekomster)
kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).
at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi. "Holmsteinn.
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr
Bóndi (1 förekomst)
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok
borg (1 förekomst)
sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
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Borga (2 förekomster)
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir
§A <fuþorkhniastbml[ʀ]> §B <fuþorkhniastbmlʀ> §C "Borga á nagl(?) þenna. "Guðmundr(?) risti(?).
Borgbý (1 förekomst)
"Ljúfvini "Borgbý.
Borgfast (1 förekomst)
§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast, fǫðu[r].
Borgfastr (2 förekomster)
"Gjafaldr ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón,
"Borgf[astr(?) ok] "...fastr létu hǫggva at "Ketilfast, bróður sinn.
Borggeir (3 förekomster)
ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
"Jógeirr ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn
"Sigfrøðr lét her(?) reisa at "Borggeir, fǫður sinn.
borgir (1 förekomst)
at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
Borgulf (2 förekomster)
"Þórir ok "Hróða létu reisa stein þenna eptir "Borgulf, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður sinn.
Borgulfr (1 förekomst)
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn

Borgunna (1 förekomst)
"Borgunna lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?)

U 318

borinn (1 förekomst)
væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn

Ög 136 $

bornir (1 förekomst)
tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm,

Ög 136 $

U 616 $
DR 268
DR EM85;306 $

DR M29

DR 41

Bósa (3 förekomster)
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru>
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Þorgauts dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn.
Bósi (1 förekomst)
"Bósi í "Lundi.

bót (1 förekomst)
"Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.

G 86
G 309 $

Bót.. (2 förekomster)
§A ... ok "Bó[t]... ... §B ... ... ...
"Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...

G 136 „$

Bótbjǫrn (1 förekomst)
"Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.

Nä 29 $

Bótfreðr (1 förekomst)
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn

Nä 29 $

G 225

G 220 $

G 188 $

Bótfríðr (1 förekomst)
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var
Botfúss (1 förekomst)
"Hrani á þenna vigr. "Botfúss faði.
Bótgeir (1 förekomst)
... "[O]ddgeir/"[Bó]tgeir. Er dó í "Holmga[rði] ... ...
Bótheiðr (1 förekomst)
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt

G 37

Bóthvatr (1 förekomst)
"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...

G 207
G 208

Bótmundr (2 förekomster)
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ...

U 32

G 203 $

G 207
G 208

Botna (1 förekomst)
ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Bótreif (1 förekomst)
gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann
Bótreifr (2 förekomster)
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?),

DR 378

Ög NOR2001;32

N 235

G 80 $

G 58
X FiSAO1987;38

Sö Fv1993;229

DR EM85;151B $

Öl SAS1989;43

DR 291

Bótríðu (1 förekomst)
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
bótrúnar (1 förekomst)
§A Lyf[r]únar rí[st] §B [e]k, bótrúnar.
Bótulf.. (1 förekomst)
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
Bótulfr (1 förekomst)
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml
Bótvé (2 förekomster)
"Bótvé á mik(?) "Arngeirs/"Arges ...
§A "Bótvé §B "Hegvé á mik.
Bótviðr (1 förekomst)
"Bótviðr o[k] ... reistu merki ... ... bróður sinn.
Bourr (1 förekomst)
Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. "Bour(r).
brá (1 förekomst)
ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B
Bram (1 förekomst)
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok

Ög 20 $

DR M34

Öl 28 $
Öl 28 $
Vg 135 „
U 1026
U 1036
U 1067
U 1072
U Fv1976;107
Hs 11
DR 318

Sö 311
Sö 312
U 101
U 149 „
U NOR1998;25

U 323 $

Sö 34 $
U 838

Brandi (1 förekomst)
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.
...brandr (1 förekomst)
"...brandr í "Lundi.
Brandr (10 förekomster)
sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir
sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð
"Brandr ok "Sigviðr létu reisa stein at "Munda, bróður.
"Sigfastr ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn,
steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
"Þorke[ll] o[k] ... "Brandr ... ... ... "Œpir risti.
"...[bj]ǫrn(?) ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at
sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi
braut (5 förekomster)
"Holmfastr lét braut ryðja eptir "Ing[i]..., móð[u]r sína gó[ða] ... sína.
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý.
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína
"Jarlabanki lét ... [s]tein at sjalfan sik ok braut ryðja.
riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
brautarkuml (1 förekomst)
breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
brautu (2 förekomster)
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn,
stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.

U 323 $

U 638 „
U 638 „

breið (1 förekomst)
sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml
breiða (2 förekomster)
§P ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... [lét] gera
... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ...

Hs 14 $
Hs 15 $

Bresa (2 förekomster)
rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var
§P "Freymundr "Fégylfis sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá

Hs 14 $

Bresi (1 förekomst)
þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn

Hs 14 $
Hs 15 $

Brísa (2 förekomster)
stein/steina þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar
§Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá

Hs 14 $

Vg 67
DR 81
DR 338

U 530 „

Brísi (1 förekomst)
eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r
brjóti (3 förekomster)
Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
"Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
Brodd (1 förekomst)
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.

Ög 133

Öl 28 $
Öl 28 $
Sö 11
Sö 178
Sm 122
U 98 „
U 167
U 329
U 541 $
U RR1987;134
DR 37
DR 114 $

Vg 90
DR 268
DR 275 $
DR 343
DR 370 $
DR 383
DR 398

Ög 136 $

Öl 2 „
Öl 12 „$
Öl 15 „$

Broddr (1 förekomst)
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd,
bróðir (12 förekomster)
reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q
reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ... ...
sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok "Ástríðar.
Hér liggr "Sigreifr/"Særeifr, bróðir ... ... En "Œpir risti rú[n]ar.
hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í "Hú[s]um(?).
... ... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ... ...
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ...
Bróðir (7 förekomster)
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari
"Bróðir ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður
ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist
... "Bróðir ... ... ... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l,
§A "Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund,
broðrum (1 förekomst)
sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs
bróður (416 förekomster)
"Þe[gn](?), "...geirr(?) [létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Eyst[ei]nn(?) ... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
"Ábjǫrn(?) reisti stein þenna eptir ... fǫður sinn ... "Víkar, bróður sinn.
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"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ingjald, bróður sinn.
... e[pt]ir "Ótrygg, bró[ður] ... "[Gu]ðný(?) lét reisa eptir [so]n(?) sinn. Hj[alpi](?)
"Jǫrundr(?) rétti stein eptir "... [br]óður sinn.
... [fǫ]ður/[bró]ður sinn góðan.
reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug eptir.
"Þyrvé rei[sti] ... [r]eistu at bróður sinn.
... [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan. "Guð ...
... þessa ... ... bró[ður] ...
"Syvurr reis[ti] ... ... ... ... [br]óður sinn.
"Styðingr/"Stœðingr reisti stein þenna eptir "Jarla, bróður sinn.
ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son "<si–m>.
"Hlífundr reisti stein þenna eptir "Un, bróður sinn.
kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel bróður.
ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Sǫlvu, bróður sinn.
"Þorfríða reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn, bróður sinn.
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna,
"Eysteinn reis[t]i stei[n] ... [ep]tir "Áskel, bróður sinn.
"Ingivaldr reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek enda.
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.
"Lokki/"Illugi reisti stein þenna eptir "Auna, sinn bróður.
"Ormarr reisti kuml eptir "Áskel, bróður sinn.
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
"Væringr reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með "Knúti.
"Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar, bróður sinn.
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?).
"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Sveini reisti stein þenna eptir "Gaut, bróður sinn.
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, er fórst ... helfningi(?) austr.
reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi> "Sveins(?) bróðu[r].
"Áki rúnar risti eptir "Búa(?), bróður [sinn].
"Sæþórr reisti eptir "Þóra, bróður sinn, var dauðr.
"Tóki reisti stein ept bróður sinn "Jóstein(?).
"Þyrna(?) reisti stein þenna eptir "Eystein, sinn bróður.
"Végautr reisti steina þessa eptir "Þorgaut, bróður sinn.

Ög 201 $
§A "Karli ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
Ög 233 $
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Þorgeir, bróður sinn.
Ög 234
"Karl reist stein þenna eptir "Ásmund, bróður sinn.
Ög 237
"Þorsteinn ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?), bróður sinn.
Ög Fv1975;174
... "Jarl reistu [stei]n þenna eptir bróður/brœðr "Ótryggs.
Ög Hov19;24
... [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn] ...
Ög NOR1994;27
"Vésteinn reisti ... ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
Sö 3
ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður "Illuga.
Sö 6
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, bó[nda] ...
Sö 8
ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 23B „
... ... at "... ... merki ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn.
Sö 26 $
"Fasti ok "Óspakr létu reisa stein at "Sighvat, bróður sinn.
Sö 27
"Gunna ok "Tófi o[k] ... ... ... ... ..., bróður sinn. "Guð hjalpi.
Sö 29 „
"Þorsteinn reisti ... stein þenna [eptir] "Véulf, bróður.
Sö 33
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.
Sö 36
ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
Sö 39
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á "Líflandi.
Sö 45 $
þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ... <uinurniʀ>.
Sö 46
"Áskell ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta
Sö 51
"Guðfastr, "Sæulfr reistu at "Holmstein, bróður sinn, stein.
Sö 57 „
"Balli ok "Ófeigr reistu stein at "Svarthǫfða, bróður sinn.
Sö 60
stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.
Sö 61
stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn bróður.
Sö 63 „$
§P "Valr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir
Sö 63 „$
stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok
Sö 63 „$
§Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.
Sö 63 „$
stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.
Sö 70
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.
Sö 75
"Nennir ok "Tíðkumi reistu stein at "Ulf, bróður sinn.
Sö 82 $
"Vé[st]einn <ba-iʀ> <iþrn> eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum. "Þuli(?)/"Þulr(?) hjó <uln>.
Sö 84 $
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd "Þorbjarnar.
Sö 88 $
reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir "Holmlaugar.
Sö 92
... lét reisa st[ein] ... "Rysju(?), bró[ður] sinn. Ha[nn] ... austr. "Balli ...
Sö 103 $
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
Sö 120
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Sö 127 „
... ok brú þessa ... ... "Svein br[óður] ... ... ...
Sö 129
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Helga, bróður.

Sö 131
Sö 138
Sö 142
Sö 151
Sö 161
Sö 173 $
Sö 176
Sö 178
Sö 179
Sö 184 $
Sö 188 $
Sö 190 $
Sö 205
Sö 209
Sö 210 $
Sö 212
Sö 215 „
Sö 219 $
Sö 227
Sö 232
Sö 239
Sö 241
Sö 252 $
Sö 255
Sö 257 „$
Sö 259
Sö 273
Sö 281
Sö 282 „
Sö 284
Sö 287 „
Sö 287 „
Sö 290
Sö 292 $
Sö 297
Sö 320
Sö 333 $

"Spjóti, "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi ǫnd.
"[Si]gbjǫrn ok "Sveinn þeir brú gerðu eptir "..., bróður sinn.
§A "Nesbjǫrn, sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein
... reisti stein at "Þóri, bróður sinn, stýrimann góðan.
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul>
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?)
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni
"Hermóðr lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda hans.
merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?) steindi(?).
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
"Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera.
"Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
ok "Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó rúnar.
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði stein.
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág "Eybjarnar/"Auðbjarnar. Kross.
ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
"Bjǫrn lét ... ... "Ul[f, b]róður sinn.
"Vég[í]sl o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn hjó stein.
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi!
"Gunnvǫr(?) lét ... ... eptir "Alfketil, [b]ró[ð]ur son ...
... ... ... bróður ...
"Signjó[tr] reisti stei[n a]t "Sigrøð, fǫður sinn, "Sibba [br]óður.
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á "Serkland[i].
"Hauk[r] reist[u] stein eptir "<naus>, fǫ[ður] ... ... ... "... bróður þeira.
"..., bróður ...
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður
bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?) sinn.
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
"Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok "Holmsteins.
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney.

Sö 335 $
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari
Sö 338
"Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr
Sö 340 $
at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
Sö 341 „
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.
Sö 345 $
at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður ... §C ... [lét] reisa ...
Sö 346 $
ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
Sö 352
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>
Sö 360
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.
Sö 362 $
"Kolbeinn ok "Juli reistu stein eptir "Ingvar, bróður sinn.
Sö 374 $
... l[é]t r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ... góðan f[ǫ]ð[ur].
Sö Fv1948;295
reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
Sö Fv1948;298 $
at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður "Guðfinns.
Sö Fv1959;262 $
ok "Arngerðr/"Arngeirr lé[t]u reisa ... ... ... "... b[ró]ðu[r s]inn.
Sö Fv1969;298
... þenna eptir "Áskel, br[ó]ð[ur] ...
Sö Fv1993;229
"Bótviðr o[k] ... reistu merki ... ... bróður sinn.
Sö SB1965;12 $
"Ormr ok "Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður sinn.
Sm 17
"... lét [ge]r[a br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ... "[G]uð ... [sá]lu ...
Sm 31
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
Sm 33 $
... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
Sm 42
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
Sm 44
§A "Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í
Sm 45
"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
Sm 59
"Sigmundr gerð[i] ... "Ulf/"...ulf, bróður sinn.
Sm 69 $
"Geirbjǫrn setti stein þenna eptir "Svein(?)/"Svell(?), bróður sinn.
Sm 75
"Sigvarðr lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 77
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
Sm 84 „
"..., bróður sinn ...
Sm 86 „
"Sv[ei]nn ... eptir "Bróður/bróður. Þeir [l]ǫgðu(?) hann ...
Sm 87
"Haraldr ... bróður sinn.
Sm 89 $
"Búi setti stein þenna eptir "Þorgaut, bróður.
Sm 96 $
eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú
Sm 98
... setti stein þenna eptir "Tóta/"Dóta, son ..., bróður "Gauts.
Sm 101
"Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
Sm 105
"Helga setti stein þenna at "Eymund bróður.
Sm 106 $
"Sandarr setti eptir "Eystein/"Jóstein, bróður sinn.
Sm 109 „
"Ketill reisti stein eptir sinn bróður "<nahhar> "Steins so[n].
Sm 111 $
"Végautr reisti stein þenna eptir "Geirfast, bróður sinn. "Ágau[tr](?) hjó(?).
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"Jarpr lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ... "Sibbi ...
"Tó[l]ir/"Dó[tt]ir reisti stei[n] ... "Óníðing, bró[ð]ur sinn.
"Gunnulfr gerði k[uml] ... ok "Sigstein, bróður sinn.
"... rei[sti] ... bróður.
"Illugi ... brú eptir "... [fǫ]ður/[bró]ður sinn nýtan.
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð hjalpi.
... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn;
"Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
... [lag]ði stein eptir "Þórð, b[ónda]/b[róður](?) ...
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Þóri, bróður sinn.
"Ǫlvir reisti kuml þessi eptir "Þóri, bróður sinn.
reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar
"Þórir reisti stein þenna ept[ir] "Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.
fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður, kuml þessi.
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?) "Tryggvi(?).
"Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).
eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
"Starri/"Stari reisti ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn. En ...
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
... gerði kuml þessi eptir "[Hal]fdan, bróður sinn ...
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða góðan.
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
... stein þenna e[ptir] ..., bróður "Sæfa.
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
§A "Steinfas[t]r lé[t] ... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bjǫ[r]n o[k "A]rnfas[t] ...
"Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Illugi lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at bróður s[inn].
"... ok "Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi ǫn[d] ...
ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
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reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti
"...bjǫ[rn] ... [epti]r bróður ... ... ...
ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður sinn.
"Sveinn lét rista rúnar eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn.
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður sinn.
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður
"Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf, bróður sinn.
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er
létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda sinn.
"<oka> ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki> <kauþuʀ>.
ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
"Ragnhildr(?) ok "Ulfhildr létu stein eptir fǫður ok bróður sinn.
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son sinn.
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i] ... ...
"Fastlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Ketil, bróður sinn. "Sveinn risti.
"Illugi lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son sinn.
"... lét r[eisa] ... bróður sinn. En "Œpir risti rúnar.
"Illugi lét reisa steina ok haug gera eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
"Þórir ok "Freysteinn létu reisa stein eptir "Þorstein, bróður sinn.
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður [si]nn.
lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti rúnar.
létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir b[r]óður sinn "Fulluga.
"Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir risti.
létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir "Oddulf.
"...ulfr reis[t]i st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu
lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira
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... [ste]in þenna eptir "Kalf, bró[ður] ...
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
"Holmfríðr ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í "Mýribý bjó.
sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu.
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í ... ...
"Styrbjǫrn lét reisa stei[n e]ptir "Sigstein, fǫður [sinn], bróður "Holmst[ei]ns.
lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
... "... þeir fœrðu stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?) þessa ...
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn.
... [þenn]a eptir "Mú[l]a(?) [fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
... [ept]ir "Stein bró[ður] ...
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti hjó.
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir "Ásgeirs.
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa [l]iði.
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður sinn.
ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Ulfr ... fǫður sinn ok bróð[ur] ... settu ...
[o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.
þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður sinn].
"Algautr lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður sinn.
eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr
ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"... ... ... re[ist]u stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ...
þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til
... mer[ki] ... bróð[ur] ...
ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
... [b]róður sinn(?) ok ... ... at ... ... "Vénjó[t] ...
"... "... reis[tu](?) stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son s[inn].
"Ígulbjǫrn ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á "Ulfdǫlum.
"Rǫskviðr lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn. "Auðmundr(?) risti rúnar.
"<huli> lét stein hǫggva ok þeir ... ... eptir "Krók, bróður sinn ...
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].
"Gunnarr ok "Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn>
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... ok "Gyríðr létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir menn váru feðgar.
"... o[k "Ste]inbjǫrn/"[Ar]inbjǫrn ... ... [br]óð[u]r sinn "Sœgsa.
"Sighjalmr lét reisa stein þenna eptir "Kús(?)/"Gus(?), bróður sinn.
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
"...geirr lét gera merki þessi ok "Sigfúss at ... bróður sinn.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir hjoggu.
ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs arfar.
ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
"Goti lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Goti lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Kali l[é]t r[eis]a stein at "Sigreif, bróður [sinn, s]on(?) "<sairʀ>.
"[Ó]leifr(?) lét reisa stein ... [a]t "Geirbjǫr[n](?), bróður sinn góða[n] ... [ri]sti stei[n].
... "Óleifr, þeir létu reisa stein at "Geirbjǫrn(?), b[róður] ...
"Ingigerðr l[ét] ... bónda "Holmfríðar, bróður "Djarfs. "Balli risti.
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Kvígbjǫ[rn] reisti stein þenna eptir "Þorstein, b[róðu]r sinn.
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.
"Bjǫrn ok "Rúna þau létu reisa st[ein] ... bróður ...
ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.
"... ok "Holmsteinn ok "Steinbjǫrn létu hǫggva stein at "Eist, bróður sinn.
"Véfas[tr] [lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan
lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan
lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.
... [lé]t reisa s[t]ein ep[tir ...] [fǫðu]r/[bróðu]r sinn.
"Ingifríðr/"Ingríðr lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
"Gísl ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir fǫður sinn.
stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
"Ásgeirr ok "Gerðarr láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi "Guðbjarna[r]. "[Vé]seti risti.
reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð, bróður sinn.
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
"Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at bróður sinn.
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r] si[nn].
... "Eystein(?), fǫður sinn, ok "Stein, bróður sinn ...
§A "Múli ... ... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?)

U 933
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður sinn.
U 937
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
U 948 $
Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
U 950
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
U 954 „
Þau(?) "Eyríkr(?)/"Auðríkr(?) frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga
U 968
"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son "Þorgerðar.
U 974
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
U 976
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir "Ásfast, bróður sinn.
U 977 „
"Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
U 987
"Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
U 991
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
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"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
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"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
U 1025 „
"Ǫnundr ok "Þorbjǫrn lé[t]u rétta stein eptir "Ketilmund, bróður.
U 1026
"Brandr ok "Sigviðr létu reisa stein at "Munda, bróður.
U 1038 „$
"Heðinbjǫrn lét reisa stein at "Ála/"Alla, bróður sinn ... <hia>
U 1046 $
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
U 1074 „
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
U 1076 „
"Andvéttr lét hǫggva stein þenna at "Gota, bróður sinn ...
U 1081
"Borgf[astr(?) ok] "...fastr létu hǫggva at "Ketilfast, bróður sinn.
U 1083 „$
fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
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"Ófriðr ok "Gísl létu hǫggva stein at "Svart, bróður sinn.
U 1127
"Fasti ok "Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn "Þrónd.
U 1129 „
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
U 1130 „
"St[yrfa]str/"St[einfa]str(?) ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ... <liku> <þaʀ>.
U 1139 $
ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir
U 1139 $
ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir
U 1153 „
"Unnu[lf]r(?) reisti stein þenna eptir "Gamal, bróður sinn.
U 1176 $
"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
U ATA4822/64 $
... "Ási(?) ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn.
U Fv1953;270 $
"[S]igbjǫr[n]/"[S]eybjǫr[n] ... ... bróður sinn ...
U Fv1975;169
... ... "[Í]gulfríðr/"Holmfríðr reis[ti] st[ein] eptir "Otr, bróður s[inn].
U Fv1976;107
létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
U Fv1977;163
... stein eptir ... [bró]ður/[fǫ]ður sinn ...
U Fv1992;157
ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
Vs 13
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó rúnar.
Vs 15
§B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður. "Balli.
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... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
"Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar þessar.
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
"Helgulfr ok "Geirleifr þeir gerðu eptir "Sigmund, bróður sinn.
"Vébjǫrn, bróður sinn.
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r. ... "Guðmundr
"Ǫnun[d]r(?), sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði
varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti rúnar.
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd "Unar.
... "...undr "Greip[a]/"Grip[a] sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ... ... ... [ma]rkaði stein.
... [bróð]ur/[fǫð]ur(?) "Half[danar](?) ...
§A <fuþork> ... §B ... reisti steinin eptir "Hjǫrulf/"Jórulf, bróður sinn ...
... [b]róður(?) ...
... bróður s[inn](?) <lati> ...
ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr
ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
... ... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ... ...
sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik> sinn bróður.
"Freystein setti stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
"... ... stein ... ... bróður sinn, harða góðan þegn.
"Ásgautr "Viða sonr, ... maðr "Sveins, reisti stein ... ept bróðu[r] ...
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.
"Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn fǫðu[r].
"Þorgeirr "Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.
"Hella(?) reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður sinn.
"Ásgautr "<tuguta> sonr reisti stein ept "Ásgeir, bróður sinn.
"Ryskr reisti st[ein] [epti]r "Ófeig, bróður sinn.
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts "Rauðumskjalda.
"Eysteins synir reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara "Ásbjarnar "Nefs.
"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar
... ... ... son "Sóta ... ... ept "Þórð, bróður ...
§A "Áskell setti st[ein] [þ]enna at "Tófa [b]róður sinn ... §B en "<kru...>
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eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann
"Áskell setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins, "Aðalmerki/"Aðalmæki.
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tóki reisti stein þenna eptir "Auðga, bróður sinn, harða góðan [þegn].
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.
dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
"Ásbjǫrn, heimþegi "Tóka, setti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn.
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á "Svíþjóðu.
"Galinn reisti stein þenna eptir "Æsi, bróður sinn.
"... létu h[ǫggva] stein eptir "Þorfast, bróður sinn ok "Guðki.
"Bróðir ... ... ... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
"Gillingr reisti ... ... [br]óður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Ásvaldi reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.
stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild, móður.
brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok "Ásgeir, bróður sinn.
lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
§A ... reist[i] stein þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell
ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
"Tosti ok "Ásbjǫrn reistu stein þenna ept "Tófa, bróður sinn/...
... ... s[t]ein þenna [eptir] "Auðrík bróður sinn.
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
... þenna ... bróður si[nn].
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
§A "Gautr reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr g[erði].
"Bjǫrn ... ... [b]róður sinn.
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reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
"Helgi reisti stein þann ept "Ketil, bróður sinn.
§A "Sveinki reisti stein þenna §B [eptir] "Þrónd, bróður sinn,
"Þórir reisti stein þenna eptir "Ígul, bróður sinn.
"Akli reisti stein eftir "Ulf, [bróðu]r sinn.
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...
Bróður (3 förekomster)
"Sv[ei]nn ... eptir "Bróður/bróður. Þeir [l]ǫgðu(?) hann ...
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
"Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
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bróðurson (8 förekomster)
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Eymund, bróðurson sinn.
"Sveinn ok "Sandarr þeir gerðu spengr eptir "Fugla, bróðurson sinn.
§A "Þorbjǫrn reisti stei[n] [þenna epti]r "Þóri, bróðurson sinn, §B harða góðan svein.
"Kafli reisti stein þenna eptir "Geira, þegn harða góðan, bróðurson "<bitu>.
"Þjalfi reisti stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi sálu "Víkings.
"Hróðulfr setti stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ... "Ávarr fáði.
"Gása synir reistu stein þenna eptir "Gunnar, bróðurson.
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}

Sö 106

brotna (1 förekomst)
at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
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brú (136 förekomster)
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
"<–ti-> gerði brú þessa e[p]tir "Heimkel ok "Sibba, sonu sína.
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.

Ög 162
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
Ög 212 „
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
Ög 214
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
Ög ATA4905/48
... ge[r]a(?) [b]rú(?) ...
Sö 22 $
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
Sö 30
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
Sö 101
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður
Sö 127 „
... ok brú þessa ... ... "Svein br[óður] ... ... ...
Sö 141
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
Sö 142
"[Si]gbjǫrn ok "Sveinn þeir brú gerðu eptir "..., bróður sinn.
Sö 149
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr
Sö 149
eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
Sö 174 $
lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt,
Sö 178
"Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
Sö 252 $
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
Sö 299
"Ǫnundr ok "Þorfa[str ... ... móðu]r sína. Þeir gerðu brú.
Sö 300 $
"Sverkir lét brú gera eptir "Eringunni, móður góða.
Sö 312
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd
Sö 328
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
Sö ATA328-4407-2003
... [lét]u(?) br[ú](?) ...
Sö Fv1948;282
"Guðmundr ok "Gísla þau létu gera brú.
Sö SB1965;19
"... ... "Gunna lé[t]u hǫggva stein þenna ok brú þ[ess]a ... ... ... sína.
Sm 15
"... lét gera brú eptir "Svar[t]...
Sm 17
"... lét [ge]r[a br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ... "[G]uð ...
Sm 73
"Holmi lét gera brú eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
Sm 80
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
Sm 96 $
reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ
Sm 96 $
bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu sína.
Sm 99
"Þórðr ok "Þorbjǫrn gerðu brú þessa eptir "Verskulf, fǫður sinn.
Sm 100
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
Sm 130 $
"Jarpr lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ... "Sibbi ...
Sm 137
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 157
"Illugi ... brú eptir "... [fǫ]ður/[bró]ður sinn nýtan.
Vg 2
§A "Bjǫrn reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok e[ptir] "Jórunni(?)
Vg 30 $
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.
Vg 173
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
Vg 182 $
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
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"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En
"Forkunnr lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
"Ingibjǫrg lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
"Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
"Ingifastr lét brú gera eptir ...
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
"Gillaug lét reisa steina ok brú gera eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
"Ingríðr lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu
"Þórðr á brú.
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir
fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ... ...
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl "Sigrøðar.
... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit>
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
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"Ing... ... "[Þo]rbjǫrn létu gera brú at "Þegn, fǫður [sinn].
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
"Sylfa/"Solfa ok "Búi gerðu brú þessa eptir "Ásgeir, var sonr ... ...
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok
hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
"Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar
§P ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... [lét]
... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ...
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok
"Hugal[d]r ... [ste]in þenn[a] at ... ok brú g[e]ra.
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.
"Ǫnundr ok "Jǫrundr ok "Sigviðr þeir létu reisa ... ok brú ... ... ...
eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...
"Guðfastr lét reisa stein ... "Fastulfr ... ... brú <asuhk>.
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
"Ketilmundr ok "... [létu g]era brú at "Kag(?)/"Gag(?), son [s]i[nn].
"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar þessar.
"Agviðr lét gera brú eptir "Kǫrlung ok "Guðvǫru.
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"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð
"... bað brú gera ... ...
"Holmgeirr(?)/"Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn
brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at
er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður
... brú eptir "<au-ka>
reist[i] ... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi,
"Sassurr reisti stein en gerði brú.
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.

brúar (3 förekomster)
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast,
sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
Brún (1 förekomst)
"Sveinn/"Steinn rétti stein þenna eptir "Brún, son sinn nýtan(?).
Brúna (7 förekomster)
bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða góðan.
"Gautulfr(?) ok "Sveinn reistu stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.
ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli
"Brúni lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir bónda sinn.

U Fv1979;243A $
Nä 26

... eptir "Brún[a](?)
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.

Brúni (10 förekomster)
Sö 55
farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein þenna.
Sö 178
báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
Sö 187
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn.
Sö Fv1958;242
"Ǫnundr ok "Brúni reistu at "Kolbein þenna stein.
Vg 198
"Brúni [reis]ti stein þenna eptir "Áskel, son sinn.
U 716 $
"Brúni lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna,
U 763
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður
U 764
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður
U 939
"Forkunnr ok "Brúni létu gera merki at "Ígulfast, fǫður si[nn].
DR 400
"Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn,
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Brúnkell (1 förekomst)
"Brúnkell lét rétta stein þenna eptir "Reginmund(?), [fǫ]ður(?) sinn,
Brúnketill (1 förekomst)
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður
Brúnmaðr (2 förekomster)
"Brúnmaðr á "Lundi.
"Brúnmaðr "Lundi.
brunnu (2 förekomster)
stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ
"Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífsteinn.
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Brúsa (2 förekomster)
"Ósníkinn ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður sinn.
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Brúsaeiki (1 förekomst)
stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert.

U 442
U 1094 „
Gs 13
Gs 13
Hs 10 $

Brúsi (5 förekomster)
"Brúsi ... ... ... ... fǫðu[r]
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn
"Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr
þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar]. ... ráða(?).

U 174 „

<bruþru> (1 förekomst)
"Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki> <kauþuʀ>.

U 512 $
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bryggju (2 förekomster)
betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ...
"Ulfr ok "Vébjǫrn ... "Ketilas(?)/"Ketilhǫss(?) gerðu b[ryggj]u á ...

Sö 125
U 905 $

Brynjulf (2 förekomster)
"Ketilfastr lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr hans sál.
dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir "Brynjulf.
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Brynjulfr (5 förekomster)
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða
"Brynjulfr ok "Ulfr ok "... ... [st]ein eptir "Guðlaug, móður sína.
"Brynjulfr(?) ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir
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bryti (1 förekomst)
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún
Bryti (2 förekomster)
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni
... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá
brytja (2 förekomster)
"Sigvaldi reisti ... ... "...kel, brytja sinn.
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
brœðr (85 förekomster)
[Þe]ir brœðr létu r[e]isa ... [e]ptir ...
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein,
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
... brœðr ... ...
... ok þeir brœðr létu reisa stein eptir "Skóga ...
"[K]jǫtvi(?) ok "Þ[or]... [þ]eir [b]rœðr létu ... ... ... "Véfast, ... sinn.
"Óttarr(?) [r]eisti stein þe[nna ep]tir "Jafra ok "Víg, brœðr sína.
"Gautarr(?) ok þeir(?) brœ[ðr](?) ... ... "[G]uð hjalpi sálu hans.
... ok þeir brœðr létu le[ggja] ... þenna yfir "Jór... ...
"Boði(?) ... "Tosti ok "Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir "Þorgaut, [fǫ]ður sinn.
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok "Sigbjǫrn.
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok
§A "Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
... ... ... brœðr létu reisa(?) ... ... ... ... ... ... ... sinn.
"Hákon þeir brœ[ðr], synir "Gunn... [lé]tu ... ... ... ...
... "Jarl reistu [stei]n þenna eptir bróður/brœðr "Ótryggs.
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok
ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta
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Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir
"Gufi ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli risti.
rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).
stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður
"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
Þeir "Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður sinn.
"[H]eðinn ok þeir b[rœðr](?) ... ristu rúnar ...
"... setti stein þenn[a] ... "Sæfa, brœðr [s]ín[a], ... [gó]ða.
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir enduðust aust[r] ...
"... lét rei[sa] ... "...fast ok at "Geirbjǫrn, brœð[r] ... [þe]ir dóu aus[tr].
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok "Ragnfríðar.
"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður sinn.
"Eysteinn/"Jósteinn ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd
"Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður sinn.
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"... ok "Ingifastr ok "Ingimundr, þeir váru brœðr, synir "...
"Freysteinn, "Þorbjǫrn, "Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein, fǫður sinn.
§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir
"Viðbjǫrn, arfi "Guðbjarnar, rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?) eptir
brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?) eptir brœðr sína.
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... "[Í]gulbjǫrn, "Kvígulfr, þeir brœðr allir létu rétta steina, synir "Sigríðar ...
"Ósníkinn lét rétta stein þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð] hjalpi ǫnd þeira.
stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda
þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu stein þenna.
"Þórir ok "Hrœríkr(?)/"Hrœðingr(?)/"Ryðingr(?) ok "Karl, þeir br[œðr] ...
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú
"... ok "Ingimund <fit-> brœðr sína ok "Ingifríðr ...
[þ]enna eptir "... [so]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ... brœðr ... ... mark[aði](?).
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð
reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir
reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
... stein þenna eptir brœðr sín[a] ... ...
eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál
Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því.
því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
§A "Þorgísl, sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr góða.
"Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok "Ásgeir,
brœðra (1 förekomst)
algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
bú (3 förekomster)
§A "Ólafr "Hnakki ... ... fimtán bú ... ... ... ... §B Allir "Gaut sjarð[i](?) ...
"Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.

Sö Fv1948;298 $

Sö Fv1986;218 $

U RR1987;134

Ög 183

Ög 212 „
Sö 91 „

Öl Köping3

Öl Köping3
Ög 81 $
Sö 148
Sm 89 $
U 476 „

DR SCHL17

<bua> (1 förekomst)
[r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður "Guðfinns.
Bua (1 förekomst)
"Geirr reisti stein eptir "Bua. "Vébjǫrg var móðir. [Var] snor "Fastríð(?) ...
búa (1 förekomst)
son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í "Hú[s]um(?).
Búa (1 förekomst)
"Áki rúnar risti eptir "Búa(?), bróður [sinn].
Bugga (2 förekomster)
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
"Ingulfr ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu þeira.
...búi (1 förekomst)
... "Búi/"...búi lét r[eisa]/r[étta] ... sinn gó[ðan].
Búi (5 förekomster)
... "Búi/"...búi lét r[eisa]/r[étta] ... sinn gó[ðan].
á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist rúnar.
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr
"Búi setti stein þenna eptir "Þorgaut, bróður.
"Sylfa/"Solfa ok "Búi gerðu brú þessa eptir "Ásgeir, var sonr ... ...
bukkabein
bukkabein

(1 förekomst)

DR SCHL3

DR 291

DR EM85;151B $

DR EM85;151B $

M1$

DR EM85;151B $

U 1143 $

DR 397 $

Öl 37 $
Sö 145 „
Sö 145 „
Sö 367

bullar (1 förekomst)
tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
búmanna (1 förekomst)
eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
<buri> (1 förekomst)
dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. "Bour(r).
Buri (1 förekomst)
verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok
Búri (1 förekomst)
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
Burr (1 förekomst)
ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima
burt (1 förekomst)
"Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir
<buþu> (1 förekomst)
"Þjóðkell/"Þorkell reisti/rétti stein eptir "<buþu>, "<þku> son, ... ...
bý (7 förekomster)
þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í óðali(?).
snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í óðali(?).
þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar þegnar.

U 209 $
U 331
G 203 $

N 186 „

Vs 24 $

Vg 4
U 729 $

"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B
Bygglandi (1 förekomst)
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
býi (1 förekomst)
"Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa]
býja (2 förekomster)
eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.

Hs 14 $

býjum (1 förekomst)
§B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.

Sö 189

<byki> (1 förekomst)
"Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ... <ratami>.

U 130

býr (1 förekomst)
Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.

Ög 31

byrð (1 förekomst)
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.

M1$

Býri (1 förekomst)
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.

U 676 $

Sö 49

Ög 181 $
Sö 141
Sö 143
U 455
U 854 $
U 1093
DR 143
N A222

G 390

Sm 20 „$

U Fv1959;196

U 676 $

Sm 101

Býsir (1 förekomst)
"Bjartr(?) ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna
Bysju (1 förekomst)
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
bæði (8 förekomster)
setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
Bøðnýar (1 förekomst)
"Auði risti rúnar á(?) ... "Bøðnýar.
bœndr (1 förekomst)
§A ... þeir eru ... §B <afr–ai> "Varin, er hjoggu bœndr <þiu>.
bœnir (1 förekomst)
lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
Bœsir (1 förekomst)
"Bjartr(?) ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir
Bǫðum (1 förekomst)
"Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.

N 226

Bǫðvar (1 förekomst)
"Heðinn ... "Bǫð[var] ...

DR 277

Bǫllungs (1 förekomst)
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.

DR 66

Sö 176
U 29 $

Vg VGD1987;122
Vg VGD1987;122
Vg VGD1987;122

Vs 1

DR 410 $
DR 410 $

DR 410 $

bǫrðusk (1 förekomst)
þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar bǫrðusk.
bǫrn (2 förekomster)
<ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.
dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í
chorda (3 förekomster)
§A Chorda, chorda §B et chorda? §C ... ... ...
§A Chorda, chorda §B et chorda? §C ... ... ...
§A Chorda, chorda §B et chorda? §C ... ... ...
Chorezm (1 förekomst)
ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í "Gǫrðum(?)/"Chorezm(?).
Christus (2 förekomster)
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B
filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.
custodiat (1 förekomst)
et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.

N A283

Vg 101

Vg 119 $

Ög 43
Vg 113

Sö Fv1948;295
U 114
U 233
U 749
U THS10;58 $

DR 42

dag (1 förekomst)
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
Dag (1 förekomst)
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
dagar (1 förekomst)
gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti
Dagr (2 förekomster)
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.
"Dagr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn frænda, harða góðan þegn.
Dan (5 förekomster)
"Halfdan reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú
"Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
dani (1 förekomst)
sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði kristna.

DR 41

Danmarkar (1 förekomst)
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.

DR 42

Danmǫrk (1 förekomst)
fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði kristna.

Öl 1 $
Sö Fv1948;289
U 699
U 896
DR 133
N 239

DR M90

Danmǫrku (6 förekomster)
"Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.
þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.
"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok fyrstr.
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.
danorum (1 förekomst)
"Sveinn rex danorum.

Ög 194 „
U 131
U 177
U 240
U 241
U 511
U 814 $
U 895
G 136 „$

Danr (9 förekomster)
"D[a]nr o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir "Krók, fǫður sinn, bónda
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns. "Fótr risti rúnar.
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.
§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast,
"Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.

U 240

Dans (1 förekomst)
þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.

Ög 221 $

U 93 „$

Danska (1 förekomst)
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Danska, fǫður sinn, bónda góðan.
Dási (1 förekomst)
"Sigfastr ok "Tassi(?)/"Dási(?) o[k] "Ǫ[n]undr(?) þeir létu ep[ti]r "Þorstein.

Sö 15
U 29 $
G 270

Sö 122
Sö NOR1998;23
Sm 16
U 620 $
U Fv1984;257
DR 110

DR 114 $

Sö Fv1948;289
Vg 184

dauð (3 förekomster)
... dauð mó[ðir](?)
En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn
... dauð ...
dauðan (6 förekomster)
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
... eptir mann(?) dau[ðan] ...
þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok
"Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and han[s].
... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
dauði (1 förekomst)
"Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
dauðir (2 förekomster)
[g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í
konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.

dauðr (66 förekomster)
Ög 30
lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
Ög 68 $
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.
Ög 81 $
varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist rúnar.
Ög 94 $
eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).
Ög 184
"Sæþórr reisti eptir "Þóra, bróður sinn, var dauðr.
Ög Fv1950;341
þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
Ög Fv1970;310
"Hákon reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
Ög Hov32;27
... varð d[auðr](?) ...
Sö 16
§A ... "[A]uðin/"[L]oðin. Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd. §B <aʀ>/<ma>
Sö 46
"Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
Sö 49
ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
Sö 53 „
reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.

Sö 55
"Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein
Sö 62
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
Sö 82 $
"Vé[st]einn <ba-iʀ> <iþrn> eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum. "Þuli(?)/"Þulr(?) hjó <uln>.
Sö 121 „
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.
Sö 160
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
Sö 254
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar
Sö 287 „
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr
Sö 319
gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
Sö Fv1954;20
"Bjǫrn lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum. "Bjǫrn hjó.
Sm 28 $
... [stei]n [þ]enna eptir "Eynd/"Eyind/"Eyvind/"Vetr ... ... dauðr.
Sm 52
ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
Sm 77
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
Vg 40
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
Vg 61
stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
Vg 178
sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
Vg 197
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
U 29 $
hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík.
U 170 „
reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti
U 364 $
"Karsi ok "<kar-...> ... sinn. Hann var dauðr í hvítaváðum.
U 366 „
... var dauðr í austrveg[i] ...
U 375 $
létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).
U 431
létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
U 539
allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans
U 540
ok "Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 661
ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
U 687
ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
U 699
"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
U 785
[lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 812
fǫður sinn. Sá varð dauðr á "Englandi.
U 896
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
U 925 $
létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
U 1036
"Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
U 1087 „
lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.
U Fv1992;157
re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
Vs 9 $
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
Vs 22 $
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
Vs 27
ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti rúnar.

Nä 15
Gs 13
G 92 $
G 135
DR 1
DR 3
DR 6
DR 66
DR 108
DR 117
DR 216 $
DR 220 $
DR 259
DR 266
DR 334
N 62
N 184

DR 410 $

N 102 „

Sö 288 $

Sö 352
Sö 352

lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ... <a-s-uar>.
lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður
stein eptir son, sá(?) ... ... ... §B ... ... ... ... ... ... ... dau[ðr](?)
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok
stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr
eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.
§A ... lét reisa stein e[ptir] §B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu
"Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar bǫrðusk.
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir
setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr.
lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
dei (1 förekomst)
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ...
deyji (1 förekomst)
ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
Diarf (1 förekomst)
"Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Dísa (2 förekomster)
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C
stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>

Sö 251
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U 397 $

Sö 79

U 273
U 397 $
U 1074 „

Sö 28 „
Sö 112 $
U 70 „
U 191 „
U 276
U 462
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U 644 $
U 654 $
U 674
U Fv1912;8
U Fv1993;235

Díselfr (2 förekomster)
"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
ok "Steinbjǫrn [ok] "Þorsteinn létu at "Jǫrund, fǫður sinn. "Díselfr.
Dísi (1 förekomst)
"Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
djarf (1 förekomst)
... "Djarf/"-djarf(?) ok ... ... ... ... ...
...djarf (1 förekomst)
"... ok "... [ris]tu(?) at f[ǫð]ur sinn <staifinun> ok "...djarf(?) ... <i>.
Djarf (3 förekomster)
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
... "Djarf/"-djarf(?) ok ... ... ... ... ...
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
Djarfr (12 förekomster)
"Djarfr reisti stein þenna at "Grím, fǫður sinn góðan.
"Vígdjarfr ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
"Djarfr ... [þenn]a eptir "Eist, son sinn. "Þorbjǫrn hjó.
"Krókr ok "Dja[rfr] ... [fǫ]ður sinn gó[ðan].
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan,
§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr
"<fili>, "Svarthǫfði, "Djarfr, "Ófeigr reistu stein eptir "Ósyrg, fǫður sinn.
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En
... "Djarfr ...

U 721

Djarfs (1 förekomst)
"Ingigerðr l[ét] ... bónda "Holmfríðar, bróður "Djarfs. "Balli risti.

Ög 187
U 1139 $
U 1139 $
Hs 6 $

Djúra (4 förekomster)
"Jósteinn reisti stein þenna eptir "Dýra/"Djúra, fǫður sinn.
reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok
reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir ...
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína,

U 1139 $
U 1139 $

Djúrgeir (2 förekomster)
§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar
§Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar

U 1139 $
U 1139 $
Vs 20

Djúri (3 förekomster)
§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður
En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli

Ög 136 $
Sö 164 $
Sö 170
Sm 48
U 29 $
U 112
U 133
U 141 „$
U 180
U 283 „
U 446 „
U 613 $
U 1016 $
U 1016 $

dó (21 förekomster)
annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna,
Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).
"Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau
"Ragnvaldr lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var
lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.
ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr "Gísmundar.
"<isifara> ok ... sinn. Hann dó í "Grikkjum.
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna
úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ...

U 1048
Vs 5
G 111 $
G 136 „$
G 220 $
DR 37
DR 68

Öl 1 $

Ög 123 „

Sö 130

Sö 130

Sm 42

Sö 198

IR 1

"Gillaug lét hǫggva at "Jǫrund, son sinn, dó í "Heiðabý.
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi hjó [r]ú[nar].
eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga
... "[O]ddgeir/"[Bó]tgeir. Er dó í "Holmga[rði] ... ...
... ... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ... ...
stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
dolga (1 förekomst)
... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr
Dóma (1 förekomst)
"Þórir(?) reisti stein eptir "Tuma/"Tumma/"Dóma, son sinn.
dómara (1 förekomst)
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)]
Dómara (1 förekomst)
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?)
Dómi (1 förekomst)
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari
Dómisnes (1 förekomst)
"Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
Domnall (1 förekomst)
"Domnall "Selshǫfuð á sverð þetta.
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Dóta (2 förekomster)
"[D]óta(?) ok "... ... Góð[r](?) ...
... setti stein þenna eptir "Tóta/"Dóta, son ..., bróður "Gauts.
dóttir (16 förekomster)
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda síns.
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi
§A "Ragnvaldr lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét
"Gillaug, "Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir "Dragmál, móðurfǫður sinn.
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok
"Þorgerðr, "Hallfr[íðar](?)/"Hallfr[eðar](?) dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir
"Nesbjǫrn ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son sinn.
sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
§A "Sasgerðr reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B
§A "Þorgunnr, "Þorgauts dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn,
§A "Þórgunnr "Kǫrlungs/"Kǫrungs dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en
Dóttir (3 förekomster)
"Dótt[ir](?), "Þe[gn](?), "...geirr(?) [létu] [rétta] [s]tein eptir
"Tó[l]ir/"Dó[tt]ir reisti stei[n] ... "Óníðing, bró[ð]ur sinn.
"Dóttir bað gera kuml þetta ept "Júta.
dóttur (34 förekomster)
lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
"... lagði stein ... [móð]ur/[dótt]ur sína ...
létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
"Ginnfastr [l]ét leggja ... dóttur sína.
§A "Víkingr lét gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn,

Vg 177 $
"Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur "Gneggis(?)/"Kneikis(?).
U 29 $
hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
U 107
"Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu, dóttur.
U 280
"Vébjǫrn lét hǫggva stein eptir "Gunna dóttur, konu sína.
U 311
"Ingríðr lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at systur sína.
U 312
sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur "Holmdísar.
U 313
lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir dóttur sína.
U 314 „
"Holmdís lét gera merki at "Jǫfurfast, dóttur sína.
U 377 „
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
U 387 „
... eptir dótt[ur] ...
U 489
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
U 821 $
fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur sína.
U 861
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>
U 867 $
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn,
U 923 $
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
U Fv1971;212B
... ok "Ragnvi[ðr] ... ok at ... [d]óttur s[ína].
G 52
... [dó]ttur/[sys]tur sína góða ...
G 111 $
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
G 112 $
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
G 136 „$
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok
DR EM85;306 $
þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.
DR EM85;306 $
§BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.
N 68
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
N 225
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
N 251
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
Br Sc8 $
[Ept]ir(?) "Þorgerðu "Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ... ...
Br Olsen;200A
... ... [kr]oss þenna eptir "Ástríði, konu sína, dóttur "Odd[s]. ...
Br Olsen;205B $
§A "Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C

Sö 173 $
Sö 179
U 73
U 154
U 243 „

dóu (5 förekomster)
ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með "Ingvari.
"Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.
at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
"... lét rei[sa] ... "...fast ok at "Geirbjǫrn, brœð[r] ... [þe]ir dóu aus[tr].
láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.

DR 209 $
DR 230

U 472 $

U 954 „

Sö 351
U 258 $
G 138

dragi (2 förekomster)
§C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan dragi.
Dragmál (1 förekomst)
"Gillaug, "Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir "Dragmál, móðurfǫður sinn.
drap (1 förekomst)
frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd
drápu (3 förekomster)
"... reisti stein þenna at "Végeir, fǫður sinn ... ... [dr]ápu h[a]nn.
fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri "Ásbjarnar.
hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð [hj]a[lpi] ...

Sö 126

draug (1 förekomst)
"<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.

Öl 1 $

draugr (1 förekomst)
liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku

Öl 28 $
Öl 28 $
Ög 60 „
Ög 111 $
Ög 122 „$
Ög 130 „
Ög 201 $
Ög Fv1965;54
Ög Fv1965;54

dreng (51 förekomster)
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó,
ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í]
sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða góðan.
"Væringr reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með "Knúti.
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?).
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.
þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.

Sö 167
Sö 177 $
Sö 320
Sm 48
Vg 32
Vg 61
Vg 90
Vg 112
Vg 114
Vg 123
Vg 126 „
Vg 127
Vg 130
Vg 153
Vg 154
Vg 157
Vg 162
Vg 179
Vg 181
U 143
U 166
U 289
U 610
U 768
U 796 $
U 972 „$
Vs 18 $
Vs 19
Nä 18
Nä 23 $
DR 68
DR 77
DR 78 „
DR 94
DR 127
DR 262
DR 268

"Vénjótr reisti stein at "Guðmund, son sinn, dreng góðan.
"Ragna lét reisa stein þenna ... ... son "Guðbjarnar, dreng ófælan.
rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
"Ófeigr setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).
"Þórðr ok "Þórunnr þenna reistu stein eptir "Erra, algóðan dreng.
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.
"Þórir reisti stein þenna ept[ir] "Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng.
"<riuiþr> reisti stein þenna eptir "Grím, son sinn, mjǫk góðan dreng.
reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng <itiþ>.
reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?) "Tryggvi(?).
"Bjǫrn reisti stein þe[nna] ..., son sinn, harða góðan dreng.
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn.
fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
"Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða góðan.
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó
ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir "Ingvar, algóðan dreng.
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
"... ok "Holmfastr létu reisa steina eptir "Holmgeir, fǫður sinn, dreng hæfan.
... [reis]ti stein þenna ept "Ásgaut, son sinn, dreng ...
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng góðan.
hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?) góðan, "Styrbjǫrn(?).
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu
... [si]nn, frœknan dre[ng] ... "Holmi, son hans ... ...
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k] "Freysteinn.
reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Tosta, son sinn, ... dreng.
"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...
reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
"Ásbjǫrn reisti stein þenna eptir "Dverg, félaga sinn, dreng góðan.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng.

DR 276
DR 288
DR 289
DR 339 $
DR 380

"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan.
"Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
"Kápu-(?)"Sveinn reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð

Ög MÖLM1960;230

Ög 136 $
Sö 163 $
Sm 93
Vg 184
U 767
Vs 3 „

Dreng (1 förekomst)
... "Ǫlvir reistu stein þenn[a] eptir "Dreng, "Eygeirs(?) son, gilda sinn.

drengi (6 förekomster)
at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ...
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.
stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
"Lífsteinn risti rúnar eptir feðga tvá, góða drengi.
"Ingirún lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.

Öl 16 „

Sö 113
Sö 130
Sö 164 $
Sö 179

Ög 64 $
Sö 155 $
U 808
X ByNT1984;32 $

Drengi (1 förekomst)
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð
drengila (4 förekomster)
stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B
"Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á
drengir (4 förekomster)
Drengir reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar
at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ..., snjallir drengir.
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður
... ... ... ... ... ... ... ... §B ... [ha]fn þessa. §C Drengir ...

U 802
Vs 22 $
N 540

DR 1
DR 295
DR 330 $

Ög 81 $
Ög 104 $
Sö 55
Vg 125
U 729 $
DR 1
DR 387 $
DR 389 $

DR 345 $

drengja (3 förekomster)
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja beztr.
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
drengjar (3 förekomster)
heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.
"Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms
steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
drengr (8 förekomster)
í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi
þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira.
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.
"Ásvaldi reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.
"... [l]ét reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira
drengs (1 förekomst)
reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.

drepinn (18 förekomster)
Ög 81 $
endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist
Ög 104 $
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
Sö 174 $
lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu
Sö 333 $
son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar
Sö 348
"Þeg[n] ... ... sinn. Hann varð drep[inn] ...
Sö ATA6163/61 $
"... ... at sinn fǫðu[r] ... "Ágot[a] ... ... ... drep[inn] ... ... ... ...
Sö Fv1948;291
... gerðu skipvǫrð ... drepinn(?)
Vg 20
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
Vg 135 „
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).

Vg 181
U 324
U 533
U 577 „
U 582 „
U 654 $
U 898
DR 380
DR 387 $

DR 217 $

U 216
U 944

stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
"..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
... varð drepinn ...
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni
merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok
reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.
drjúgastr (1 förekomst)
stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af
Drósbúi (2 förekomster)
"Jóhan lét reisa steina ep[tir] "Eys[t]ein, fǫður sinn. "Drósbúi risti.
"Drósbúi o[k] ... stein eptir "Kjúla(?), fǫður s[inn] ...

U 1013 $
DR 131
DR 209 $
DR 295
N 252

dróttin (5 förekomster)
<hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?) r[ei]sti steina þessa þrjá ... [drótt]in(?) hja[lp] ǫnd ha[ns].
§A "Ǫzurr setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða
sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein
§A "Áskell setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.

DR 81

dróttinfasta (1 förekomst)
"Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.

Vg 127
U 627 „
U 759
U 942

dróttinn (8 förekomster)
stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu hans.
ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti
"G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.

U 960 $
U 1143 $
U Fv1933;134 $
DR 380

dróttning (2 förekomster)
§A "Hrafnunga-"Tófi hjó rúnar þessar ept §B "Þyrvé, dróttning sína.
"Køgis(?) sonr, reist rúnar þessar at "Ás[b]oð/"Ás[m]óð dróttning.
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"Hákon ok "Ástríðr gerðu ... son snjallan. Sá hét ... "Eiríks. "Guð dr[óttinn] ...
eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf
dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.

Druian (1 förekomst)
"Druian, sonr "Dufgals, reisti kross þenna ept "Aþmiu[l], konu sín[a].

druknaði (8 förekomster)
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á "Líflandi.
[H]ann druknaði í "Englands ...
stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er druknaði.
"Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna.
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r. ... "Guðmundr drukn[a]ði.
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu

DR 190

druknaðu (1 förekomst)
"Hróðulfr setti stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ... "Ávarr fáði.

U 455

druknuðu (1 förekomst)
þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.

U 323 $

Drums (1 förekomst)
ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum

Br Olsen;193B $
Br Olsen;215 $

DR EM85;151B $

DR 262

Sm 136 „$

DR EM85;151B $

Sö 224
U 181 $

DR 81

Ög 187
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Dufgals (2 förekomster)
"Druian, sonr "Dufgals, reisti kross þenna ept "Aþmiu[l], konu sín[a].
reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son
dverg (1 förekomst)
"Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. "Bour(r).
Dverg (1 förekomst)
"Ásbjǫrn reisti stein þenna eptir "Dverg, félaga sinn, dreng góðan.
DvergKetill (1 förekomst)
"Dverg-Ketill reisti stein þenna eptir "...
dvergynni (1 förekomst)
ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er
Dyntr (2 förekomster)
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
"Ásgautr ok "Sveinn, "Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir risti rúnar.
dýra (1 förekomst)
reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
Dýra (1 förekomst)
"Jósteinn reisti stein þenna eptir "Dýra/"Djúra, fǫður sinn.
Dýrbjǫrn (1 förekomst)
"Þor[bjǫ]rn(?)/"Dýr[bjǫ]rn(?) reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi> "Sveins(?)
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dýrð (1 förekomst)
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ...
Dýri (1 förekomst)
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?)
dýrlig (1 förekomst)
góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði stein ...
dýrum (1 förekomst)
stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
Dýrvés (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í ... ...
dæðir (1 förekomst)
at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða
dœtr (1 förekomst)
"Ásgautr ok "Sveinn, "Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir risti
Ebba (3 förekomster)
"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
Ebbi (1 förekomst)
góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
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eða (2 förekomster)
vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan dragi.
eðli (1 förekomst)
út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð ilt.
ef (1 förekomst)
en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti,
Efa (1 förekomst)
.../"Efa(?)
Efi (2 förekomster)
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál
efndi (1 förekomst)
fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna vestr.
...efni (1 förekomst)
"...efni ok "Ótryggr ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir
eftir (1 förekomst)
"Akli reisti stein eftir "Ulf, [bróðu]r sinn.
Egil (2 förekomster)
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok ...
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi
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G 343 $
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Egla (2 förekomster)
ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í
lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.
Egvið (1 förekomst)
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
ei (2 förekomster)
"Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an].
kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi
<eiʀ> (1 förekomst)
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta

Sö 279
U 388 $
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Ei..
"Ei...
"Ulfr o[k ... "I]ngimundr ok "Ei...
"Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei...
Þenna eptir "Ei...
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Eibjǫrn (7 förekomster)
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi!
"Geirdjarfr ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður sinn.
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
"Bjǫrn ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei...
Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok
"Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði

DR 62

(4 förekomster)
... [hǫgg]va [st]e[in] ... [s]onu "Eimund[ar] ... sunnarla á
... [stei]n(?) e[ptir](?) ...
þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar
... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá.

eiði (1 förekomst)
lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.
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Eiði (1 förekomst)
lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á
eiðsvara (1 förekomst)
... [e]n "Hrossketill vélti í tryggu eiðsvara sinn.
Eifor (1 förekomst)
hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
eigi (9 förekomster)
þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
"[Ulfkell](?) ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir
brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
... létu rétta stein þenna ... [hví]taváðum ... ... eigi verða, meðan st[ei]n[ar](?) ...
lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar
sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ... ... ... [ma]rkaði stein.
þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi
eign (1 förekomst)
Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
eigu (3 förekomster)
§B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.
at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at
allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?)
Eihvatr (1 förekomst)
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok
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Eikey (1 förekomst)
"Freysteinn(?) rétti stein þenna at "Heðinfast, fǫður sinn. "Ulfr á "Eikey(?) ...
Eiki.. (1 förekomst)
sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ... ... ... [ma]rkaði stein.
Eikinefs (1 förekomst)
"Gillaug, "Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir "Dragmál, móðurfǫður sinn.
Eikrey (1 förekomst)
þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar.
Eilafr (1 förekomst)
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður
Eileif (3 förekomster)
"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts "Rauðumskjalda.
Eileifr (3 förekomster)
"Jóarr o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn,
"Kvikr ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn góðan.
"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
Eilíf (2 förekomster)
... [lé]tu reisa stein at "Eilíf, fǫður ...
son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
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Eilífr (5 förekomster)
"Jóarr o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml
"Eilífr ok "Sigviðr létu reisa stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Vígi(?) ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður
"Eilífr "Elgr bar fiska í "Rauðusjó.
Eilíkni (1 förekomst)
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð
Eimundar (1 förekomst)
"Ei... ... [hǫgg]va [st]e[in] ... [s]onu "Eimund[ar] ... sunnarla á "Serkl[andi].

Eimundr (6 förekomster)
Öl 10 „$
"Eimundr ok "Gunna[rr] ... þeir [k]uml(?) gerðu þessi eptir "<kinu>
Öl ATA411-4568-1998D
... ok "Eimundr ...
Sö 329 „
"Eimundr lét ... [Hjalpi] "Guð sálu ha[ns].
Gs 11
móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
G 280 $
þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini.
DR 398
§A "Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C
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G 136 „$
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ein (2 förekomster)
fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
eina (2 förekomster)
lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?)
Einar (1 förekomst)
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.

G 276

G 342 $

Ög 136 $

U 69
G 138

Öl 39 $

U 214

Sö 303 $

U 127
U 164
U 212
U 212
U 261 $
U 331
U 337 $

Einarr (1 förekomst)
bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.
Eingeirr (1 förekomst)
"Mungeirr ok "[Ei]ngeirr(?) þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?)
einhverr (1 förekomst)
fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar
einiga (2 förekomster)
gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð
einigi (1 förekomst)
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
einir (1 förekomst)
sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
Einjótr (1 förekomst)
[l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
einn (9 förekomster)
steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa
lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti

U 778
N 184

DR 114 $

Sö 166

U 20 $
U 29 $
DR 1

Vg 4

U 234 „
U 513
U 540
U 1165
N A280

Vg 119 $
Vg 119 $
U 960 $
DR 17

létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd
"Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
Einráða (1 förekomst)
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði
Einriði (1 förekomst)
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á
Eirík (3 förekomster)
... "[Eirí]k(?), bónda sinn ... ok ... "[G]uðrík, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]p[i
hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur
§A "Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en
Eiríki (1 förekomst)
gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
Eiríkr (5 förekomster)
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar,
"Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann
"Hjalmdís ok "Þorsteinn reistu steina [þessa e]ptir "Nokka. "Eiríkr hjó.
"Eiríkr gerði spítu á hafi.
Eiríks (4 förekomster)
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?)
"<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu
"Hákon ok "Ástríðr gerðu ... son snjallan. Sá hét ... "Eiríks. "Guð dr[óttinn] ...
"Eiríks kuml.

Sö 90 $
U 70 „
U 181 $
U 459
U 461
U 670
U 766
U 780
U 855
U 1050
U 1060

U 44 $

U 439 „$

Sö 45 $

Vg 181

U 771 $

U 458 $
U 1158

Eist (11 förekomster)
"Andvéttr reisti stein ... at "Eist(?)/"Æsi(?), fǫður sinn, þróttar þegn.
"Djarfr ... [þenn]a eptir "Eist, son sinn. "Þorbjǫrn hjó.
"Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir risti rúnar.
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... ... eptir "Eist, son sinn <kus> ...
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
"... ok "Holmsteinn ok "Steinbjǫrn létu hǫggva stein at "Eist, bróður sinn.
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
"Holmgeirr ... [l]étu h[ǫgg]va at "Eist, fǫður sinn.
"Holmgeirr [ok] "Karl létu hǫggva [at] "Eist, fǫður sinn.
Eista (1 förekomst)
§A "Eysteinn ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari
Eistaland (1 förekomst)
at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á "Eistaland(?)/"Serkland[i](?).
Eistfari (1 förekomst)
"Geirf[as]tr, "Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at
Eistlǫndum (1 förekomst)
eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
Eistmann (1 förekomst)
"Hallsteinn lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó stein þenna.
Eistr (2 förekomster)
"Eistr lét re[isa] ... [eptir] "Svarthǫfða, fǫður [sinn].
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn.

U 791
U 968

U 861

Vg 119 $
Vg 119 $
Vg 119 $

Ög 8 $

Eistulf (2 förekomster)
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son "Þorgerðar.
Eiþorn (1 förekomst)
reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>
Eivísl (3 förekomster)
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at
faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept
§C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu>
Eivísli (1 förekomst)
gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.

ek (15 förekomster)
Öl SAS1989;43
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi
Ög 66
"Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek enda.
Ög NOR2001;32
§A Lyf[r]únar rí[st] §B [e]k, bótrúnar.
Sö 14 $
ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.
Sö 56 $
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu
Sö 176
[stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en
Sm NOR2001;25
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
U ANF1937;163
§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
DR 239
<fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
DR 263 $
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár
DR 263 $
launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...
DR SCHL3
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á
N A282 $
Ek ann ekkju v[el].
Br Olsen;194 $
§A "... sonr reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G
Br Olsen;194 $
reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist

Öl SAS1989;43
Sö 174 $
Hs 7

N A282 $

DR EM85;312

U 205 „

U 130

N 58 „

DR 209 $
DR 230

Öl 1 $
Öl SAS1989;43
Ög 66
Ög 136 $
Ög 162

ekki (3 förekomster)
með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt
ekkju (1 förekomst)
Ek ann ekkju v[el].
Elda (1 förekomst)
þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
...elfr (1 förekomst)
"...elfr hjó ...
Elgjastǫðum (1 förekomst)
ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
Elgr (1 förekomst)
"Eilífr "Elgr bar fiska í "Rauðusjó.
elti (2 förekomster)
"Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
"Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan dragi.
en (141 förekomster)
[þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi
ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B
eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek enda.
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.

Ög 162
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
Ög N288 $
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt.
Ög N288 $
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
Ög N288 $
en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
Sö 118
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
Sö 176
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–>
Sö 176
varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.
Sö 178
báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
Sö 195 $
bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
Sö 197
at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
Sö 210 $
þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
Sö 212
s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
Sö 308
rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir risti.
Sö Fv1971;207
"Gunnbjǫrn lét r[eisa] ... [hjal]pi ǫnd betr en ...
Sm 122
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
Vg 172
"Starri/"Stari reisti ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn. En ...
Vg 178
stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
Vg 184
eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
Vg 197
brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
U 29 $
[f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu
U 29 $
Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í
U 29 $
fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð.
U 44 $
eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari hjó.
U 69
eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son
U 73
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í
U 118
ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
U 173
"Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda sinn.
U 181 $
ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir risti rúnar.
U 225
ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fǫður.
U 233
ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
U 241
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík,
U 262 „
"... lét r[eisa] ... bróður sinn. En "Œpir risti rúnar.
U 287
stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti rúnar.
U 307 $
ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir risti.
U 315 „
sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
U 338
"Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
U 344
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s

U 356
U 371 $
U 375 $
U 377 „
U 413
U 431
U 485 $
U 512 $
U 517 $
U 518 $
U 539
U 541 $
U 565 „
U 566
U 586 $
U 726
U 758
U 759
U 847 $
U 847 $
U 849 „
U 871
U 922 $
U 950
U 954 „
U 961
U 962
U 969
U 973
U 973
U 1139 $
U 1139 $
U 1159
U 1161 $
U 1161 $
U Fv1912;8
U Fv1953;263

"Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
"Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).
"Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok
rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju.
"... ... ... re[ist]u stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar
eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
Hér liggr "Sigreifr/"Særeifr, bróðir ... ... En "Œpir risti rú[n]ar.
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta
sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti ... ...
"Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð
"Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
... at sik sjalfa[n kvi]kvan. En <rai–n> "[F]astgei[rr](?).
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri,
stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir ...
"Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir
"Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífsteinn.
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk
b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].

U Fv1976;107
ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
U Fv1992;164C
§A Ráð nú, en þú ... §B .../...
Vs 24 $
"Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var
Gs 1
"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
Gs 11
eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
Gs 13
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?)
M1$
ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
M 11 $
ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau
M 11 $
ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
Hs 7
ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef
Hs 7
svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á
Hs 7
gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn fáði.
Hs 10 $
... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar]. ...
Hs 10 $
stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar]. ... ráða(?).
Hs 14 $
þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En
Hs 14 $
"Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr
Hs 14 $
En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var
Hs 14 $
sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a].
Hs 14 $
"Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr
Hs 14 $
sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði
Hs 14 $
stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá
Hs 14 $
varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
Hs 14 $
þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
Hs 15 $
sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr
Hs 15 $
þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti
Hs 15 $
"Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir
Hs 15 $
sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
Hs 15 $
þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
Hs 15 $
"Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
G 203 $
þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er
G 208
"...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
DR 1
"Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.
DR 3
setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.
DR 97
þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
DR 99
reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar þessar.
DR 209 $
synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar.
DR 216 $
reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var

DR 216 $
"Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?)
DR 217 $
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana.
DR 220 $
"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
DR 228
§A "Áskell setti st[ein] [þ]enna at "Tófa [b]róður sinn ... §B en "<kru...>
DR 238
"Sassurr reisti stein en gerði brú.
DR 263 $
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ...
DR 263 $
því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...
DR 279 $
sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
DR 296
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
DR 337 $
kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
DR EM85;371B $
ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr
DR AUD1996;274
stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað,
DR AUD1996;274
"Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ... ... ... §B "Ingul[fr](?) ...
N 208
... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
N 223 $
§A "Gautr reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr g[erði].
N A222
... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
Br Or17 $
... en "Ás... r[eist](?) ...
Br Olsen;183 $
... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
Br Olsen;191A
... [e]n "Hrossketill vélti í tryggu eiðsvara sinn.
Br Olsen;191B $
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...
Br Olsen;199 $
... En "Ásrøðr reist rúnar þessar. ... ...
Br Olsen;200B $
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...
Br Olsen;208B
"Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
Br Olsen;215 $
"Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.
IR 10
Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...

Ög 66

G 207

Ög 81 $

enda (1 förekomst)
"Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek enda.
endaðisk (1 förekomst)
þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...
endaðist (15 förekomster)
reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á

Ög 81 $
Ög 155 $
Sö 9
Sö 33
Sö 65
Sö 85 $
Sö 216 „$
Sm 27
Sm 29 $
Sm 46 „
U 136 $
U 140
U 358
U 518 $

karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn,
eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars helfningi.
ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.
at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi endaðist.
"Andsvarr ok "Ern... ... fǫður sinn. Hann endaðist út í "Grikkjum ... ...
"Óttarr ok ... ... [enda]ðist austr ...
"[Þó]rðr reisti kuml þe[ssi]/þe[tta] ... [end]aðist á "Englandi.
"... reisti stein eptir "Þor[gei]r, fǫ[ð]ur sinn. Sá endaðist á "[E]nglandi.
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í "Grikkjum.
"[Jar]laba[nki] ... Hann endaðist í "Grikkjum.
"Folkmarr lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra

Sö 40 $
Sö 148
Sö 345 $
Sö Fv1954;22
Vs 1

endaðr (5 förekomster)
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
"Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður ... §C ... [lét] reisa
"... reisti ... ... ... ... sinn. Hann er endaðr í austrvegi út á "La[ngbarðalandi](?).
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í "Gǫrðum(?)/"Chorezm(?).

DR 379 $

endgi (1 förekomst)
"Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.

Öl 1 $

Sö 34 $
U 153

Endils (1 förekomst)
í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.
enduðust (2 förekomster)
ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar góðir.
reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir enduðust aust[r] ...

Sö 140
Sö 277

DR EM85;371B $

engi (2 förekomster)
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) "Þórr(?).
"... ok "Ingibjǫrg létu re[isa] ... ... ... <at> verðr engi "Ingvars ma[nna] ...
engjuligr (1 förekomst)
fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð ilt.

Engla (3 förekomster)
Ög Fv1943;317A $
"Gufi lagði stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.
U 687
at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í
U 1151
lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.

N 184

England (1 förekomst)
eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.

Englandi (21 förekomster)
Ög 104 $
reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
Ög Fv1950;341
stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
Sö 46
reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
Sö 160
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
Sö 166
"Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
Sm 5
eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
Sm 27
"[Þó]rðr reisti kuml þe[ssi]/þe[tta] ... [end]aðist á "Englandi.
Sm 29 $
"... reisti stein eptir "Þor[gei]r, fǫ[ð]ur sinn. Sá endaðist á "[E]nglandi.
Sm 77
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
Sm 101
sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
Sm 104
... vestr á "E[nglan]di(?).
Vg 20
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
Vg 187
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
U 194
lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
U 241
létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs
U 344
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá
U 616 $
ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].

U 812
Vs 9 $
Gs 8 $
DR 6

fǫður sinn. Sá varð dauðr á "Englandi.
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Ásmundr ... ... Hann var vestr [út á] "Engla[n]di ...
§B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ... ...

Sö 55
Sö 83 „
Sö 207
U 539
Vs 5
Vs 18 $

Englands (6 förekomster)
rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi
[H]ann druknaði í "Englands ...
"Guð... ... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál hans.
bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi
þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.

U 978
U 1181

Vg 50

N 62

Sö 208

U 705 $

Englandsfari (2 förekomster)
"Sigviðr [reist]i stein þenna "Englandsfari eptir "Védjarf, fǫður ... ... ...
"... lét hǫggva ... [si]k sjalfan, "Eng[la]ndsfari, afi <kunu-s>.
englar (1 förekomst)
sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
Engli (1 förekomst)
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í
Ennibrattar (1 förekomst)
góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr "Ennibrattar.
Ennibrattr (1 förekomst)
"Óleifr ok "Holmfastr/"Hjalmfastr o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ... "Balli ri[sti].

ept (118 förekomster)
Ög 8 $
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok
Ög 64 $
Drengir reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta son.
Ög 189
"Tóki reisti stein ept bróður sinn "Jóstein(?).
Ög Fv1965;54
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét
Ög Fv1965;54
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.
Sö 176
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B
Sö 176
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–>
Sö 376 „
[e]pt "Styr...
Sö Fv1973;188B
... ept ...
Vg 37
"Auðgrímr(?) setti stein þenna ept "Áskel, son ...
Vg 39
"Þrasi setti stein þenna ept "Halfdan, son sinn.
Vg 47
... [stein] þenna ept "Haklang(?), mág sinn.
Vg 59
fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
Vg 119 $
§C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr
U4
"Dóttir bað gera kuml þetta ept "Júta.
U 10 $
Ept "Œpi standi steinn sá ok "Lokki(?) gerði ...
U 323 $
ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra
U 610
... [reis]ti stein þenna ept "Ásgaut, son sinn, dreng ...
U 615 „
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 909 $
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
G 252 $
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
G 252 $
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
G 280 $
[hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð
DR 2
§A "Ásfríðr gerði kuml þau ept "Sigtrygg, §B son sinn ok "Gnúpu.
DR 4
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist rúnar.
DR 26
§A "Hrafnunga-"Tófi hjó rúnar þessar ept §B "Þyrvé, dróttning sína.
DR 30 $
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg móður
DR 30 $
gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg móður sína.
DR 37
... ... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ... ...
DR 40
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
DR 41
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.
DR 42
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér
DR 42
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok
DR 44
... ept "Gunn[a]r ...
DR 53
§A "Tóki "Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik> sinn bróður.
DR 55
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.

DR 56
DR 58
DR 62
DR 79 „
DR 82
DR 85 „
DR 85 „
DR 90 „
DR 94
DR 106 „
DR 107
DR 108
DR 110
DR 110
DR 114 $
DR 116 $
DR 117
DR 118
DR 124 $
DR 130
DR 131
DR 132
DR 133
DR 135
DR 143
DR 143
DR 144
DR 145
DR 160
DR 188 „
DR 190
DR 192
DR 201 „
DR 202
DR 209 $
DR 209 $
DR 209 $

"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.
"Freystein setti stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ...
... ... reistu stein ept "<þofta> ... ...
... [r]eisti ... ept skipara sína "Þíri(?) ok "Tófa.
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
"Ásgautr "Viða sonr, ... maðr "Sveins, reisti stein ... ept bróðu[r] ...
"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan þegn.
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.
§A "Gei[r]mundr(?) ... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
"Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn fǫðu[r].
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
"Hella(?) reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður sinn.
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Ǫzurr setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá
"Þorkell setti stein ept ... ... son, fǫður sinn.
"Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok
"Ásgautr "<tuguta> sonr reisti stein ept "Ásgeir, bróður sinn.
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau
sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
"Eysteinn setti stein þenna ept "Ásulf, fǫður sinn.
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
"Guðfríðr reist ept "Þjóðbjǫr[g].
"Hróðulfr setti stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ... "Ávarr fáði.
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir.
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts "Rauðumskjalda.
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti
goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu
goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar

DR 209 $
þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi
DR 209 $
fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er
DR 209 $
þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
DR 212
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann
DR 216 $
ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B
DR 218
"Eysteins synir reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara "Ásbjarnar "Nefs.
DR 219
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
DR 220 $
"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr
DR 221 $
§A Gerði "Þjóðvér/Þjóðvé §B ept "Aðísl ...
DR 227 „
... ... ... son "Sóta ... ... ept "Þórð, bróður ...
DR 230
§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis.
DR 239
§A "Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B
DR 260
"Atti reisti stein þenna ept "Þorstein, son sinn.
DR 269 $
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
DR 272 „
"<uekaltr> reisti stein þenna ept "<stikit> ...
DR 323 „
§P Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa
DR 323 „
§P Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa st[einn] ...
DR 333 $
Stendr ept "Frii(?)/"Firi "Ásu [s]o[n](?) ... ... ...
DR 339 $
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
DR 356 $
Orti "Vað[i] [ept] "Ásmund, son sinn.
DR EM85;308
Ok ept "Ámunda sonar son sinn.
DR EM85;377 $
"Billingr reisti ep[t] "Skrauta stein þenna.
DR EM85;523B $
"Tosti ok "Ásbjǫrn reistu stein þenna ept "Tófa, bróður sinn/...
DR AUD1996;274
"Þórgunnr "Kǫrlungs/"Kǫrungs dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi
DR NOR1988;5 $
í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar
N 223 $
§A "Gautr reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr g[erði].
N 225
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
N 228
"Helgi reisti stein þann ept "Ketil, bróður sinn.
N 238 „
... [re]ist rúnar þessar "Ónn(?) ... son ept ...
N 239
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.
N 245
"Þormóðr reisti stein þenna ept "Þrónd, son sinn.
N 252
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
N 449
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
N 453
"Óttarr reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.
N 543
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...
N A222
§B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
Br Sc11 $
... [ger]ði yfirlag þetta ept "Ingulf, fǫður sinn.

Br Olsen;183 $
Br Olsen;190B $
Br Olsen;191B $
Br Olsen;193A $
Br Olsen;193B $
Br Olsen;194 $
Br Olsen;217A $
Br Olsen;217B $

Öl 1 $
Öl 2 „
Öl 3 „$
Öl 4 $
Öl 5 „
Öl 6 $
Öl 7 „$
Öl 9 „
Öl 10 „$
Öl 12 „$
Öl 13 „
Öl 15 „$
Öl 16 „
Öl 17 „
Öl 18 $
Öl 19 „
Öl 21 $
Öl 22 $
Öl 23 „$
Öl 24 „$
Öl 24 „$
Öl 25 $
Öl 26
Öl 27 $
Öl 27 $
Öl 28 $

... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
"Þorsteinn reisti kross þenna ept "Ófeig, son "Krínáns.
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}
"Druian, sonr "Dufgals, reisti kross þenna ept "Aþmiu[l], konu sín[a].
§A "... sonr reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D
"Grímr reisti kross þenna ept "Hróðmu[nd] ...
"<iualfir>, sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
eptir (1627 förekomster)
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ...
"Dótt[ir](?), "Þe[gn](?), "...geirr(?) [létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
[Þe]ir brœðr létu r[e]isa ... [e]ptir ...
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
"Aldi ok "Keti[ll] ... stein eptir "Káta, fǫður sinn.
"[B]ófi/"[T]ófi(?) lét gera kuml þessi eptir "Tófu, konu sína ...
"... lé[t] reisa stein eptir "Þor... ... [s]inn. "Guð hja[l]pi sál hans.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Eimundr ok "Gunna[rr] ... þeir [k]uml(?) gerðu þessi eptir "<kinu> vitran.
"Eyst[ei]nn(?) ... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
"... reisti stein þenna eptir "Styrkár, fǫ[ður] ...
"Ábjǫrn(?) reisti stein þenna eptir ... fǫður sinn ... "Víkar, bróður sinn.
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ingjald, bróður sinn.
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
... "... lét reisa steina epti[r] "Sævar, fǫður s[i]nn góðan.
... [stei]na þ[essa] [e]ptir ...
ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
... e[pt]ir "Ótrygg, bró[ður] ... "[Gu]ðný(?) lét reisa eptir [so]n(?)
... e[pt]ir "Ótrygg, bró[ður] ... "[Gu]ðný(?) lét reisa eptir [so]n(?) sinn. Hj[alpi](?) ...
"Jǫrundr(?) rétti stein eptir "... [br]óður sinn.
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr

Öl 28 $
"Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr
Öl 36 $
létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
Öl 37 $
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi.
Öl 39 $
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
Öl 40 $
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
Öl 41 „$
ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
Öl 42 „$
... þenna stein eptir "Sveina/"Sveini, ...
Öl 47 $
"Ásgautr ok "... ... [epti]r [fǫðu]r(?) sinn, "Ey[ste]in.
Öl 49 „$
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
Öl 52 $
... kuml eptir ... "[Kri]str ok "S[ank]ta ...
Öl 56 $
ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug eptir.
Öl 56 $
fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug eptir.
Öl ATA4684/43A $
... eptir "Eystei[n], bónda sinn. "Kor[pr] ...
Öl ATA4684/43C $
... [ep]tir "<sa-...> ... ... ... Guð hj[alpi] ǫnd ...
Öl ATA4701/43
... ... ... ... ok eptir "Auð[bjǫrn](?) ...
Öl ATA4703/43 $
þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir] "Þorbjǫ[rn].
Öl ATA4375/56 $
... [e]ptir "Systu, konu sí[na] ...
Öl ATA4376/56B $
... [epti]r "<ko-l>, fǫður sinn.
Öl ATA411-4568-1998C
... eptir "Gunna, fǫð[ur] ...
Öl Fv1911;274B $
... [ste]ina eptir "Sveinu, bónda sinn. ...
Öl KALM1982;57
ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
Öl Köping10
... [eptir](?) "... ...
Öl Köping37
... eptir ...
Öl Köping48
... [epti]r "Svein, bónd[a] ...
Öl Köping49
... [s]tein eptir "Bjǫrn, son sinn. "Guð ...
Öl Köping51
... [e]ptir "Gunn.../kun[u] ...
Öl Köping55
... [e]ptir "Harald, fǫður ...
Öl Köping57
... ... stein eptir "Sigstein, fǫður sinn, ok "H[el]ga(?) ...
Öl Köping58
... [s]tein þenna eptir "...
Öl Köping69
... ok þeir brœðr létu reisa stein eptir "Skóga ...
Öl Köping70
... [r]eisa stein ep[tir] ...
Öl NOR2002;37
... þ[e]nna ept[ir] ... ... "[G]uð(?) ok(?) ...
Ög 3 „
... ... stein þenna eptir "Fasta, son sinn. "G[uð](?) hjalpi(?) ...
Ög 5
... þessi eptir "Ás[u](?), konu sína.
Ög 9
... ... rista stein þenna eptir "Ásu móður sín[a].
Ög 10 $
... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn góðan.
Ög 11
"Eysteinn reisti stein þenna eptir "Þóri, fǫður sinn.
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Ög 44 „
Ög 45
Ög 46
Ög 47 $
Ög 60 „
Ög 61
Ög 62 $
Ög 65 „
Ög 66
Ög 67
Ög 68 $
Ög 70 $
Ög 71 „$
Ög 73 $
Ög 77

"Sigsteinn reisti stein þenna eptir "<i-ui>, fǫður sinn.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Jarna, son sinn.
"Ofráðr, "Guðulfr ok "... ... ... eptir "Sigbjǫrn, fǫður sinn góðan(?).
"Óttarr(?) [r]eisti stein þe[nna ep]tir "Jafra ok "Víg, brœðr sína.
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.
"Sveinn/"Steinn rétti stein þenna eptir "Brún, son sinn nýtan(?).
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir "Gunna.
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir "Gunna.
... [e]ptir "Reif.
"Styðingr/"Stœðingr reisti stein þenna eptir "Jarla, bróður sinn.
"Ǫnundr reisti stein þe[nna e]ptir "Otr/"Odd, son sinn.
"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður sinn.
"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður sinn.
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.
"Sveinn/"Steinn ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son "<si–m>.
... ... ... eptir "Sæbjǫrn, fǫður sinn.
"Hlífundr reisti stein þenna eptir "Un, bróður sinn.
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel bróður.
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel bróður.
"Hrólfr reisti stein þenna eptir "Þorstein/"Þjóðstein, son sinn.
"Karli reisti stein þenna eptir "Karl, fǫður sinn.
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Sǫlvu, bróður sinn.
"Þorfríða reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn, bróður sinn.
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í
"Sigrún reisti stein eptir "Ásbjǫrn/"Austbjǫrn, fǫður sinn.
"Eysteinn reis[t]i stei[n] ... [ep]tir "Áskel, bróður sinn.
... lét [h]ǫ[gg]va [ku]ml ep[tir] "[Ragnh]ildi(?), [k]o[n]u s[ín]a. ... ...
"Ingivaldr reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.
"Boði(?) ... "Tosti ok "Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir "Þorgaut, [fǫ]ður sinn.
"Lokki/"Illugi reisti stein þenna eptir "Auna, sinn bróður.
... [ku]ml þessi eptir "Svein <þ-ni> ... ...
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
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§A "Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B
"Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir "Eyvind, "Tosta son, er átti "Haugbý.
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
"Helfr reisti s[tein þenn]a eptir "Þóri.
... ... [s]tein þenna ep[tir] "[Hal]fdan(?), fǫður ...
"Eysteinn reisti stein eptir "Káta/"Gadda, frænda sinn.
"Ormarr reisti kuml eptir "Áskel, bróður sinn.
"Órœkja(?) reisti stein þe[nna] eptir "Ǫmmu(?), systur.
"Gautulfr(?) ok "Sveinn reistu stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
"Ásgauta/"Áskatla ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Eymund, bróðurson sinn.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
§A ... reis[a] stein þenna eptir "[K]rók(?), sinn fǫð[ur] ... §B ...
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
"Sínkr lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu hennar.
"Tófi reisti stein þenna eptir "Lið-Bófa, fǫður sinn.
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða
"Þorsteinn reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
... [r]eisti e[ptir]/a[t] ...
"Smiðr reisti stein eptir "Ǫnund, son sinn.
... ... eptir sonu sína ... ...
"Væringr reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með "Knúti.
"Ólǫf reisti stein þenna eptir "Hofi/"Høfi/"Hyfi, bónda sinn góðan.
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
... ep[tir] ...
"Gunnarr ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar, bróður sinn.
"Sigdan rétti stein þenna eptir "Ofæta, fǫður sinn, bónda góðan.
"Grímulfr reisti stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?)
"Þórir(?) reisti stein eptir "Tuma/"Tumma/"Dóma, son sinn.
"Óttarr/"Ótama setti stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn.
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok "Sigbjǫrn.
"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.
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Ög 176
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Ög 179

"Þorgeirr reisti kuml þessi eptir "Ǫnund "Kanp, fǫður sinn.
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Finnviðr setti ... þenna ept[ir] ...
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður sinn.
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri
synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn
"Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd ...
... eptir "Svein, bónda(?) ...
"... ok "... ... ep[ti]r/yf[i]r "...
"Vékell reisti stein eptir "Hermóð, fǫður sinn.
"Sveini reisti stein þenna eptir "Gaut, bróður sinn.
... reisti stein þenna eptir "Helga, fǫður s[inn].
"Sveinn ok "Sandarr þeir gerðu spengr eptir "Fugla, bróðurson sinn.
"Helga reisti stein þenna eptir "Ásmund, son sinn.
"[Há]kon(?) ok "Sigsteinn reistu eptir "Hrólf, fǫður sinn, [s]tein þenna.
"Gunna/"Gynna ok "Þórunnr ok "Þor... ... ... ... sinn, ok "Gunna e[ptir] ...
"Þor[bjǫ]rn(?)/"Dýr[bjǫ]rn(?) reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi> "Sveins(?) bróðu[r].
"Illugi lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð sálu hans.
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir "Fróða ok "Ásbjǫrn, sonu sína.
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
"Þorfríðr/"Þorfreðr reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist
"Tóla lét reisa stein eptir "Þorlak, son sinn.
"<–ti-> gerði brú þessa e[p]tir "Heimkel ok "Sibba, sonu sína.
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
§A "Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna eptir "Tosta.
synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna eptir "Tosta.
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
"Gei[rr] reisti s[tein] [e]pti[r] ...
ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Guðmund, fǫður sinn.
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
... ... stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn.
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"Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] "Hrólf, fǫður sinn, var góðr.
§A "Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði.
"Áki rúnar risti eptir "Búa(?), bróður [sinn].
"Sæþórr reisti eptir "Þóra, bróður sinn, var dauðr.
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
"Jósteinn reisti stein þenna eptir "Dýra/"Djúra, fǫður sinn.
"Þorsteinn reis[t r]únar eptir(?) ... ok ...
"... reisti stein eptir "Ágota, "Guð/góð[an] ...
"...geirr(?) reisti stein þenna eptir "Grímu/"Grímulf, fǫður si[nn].
"Þóra lét reisa stein þenna eptir "Helga, bónda sinn.
§A "Sigsteinn reist[i] ... §B [e]ptir "Geirmund, mág si[nn].
"D[a]nr o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir "Krók, fǫður sinn, bónda "Þóru.
"Þyrna(?) reisti stein þenna eptir "Eystein, sinn bróður.
"Végautr reisti steina þessa eptir "Þorgaut, bróður sinn.
"Holmsteinn reisti stein ... eptir "Gísl, fǫður sinn ...
... ... [k]umla eptir "Geirma, þegn [n]ýtan, b[ónda](?) ...
§A "Karli ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
"Geir[i] reisti steina þessa eptir "Steinkel. Þeir váru synir "Bjarnar.
"[T]osti reisti stein eptir "Eystein, mág(?) sinn.
"Sigbjǫrg reisti stein þenna eptir "Gunnar, bónda sinn.
"Viðulfr ok "Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan.
"Vígi reisti stein þenn[a](?) eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"Tosti reisti stein eptir "Tóka ok "Orrosta, nefa sína.
"Tosti reisti stein þenna eptir "Gæsling, fǫður sinn.
"Fullugi reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn.
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
"Rambi(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
"Eygautr/"Auðgautr reisti stein þenna eptir "Sigfús, mág sinn.
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Danska, fǫður sinn, bónda góðan.
"[Sv]einn/"[St]einn setti stein þenna eptir "Farþegn ...
"[Þors]teinn(?) reisti stein þenna eptir "Þóri, mág sinn.
§A "Ástríðr, "Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C góðan.
"Þróndr reisti stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður sinn.

Ög 228
"Heðingunnr, "Gjaflaug reistu eptir "Ófeig, bónda sinn. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
Ög 230
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
Ög 231 $
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr <þufr> ...
Ög 232 $
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
Ög 233 $
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Þorgeir, bróður sinn.
Ög 234
"Karl reist stein þenna eptir "Ásmund, bróður sinn.
Ög 235 $
"Karl reist stein þenna eptir "Þorfrøð(?), auðǫrvan(?), frænda si[nn].
Ög 236 $
"Ófeigr reisti stein þenna eptir "Eystein, son sinn.
Ög 237
"Þorsteinn ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?), bróður sinn.
Ög 238 $
"Tólir(?) reisti(?) stein(?) þenna(?) eptir(?) "Geirvé(?) ...
Ög 239 $
"[G]unnarr(?) lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína
Ög 239 $
lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
Ög ATA4666/43 $
... epti[r] ... sinn.
Ög ATA5060/54
"Þorbjǫr[n] ... ... ept[ir] "Þor[gei]r(?) ...
Ög ATA5503/61
"Þorsteinn ... ... [epti]r "Freystein, fǫður sinn.
Ög Fv1943;317A $
"Gufi lagði stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Ög Fv1950;341
"...[b]jǫr[n] ok "Ás[b]jǫrn þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
Ög Fv1950;343
... þessa eptir ...
Ög Fv1958;255
"Hegvaldr lagði stein þenna eptir "Auða, son sinn góðan.
Ög Fv1959;95
"Svarthǫfði reisti stein þenna eptir "Vígdjarf, fǫður s[inn].
Ög Fv1959;241
... ... stein þenna epti[r] "...
Ög Fv1959;244
... [e]ptir ...
Ög Fv1966;102
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
Ög Fv1970;310
"Hákon reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
Ög Fv1975;174
... "Jarl reistu [stei]n þenna eptir bróður/brœðr "Ótryggs.
Ög Fv1983;240
"Tófi gerði óð(?) þenn[a] eptir "Tóli, son sinn.
Ög Hov91;33
... eptir ...
Ög MÖLM1960;230
... "Ǫlvir reistu stein þenn[a] eptir "Dreng, "Eygeirs(?) son, gilda sinn.
Ög N267
... [ge]ra kuml þessi eptir ...
Ög NOR1994;27
"Vésteinn reisti ... ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
Ög NOR2000;35
... [g]era kuml þetta epti[r] ...
Ög SKL1;174
... [l]étu ger[a k]uml eptir "Óla, bónda sinn góð[an].
Sö 2
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
Sö 18 „
... létu kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa
Sö 19 $
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans ǫnd.
Sö 20 $
"[G]uðmundr <ti> rétti stein þenna eptir "Þorfast, fǫ[ður]/fó[stra] [sinn].
Sö 29 „
"Þorsteinn reisti ... stein þenna [eptir] "Véulf, bróður.
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Sö 58
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Sö 82 $
Sö 88 $
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Sö 94 „
Sö 98
Sö 102 $
Sö 109
Sö 113
Sö 116
Sö 116
Sö 125
Sö 126
Sö 129

"Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir "Ingifast.
þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir "Ingifast.
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
... þenna ep[tir] "[Sǫl]va(?), fǫður [sinn. "Guð] hjalpi ǫnd hans. ...
"Geirf[as]tr, "Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn.
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir "Þorbjǫrn.
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
"Þorbjǫrn ok "Freylaug létu rétta stein eptir "Eynd, son sinn.
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr
brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.
"Lífsteinn [ok] "Freybjǫrn o[k] ... [s]ynir "Svarthǫfða eptir sinn fǫð[ur].
ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr
"Þorsteinn lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn bróður.
§P "Valr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q
ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.
ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
"Óleifr ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... þenna(?) eptir ... ... ...
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Sigríði(?)
"Vé[st]einn <ba-iʀ> <iþrn> eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum. "Þuli(?)/"Þulr(?)
"Steinn, "Fastulfr, "Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml
"Ingulfr ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu þeira.
... eptir "Bjǫrn, bónda sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... risti rúnar ept[ir] ...
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið, bónda sinn.
létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið, bónda sinn.
"Ketilfastr lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr hans sál.
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Helga, bróður.
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Sö 236
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"Spjóti, "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi
"<aiti> reisti <isn> <aþis> eptir "<ata>. "Ásbjǫrn hjó.
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?)
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
"[Si]gbjǫrn ok "Sveinn þeir brú gerðu eptir "..., bróður sinn.
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði
§A "Nesbjǫrn, sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb>
sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].
"Káti reisti stein þenna eptir "... fǫður sinn.
"Ingifastr lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með
"Guð... [l]ét ... ... [ep]tir son sinn. Hjalpi "Kri[str] ...
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat
þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
... lé[t r]ei[sa] ... [epti]r "Helga. "Guð hjalpi ...
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ǫnun[d]r ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan.
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
"Holmsteinn reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki.
"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?).
§P Hér skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald,
standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir fǫðurbróður sinn.
ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
"Holmgeirr ok "Steinbjǫr[n þ]ei[r lét]u h[ǫgg]va eptir "Guðleif, fǫ[ð]u[r].
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði stein.
"Kvikr ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn góðan.
"St[e]infastr lét hǫggva merki þetta eptir "Sæmund, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi.
"K[vi]kr lét hǫggva ste[i]n þenna eptir "Holmfast, son [sinn].
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág "Eybjarnar/"Auðbjarnar. Kross.
"... [reist]u [stein e]ptir "<–þiuka> [fǫð]ur sinn g[óð]an.
"Hǫskuldr(?) ok "Steinhildr létu reisa stein eptir "Steinbjǫrn, góðan.
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
"Vég[í]sl o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn hjó stein.
"Gynna/"Gunna reisti stein þenna eptir "Saxa, son "Halfdanar.
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"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi!
"Gunnvǫr(?) lét ... ... eptir "Alfketil, [b]ró[ð]ur son ...
"Ferð-Kári reisti stein þenna eptir "Guðbjǫrn(?)/"Kolbein(?), syni sínum.
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
"Sveinn lét reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir "Guðvǫr/"Guðmar/"Guðvar.
"Þorfastr lét rei[sa] s[t]ein þenna eptir "Halfdan, son s[i]nn.
ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir "Óleif.
"...bjǫrn ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á
"Véfastr ok "Hauk[r] reist[u] stein eptir "<naus>, fǫ[ður] ... ... ... "... bróður þeira.
... [o]k "Tófi þeir létu reisa stein þenna eptir "...
"Végautr ok "... reistu stein e[ptir] ... ... [so]nu sína.
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir
stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir
o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?) sinn.
ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð
"Bjǫrn ok "Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð h[ja]l[pi sál]u.
ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?), fǫður sinn.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu,
stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
"Sverkir lét brú gera eptir "Eringunni, móður góða.
"Guðlaug [l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
"Goti lét reisa stein þenna eptir "Órœkju, son sinn.
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
... [stei]n þenna eptir "Bleik ... ... ... ...
... "Holmfastr l[ét] ... [epti]r "Klefa, fǫðu[r] ...
"Holmfastr lét braut ryðja eptir "Ing[i]..., móð[u]r sína gó[ða] ... sína.
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans!
"Finnviðr(?) gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
"Kaupi reisti stein eptir "Sveini, fǫður sinn.
"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna,
stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).

Sö 347
ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi
Sö 352
at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>
Sö 354
"[Bjǫ]rn(?) lét reisa stein e[ptir] ...
Sö 355 $
... ... "...viðr létu ... ... þessa ep[tir] ...
Sö 359
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
Sö 360
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.
Sö 362 $
"Kolbeinn ok "Juli reistu stein eptir "Ingvar, bróður sinn.
Sö 367
"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý
Sö 374 $
... l[é]t r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ...
Sö 382 „
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Sö ATA7551/92 $
... lét [r]eisa stein þenna eptir "To[s]ta(?) s[on] ...
Sö Fv1954;20
"Bjǫrn lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum. "Bjǫrn hjó.
Sö Fv1969;298
... þenna eptir "Áskel, br[ó]ð[ur] ...
Sö Fv1971;208
"Vígmarr reisti stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Þóra.
Sö Fv1973;189
"Ormarr reisti stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
Sö Fv1982;235
"Eyg[ei]rr(?) ok "... ... [þei]r [l]é[t]u reis[a] stein eptir "Œpi, fǫður sinn.
Sö Fv1986;218 $
"Geirr reisti stein eptir "Bua. "Vébjǫrg var móðir. [Var] snor "Fastríð(?) ...
Sö NOR1997;26
§A ... [r]eisti s[t]e[in] ... eptir "... §B ...
Sö NOR1998;23
... eptir mann(?) dau[ðan] ...
Sm 1 $
"Vígnjótr reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó
Sm 2 „
"Ábjǫrn lét reisa stein eptir "Tóka "Óníðing.
Sm 5
§A "Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á
Sm 7 $
"Geirrøðr/"Geirríðr/"Þorrøðr/"Þóríðr ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi "Guð ǫnd hans.
Sm 8 $
"Þjóðgeirr(?)/"Friðgeirr(?) ok "Hróðelfr ... stein eptir "Heðin, son sinn.
Sm 9 „
"... l[ét(?)] g[era(?)] kuml(?) eptir(?) "Vakra/"Vafra(?) ok(?) "Gísla(?) ...
Sm 10
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu hans.
Sm 11
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr
Sm 11
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.
Sm 13
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.
Sm 15
"... lét gera brú eptir "Svar[t]...
Sm 16
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun
Sm 16
ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan
Sm 19
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
Sm 28 $
... [stei]n [þ]enna eptir "Eynd/"Eyind/"Eyvind/"Vetr ... ... dauðr.
Sm 29 $
"... reisti stein eptir "Þor[gei]r, fǫ[ð]ur sinn. Sá endaðist á "[E]nglandi.
Sm 31
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
Sm 32
... [kum]l þessi eptir "Svei[n], fǫður sinn.
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... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
"... setti stein eptir "Ka[rla](?)/"Ga[uta](?), ... sinn ...
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar
§A "Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar góða[n].
... [e]ptir "Gumm[a](?) ...
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
"Ǫnund[r] ... [so]n sinn ok eptir "... ... s[inn].
"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
"Ófeigr setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).
"Tosti r[eist]i [s]tein eptir "Gunna, mág sinn, ... ... ... vestar[la] var[ð] ...
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum,
"Hró[l]f[r](?) [reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá ... sálu þ[eira].
"Haki(?), "Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir "Stein(?), f[ǫður](?).
"Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.
"Guðvarðr/"Guðvarr/"Guðvǫr lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi
lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
"Tosti gerði kuml þessi eptir "Etta, son s[inn].
... setti st[ein þenn]a ept[ir] ...
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
"Geirbjǫrn setti stein þenna eptir "Svein(?)/"Svell(?), bróður sinn.
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður,
"Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
"Holmi lét gera brú eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Sigvarðr lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
"Ólafr setti stein þenna eptir "Sibba, son sinn.
ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son "Þorsteins(?).
"Sv[ei]nn ... eptir "Bróður/bróður. Þeir [l]ǫgðu(?) hann ...
... [e]pti[r] ...
"Búi setti stein þenna eptir "Þorgaut, bróður.
"Helgi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
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"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða.
§AP "Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða,
þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður
reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ
son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr,
bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu sína.
konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu sína.
... setti stein þenna eptir "Tóta/"Dóta, son ..., bróður "Gauts.
"Þórðr ok "Þorbjǫrn gerðu brú þessa eptir "Verskulf, fǫður sinn.
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró,
"Útlagi(?) s[e]tti stein þenna eptir "Svein(?) ...
"Sandarr setti eptir "Eystein/"Jóstein, bróður sinn.
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).
"Ketill reisti stein eptir sinn bróður "<nahhar> "Steins so[n].
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
"Végautr reisti stein þenna eptir "Geirfast, bróður sinn. "Ágau[tr](?) hjó(?).
"Óspakr lét [rei]sa kuml eptir "Fǫður, stjúpson sinn.
"Ketill reisti kuml þessi eptir "Lei[k](?), móðurbróður sinn.
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
"... lét gera stein þenna eptir "Fjǫlmóð ...
... [ste]in eptir "Þ[o]rlak ...
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn ...
"Jarpr lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ... "Sibbi ...
"Helgi reisti stein þenna eptir "Finn, fǫður sinn.
§A "Glǫggr/"Klakkr reisti stein þenna eptir son §B sinn "Þorbjǫrn.
"Guðfastr reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
... stein ep[tir] ...
"Dverg-Ketill reisti stein þenna eptir "...
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"<irfʀ> gerði kuml ep[tir] "... fǫður(?) sinn <nufs>.
"Eynjótr r[eisti steina þ]essa(?) eptir "Svein, fǫð[ur] ...
"Sveinn gerði kuml epti[r] "Fastmund(?)/"Vestmund(?), fǫður sinn.
"Geirmu[nd]r lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Halfd[an] lét reisa stein þenna eptir "Sebba, fǫður.
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok ...

Sm 149
... "Fastlaug, þau hjún, létu eptir "Þjalfa, son s[inn].
Sm 150 „
"<kusta> ok "<þoraiþi-> þeir reisa eptir ...
Sm 151 „
... [l]étu reisa steina þessa eptir ...
Sm 152 $
"... gerð[i](?) ... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok "Ingigerði/"Ingigerðr.
Sm 153 „
"Tosti ok "... [e]ptir "Bófa, fǫður s[inn].
Sm 154 $
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
Sm 157
"Illugi ... brú eptir "... [fǫ]ður/[bró]ður sinn nýtan.
Sm 163 $
... r[ei]sa kuml eptir "Bófa ...
Sm 169 $
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).
Sm 170
"Véfúss setti stein ep[tir] ... "...bjǫrg, þeira systur ...
Sm IVOS1990;18
... epti[r] ...
Sm SvS1973;4
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð
Sm SvS1973;4
lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Vg 2
§A "Bjǫrn reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok e[ptir] "Jórunni(?)
Vg 2
reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok e[ptir] "Jórunni(?)
Vg 3
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
Vg 4
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja
Vg 7
"Grímr reisti stein eptir "Halfdan, frænda sinn.
Vg 8
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð hjalpi.
Vg 9 $
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Á[l]eif "Hnakka, fǫður "Þorkels.
Vg 11
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
Vg 13
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru sína.
Vg 13
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru sína.
Vg 14
Þeir "Hettingr(?), "Hervarðr reistu stein eptir "Gunnar, fǫður sinn.
Vg 15
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Þóri, son sinn.
Vg 16 $
Þeir "Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður sinn.
Vg 17 „
§A "Víkingr lét gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður
Vg 17 „
§A "Víkingr lét gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna]
Vg 17 „
lét gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein,
Vg 17 „
<sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
Vg 17 „
sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
Vg 18
"Véfríðr reisti stein þenna eptir "Véseta, bónda.
Vg 20
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
Vg 23
"Þórðr setti steina eptir "Eystein, fǫður sinn.
Vg 25 „
... [lag]ði stein eptir "Þórð, b[ónda]/b[róður](?) ...
Vg 27
... [se]tti [st]eina eptir "Svei[n](?) ...
Vg 30 $
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.
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"Þórðr ok "Þórunnr þenna reistu stein eptir "Erra, algóðan dreng.
"Geirvarr(?)/"Geirvǫr(?)/"Gróa(?) reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra heimti(?) stein.
"Agmundr reisti stein e[ptir] ...
"Tólir reisti stein þenna eptir "Þorkel, mág si[nn].
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
"Þóra lét gera eptir "...
... ... "... ok "... ... eptir "Karl, fǫður s[inn] ...
"...ríðr reisti stein eptir sonu sína, "Svein ...
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.
"Œpir(?) ok "Sveinn reistu stein [þenn]a eptir ...
"Ólafr setti stein þenna eptir "Hreiðar, son sinn.
"Ulfr ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til
"Styr[l]akr/"Styr[l]augr setti stein þenna eptir "<kaur>, fǫður sinn.
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum
"Útlagi reisti stein þenn[a] eptir "Eyvind, harða góðan þegn.
"Ása ok "Þóra reistu stein þenna eptir "Ásgaut.
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fǫð]ur(?) sinn.
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
"Auga reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, son sinn.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Þóri, bróður sinn.
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
... "Haraldr ... [ept]ir "<kik> ...
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
"Ǫlvir reisti kuml þessi eptir "Þóri, bróður sinn.
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
"Þorgarðr/"Þorgerðr setti stein þenna eptir "Tóka, mág sinn.
"[He]mingr lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta
... [ger]a kuml eptir "Þóru, móður s[ína] ...
"<rifata> reisti stein [þenna] eptir "Þo[r]s[tein] ok eptir "Þorlaf/"Þorlak.
"<rifata> reisti stein [þenna] eptir "Þo[r]s[tein] ok eptir "Þorlaf/"Þorlak.
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
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"Gyða reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan;
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.
"Dagr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn frænda, harða góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna ept[ir] "Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir ...
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira
"Rannveig gerði kuml þessi eptir "Sveinung, bónda sinn.
"Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður, kuml þessi.
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta
"<riuiþr> reisti stein þenna eptir "Grím, son sinn, mjǫk góðan dreng.
"Ásmundr reisti stein þenna eptir "Tóka(?)/"Tœk(?), fǫður sinn.
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
"<–arukr> reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng <itiþ>.
"Ǫlvir(?) reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?) "Tryggvi(?).
"[Stein]þórir(?), "Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).
"Áli/"Alli ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"...[g]autr(?) reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn, "Ruggu(?) so[n, ha]rða góðan.
... lét reisa stein þenna ep[t]ir "Ásgau[t](?) ...
"Þyrvé reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr vígi.
"Véfastr reisti stei[n þenna epti]r "Vífa, harða góðan þegn.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn.
... [rei]sti stein þenna eptir "Guðmund, son sinn ...
§A "Þorbjǫrn reisti stei[n] [þenna epti]r "Þóri, bróðurson sinn, §B harða góðan svein.
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður
reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
"Kafli reisti stein þenna eptir "Geira, þegn harða góðan, bróðurson "<bitu>.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Þorvið(?), fǫður sinn.
"Bolli/"Bóli reisti stein þenna eptir "Bollu/"Bólu, mág sinn.
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
... gerði kuml þessi eptir ... sinn, "Auð...
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
"Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son sinn.
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"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er druknaði.
"Refr ok "Vésteinn reistu stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
... gerði kuml þessi eptir "[Hal]fdan, bróður sinn ...
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða góðan.
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
"Styfjaldr(?) setti stein þenna eptir ...
"Ingjaldr setti s[tei]n þenna eptir "Grímulf, son sinn.
"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.
... stein þenna e[ptir] ..., bróður "Sæfa.
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
"Brúni [reis]ti stein þenna eptir "Áskel, son sinn.
... [r]eisti stein [ept]ir "Tófa, má[g] ...
"Ulfr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.
"Áskell lét rétta stein þenna [e]p[tir] "..., fǫður sinn, [b]ó[nd]a góðan(?).
§A ... §B ... ok eptir ...
bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon bað rista.
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
"Freysteinn reisti stein þenna eptir "Háðska, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫ[n]d.
"Sveinn lét [r]eis[a] steina [e]p[tir] "..., fǫður sinn. "Œpir risti.
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
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"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.
"Kjallakr/"Kjullakr lét reisa stein eptir "Kvíg, son(?) sinn gó[ð]an.
§A "Eysteinn ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
"Holmgeirr ok "... [r]eistu stein ... eptir móðu[r] ... ... ... ...
"Illugi lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at bróður s[inn].
"Jóhan "Streitinn merki ok "Ragnvǫr eptir bónda.
"Þor[st]einn ok "Freygunnr þau ... stein eptir ..., son sinn.
"... ok "Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi ǫn[d] ...
"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða ...
ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
... stein ep[tir] "Bjǫ[rn] ...
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en
sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
"Djarfr ... [þenn]a eptir "Eist, son sinn. "Þorbjǫrn hjó.
"Gerðarr ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok "Ingimund.
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok
"...bjǫ[rn] ... [epti]r bróður ... ... ...
"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?) eptir.
"Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?) eptir.
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður sinn.
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
... [l]et reis[a] s[t]ein þenna eptir ... sinn.
"Sveinn lét rista rúnar eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn.
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
"Sigfastr ok "Tassi(?)/"Dási(?) o[k] "Ǫ[n]undr(?) þeir létu ep[ti]r "Þorstein.
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
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§A ... [ste]in þenna eptir ... ǫnd hans §B <þartunki>
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður sinn.
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður sinn.
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar.
þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir
sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir risti.
§A "Gei[r]lak[r](?) l[é]t ... [ep]tir "[H]eming, [s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði,
l[é]t ... [ep]tir "[H]eming, [s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu, dóttur.
[s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu, dóttur.
o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Bjǫrn ok "Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf, bróður sinn.
... [s]tein ept[ir] ...
"Ingv[arr] ... [lét]u rista rúnar eptir "Svein ok ... móður.
§A "Ragnvaldr lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd
... ... stein eptir "Halfda[n] ...
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu
lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý
gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu.
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
"Þorfastr ok "Ingilaug létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, son sinn.
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti
"Jóbjǫrn/"Eybjǫrn ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda "Ingiþóru.
"Ǫnundr ok "Þorgísl þeir létu reisa stein eptir "Ásgaut.
"Forkunnr lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d
lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
"<...laks> lét rétta stein eptir "... [hjal]pi sál.
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda sinn.
ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda sinn.
"Eysteinn ok "Ástríðr reistu steina eptir "Kag(?)/"Gag(?), son sinn.
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... [rei]sa stein ept[ir] ... [o]k "Inga eptir ...
... [rei]sa stein ept[ir] ... [o]k "Inga eptir ...
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir "Ingvar, algóðan dreng.
bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir "Ingvar, algóðan dreng.
"Gamall ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok
"Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda sinn.
"Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda sinn.
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
"Ingibjǫrg lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn.
lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn. "Þorsteins, sonar síns.
"[J]órunnr ... þær létu hǫggva steina [ep]ti[r] "Ingif[ast] ok "Ingvar.
"Ingifastr lét rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr eptir móður sína.
rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr eptir móður sína.
"Jarlabanki ok "Fastvé létu reisa steina eptir "Svein, son sinn.
"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir ...
"Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir ...
stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir ...
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
"[S]vei[nn] ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir enduðust aust[r] ...
"[S]vei[nn] ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir enduðust aust[r] ...
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok "Ragnfríðar.
"Kǫrlungr(?) lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
"Gísmundr ok "Hemingr létu reisa stein eptir fǫður sinn "Halfdan.
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
"Grímr lét hǫggva stein eptir fǫður sinn "Véstein. "Óleifr hjó.
"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn. "...f[a]str
ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn. "...f[a]str hjó.
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
"Holmsteinn í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.
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"Kári(?) ok "Ingjaldr o[k] ... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Guð hja[lpi] ...
"Skalli ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda sinn.
"<oka> ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki>
"Ás... ... stein eptir "Víking, fǫður sinn, ok eptir "Tóku, m[ó]ður sína.
"Ás... ... stein eptir "Víking, fǫður sinn, ok eptir "Tóku, m[ó]ður sína.
"Sighvatr ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
"Sveinn, "Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir risti rúnar.
"...goti ok "Ingifa[str] ... [lét]u reisa [s]tein eptir ... ... ...
... [me]rki eptir "Ingivald, son sinn ...
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður sinn.
"Fastbjǫrn lét rétta stein eptir "Myndil, fǫður sinn.
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda "Gu[nn]u.
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans
... lét reisa stein eptir "Ketilmund ok eptir "Ólaf, son(?) ...
... lét reisa stein eptir "Ketilmund ok eptir "Ólaf, son(?) ...
§A "Holmf... §B ... [o]k "Sigríð[r] ... §C ... "... ... [epti]r(?) [so]n(?) sinn(?)
"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
"Bjǫrn ok "Végunnr létu reisa stein eptir "Svein, fóstrson sinn.
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í
"Jófríðr lét stein hǫggva eptir "Spja[lla](?), [bón]da sinn.
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í
"Ragnhildr(?) ok "Ulfhildr létu stein eptir fǫður ok bróður sinn.
"Jóhan lét reisa steina ep[tir] "Eys[t]ein, fǫður sinn. "Drósbúi risti.
"Ingifastr lét brú gera eptir ...
... ... [e]ptir "Sigf[ast](?) ...
... [e]ptir ...
gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fǫður.
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son sinn.
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son sinn.
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Tosti ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður sinn.
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður sinn.
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"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
"Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald
"Holmlaugr ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.
"Fasti lét hǫggva stein eptir "Fastulf, son sinn.
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... ... eptir "...
"Fastlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Ketil, bróður sinn. "Sveinn risti.
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).
"Fasti lét hǫggva rúnar þessar eptir "Fastulf, son sinn.
"Brynjulfr ok "Ulfr ok "... ... [st]ein eptir "Guðlaug, móður sína.
§A "Guðlaug lét hǫgg[va] stein eptir "... bónda sinn. §B ... ok "Fasti, þeir ...
"Illugi lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son sinn.
"Ingjaldr ok "Hemingr létu reisa steina eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í
"Gísmundr ok "Víkingr létu ... [s]te[in ept]ir "Sigfast, fǫður sinn.
"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
"Sigsteinn ok "Vésteinn létu reisa stein [þ]e[nn]a eptir "Ingvar(?), fǫður sinn.
"Gillaug lét reisa steina ok brú gera eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Illugi lét reisa steina ok haug gera eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... lét reisa stein þenna eptir "Ingjald, son sinn.
"Þórir ok "Freysteinn létu reisa stein eptir "Þorstein, bróður sinn.
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs
"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir "Bjǫrn.
lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir "Bjǫrn.
"Vébjǫrn lét hǫggva stein eptir "Gunna dóttur, konu sína.
"Vébjǫrn ok "Húskarl létu r[eis]a stein eptir "Sibba, fǫður sinn.
"Sibbi ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr "Gísmundar.
þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
"H[olm]laugr(?)/"H[olm]laug(?) lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður [si]nn.
lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður [si]nn.
"Ho[lmlaugr](?)/"Ho[lmlaug](?) ok "Gillaug létu reisa stein eptir "Ól[eif](?) ...
"Kjallakr(?)/"Kjullakr(?) lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti
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"Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"... ok "Holmfastr létu reisa steina eptir "Holmgeir, fǫður sinn, dreng hæfan.
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd hans.
"Guðlaug lét stein hǫggva eptir "Forkunn, bónda sinn, ok "Ketilelfr(?).
"Végeirr(?) lét stein hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug lét stein
"[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir b[r]óður sinn "Fulluga.
"Ingivaldr ok "Gíslaug létu hǫggva steina eptir "Ingimund, son sinn.
"Jóbjǫrn reisti steina eptir "Sigbjǫrn/"Seybjǫrn, fǫður sinn.
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
"[Ketil]vé(?) ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður sinn.
"Áskatla(?) lét hǫggva stein eptir "Fulluga, ok "Illugi ok "Signý.
"Ingríðr lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingríðr.
"Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir risti.
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts arfi.
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
"Ingríðr lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at
"Gunnarr lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir dóttur sína.
"Gunnarr lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir dóttur sína.
"Gunnarr, sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda sinn.
"Borgunna lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r fǫ[ð]ur sinn.
lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r fǫ[ð]ur sinn.
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?) eptir "Jǫfur
stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?) eptir "Jǫfur <iarþnn>.
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir "Oddulf.
son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir "Oddulf.
"Þjóðbjǫrg lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd hans.
"...ulfr reis[t]i st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð
"...ulfr reis[t]i st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
"Þellinefr/"Þelli-Nefr/"Þilinefr/"Þili-Nefr ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
"Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
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"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok "Ástríðar.
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast,
lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Ósníkinn ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður sinn.
... stein eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ...
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl "Sigrøðar.
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í "Báristǫðum.
"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr,
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr.
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi
þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
... [ste]in þenna eptir "Kalf, bró[ður] ...
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok
... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ...
fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir
"Ragnfríðr lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð
"Véketill ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan.
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður "Órœkja.
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður "Órœkja.
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at]
"Siglaug lét steina rétta eptir "Sigvið, son sinn.
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
"Ragnfríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs
móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður sinn.
"Folkmarr lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi
"Þorsteinn hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn.
"Þorsteinn hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn.
"Ketilfastr, "Nefr(?), "Ófeigr "<–iutr> þeir létu stein eptir "Ingjald, fǫður sinn.
... s[t]ein hǫggva eptir ...
... [r]étta stein þenna eptir ... ... ...
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd
"Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
"Jarpi lét stein eptir so[nu] sína tvá.
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... létu rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð hj[a]lpi sál[u].
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn risti.
lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn risti.
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
"... lé[t] r[eisa] ... [epti]r "... son "Gunnars í "Hrísney. "Sveinn risti.
§A "Ketiley lét rétta ... ... ... §B "[K]arl ok "Gerðar ... §C ... eptir "... ...
... [s]tein þenna eptir "Grímulf, mǫtuna[ut] ...
... eptir dótt[ur] ...
"Ulfr o[k ... "I]ngimundr ok "Ei... ... [stei]n(?) e[ptir](?) ...
"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son "Árna.
"Svei[nn] ... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans.
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í ... ...
... [epti]r "Tófa, fǫ[ður sinn] ...
... [rei]sti s[tein] ... eptir "Salsa, fǫður ...
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
"Styrbjǫrn lét reisa stei[n e]ptir "Sigstein, fǫður [sinn], bróður "Holmst[ei]ns.
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
... "... þeir fœrðu stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?) þessa ...
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.
... reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda sinn.
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda sinn.
... [þenn]a eptir "Mú[l]a(?) [fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr
sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág sinn "...
"Ketill lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Jǫrundr ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da góðan.
"Þorsteinn lét reisa stein þenna eptir "Jǫrund, son sinn.
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§P "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein
"<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm], son sinn.
"Þórir ok "Hróða létu reisa stein þenna eptir "Borgulf, fǫður sinn.
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út.
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét reisa stein eptir sik sjalfan.
"Freyríkr l[ét] ... ok eptir ...
"Gunna ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein almikinn í ...
ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi sálu hans.
... eptir "Ey... ... [f]ǫður sinn ...
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Ígull ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður [sinn].
... [ept]ir "Stein bró[ður] ...
... ok "Kvikr létu reisa stein ept[ir] ...
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi ǫnd hans.
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti hjó.
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
"Eistr lét re[isa] ... [eptir] "Svarthǫfða, fǫður [sinn].
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
"Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr risti.
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... ... þ[enn]a eptir "Vébjǫrn, f[ǫður] ... ǫnd hans.
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gillaug, "Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir "Dragmál, móðurfǫður sinn.
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir "Ásgeirs.
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi
lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
"Sylfa/"Solfa ok "Búi gerðu brú þessa eptir "Ásgeir, var sonr ... ...
... [e]ptir "Ingjald, son sinn. H[ann] ...
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"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður
stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa
"Holmgeirr ok "Gunni létu reisa stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En
"Geirbjǫrn ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Brúnkell lét rétta stein þenna eptir "Reginmund(?), [fǫ]ður(?) sinn, arfa ...
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
"Víkingr ... ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál, fǫður sinn.
... ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál, fǫður sinn.
"... [o]k "... [lé]tu gera merki eptir "Ketillaug(?), fǫðu[r] s[inn] <sirk>.
ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn] "Ketilfast.
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn
stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður sinn].
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
"Algautr lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður sinn.
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
... ... ok "Fr[ey]...(?) "...f[i]nnr, þeir reistu stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma,
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"... ... ... re[ist]u stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en
"Jóbjǫrn ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn hjó.
... [e]ptir "Svein, fǫður sinn ... ...
"Eyndr ... [þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
... eptir ...
... [epti]r "Holmbjǫr[n] ... <suaota>
"Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C
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§P "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét
s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur sinn.
"Agni ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður [si]nn.
... [þ]enna e[pti]r "Sigreif/"Særeif, fǫ[ður] ...
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
... "Sigvarðar son ... eptir bónda sinn ...
... þenn[a] epti[r] ...
"Áki ok "Sveinn þeir létu reisa stein eptir "Ótryggva, fǫður sinn.
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
"... "... reis[tu](?) stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at
"Viðbjǫrn, arfi "Guðbjarnar, rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?)
e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?) eptir brœðr sína.
... reistu stein þenna eptir "Svein, son s[inn].
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
... [ste]in þe[nn]a eptir ...
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en
"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?), "Freygeirs(?)
"...efni ok "Ótryggr ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir "[L]oðin, fǫður þeira(?).
ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir "[L]oðin, fǫður þeira(?).
"Ígulbjǫrn ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á "Ulfdǫlum.
"Ádjarfr ... "Fullugi létu reis[a] ... eptir "Védjarf, fǫður sinn ... ...
"Rǫskviðr lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn. "Auðmundr(?) risti rúnar.
"Arnnjótr ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn. "Þorfastr risti rúnar.
"<huli> lét stein hǫggva ok þeir ... ... eptir "Krók, bróður sinn ...
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi]
ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda sinn.
... "Rauðr hjó(?) ... þessi merki eptir "...
"Ábjǫrn ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
"Gunnhi[ldr] ... eptir son sinn "Horsefni(?) ok "Hvíthǫfða. "Guð [hjal]p(?) <uil>.
"Gyríðr ok "Sigviðr ok "Sigfastr reistu stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður sinn.
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... ok "Gyríðr létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir menn váru feðgar.
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu hans.
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti
"Freybjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Gunndjarf, fǫður sinn.
"Nikulás lét rétta steina eptir "Sœgsa, fǫður sinn.
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir "Sig...
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda sinn.
létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda sinn.
... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. Var so[nr](?) ...
"Kúss(?)/"Guss(?) ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
"Heðingeirr ok "Bjǫrn reistu eptir "Gilda(?), bónda góðan.
"Heðing[eirr] ok "Bjǫrn reistu eptir "Gil[da(?), fǫ]ður sinn.
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi
"Steinbjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Sighjalmr lét reisa stein þenna eptir "Kús(?)/"Gus(?), bróður sinn.
"Víkingr ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður sinn.
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð
"Hróðelfr lét gera merki þessi eptir "Agmund, son sinn.
"Geirbjǫrn ok "Gyllir ok "Jógeirr ok "... reisa stein eptir "Geirmund karl.
"[A]ndvétt[r] ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast, fǫður sinn.
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok "Bjǫrn.
"Ásgunnr lét rétta stein eptir son sinn "Þorgísl.
"Ígulbjǫrn ok "Nesbjǫrn létu reisa ste[in] ... [e]ptir "<uinþa>, fǫður sinn.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir
... ... eptir "Eist, son sinn <kus> ...
"<fili>, "Svarthǫfði, "Djarfr, "Ófeigr reistu stein eptir "Ósyrg, fǫður sinn.
"...bjǫrn lét [ré]tta stein e[ptir] "...[f]ast, son sinn.
ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs arfar.
"... létu reisa stein þenna eptir "Heðin, fǫður sinn.
"Þjalfi reisti stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi sálu "Víkings.
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
"Ólafr ok "Arnmundr létu reisa stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn.
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
"Bjǫrn lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi anda hans.
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"Hróðmundr ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan. "Auðbjǫrn risti.
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði
á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði
"Goti lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Goti lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... [e]pti[r](?) ...
"Brúni lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir bónda sinn.
"Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir bónda sinn.
"Ágoti lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann
"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér
"Kvígbjǫ[rn] reisti stein þenna eptir "Þorstein, b[róðu]r sinn.
"Véfastr reisti stein eptir sjalfan sik kvikvan. "Liðsvaldr(?) risti.
"Ari lét eptir "Ósyrg, fǫður sinn. "[Tíð]kumi risti rúnar.
"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.
"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í "Kelsstǫðum.
... [ept]ir "Atla(?), fǫður sinn ...
"Jǫrundr reisti stein þenna eptir "Jarl, son sinn.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
"Lífsteinn risti rúnar eptir feðga tvá, góða drengi.
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng góðan.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
"Hallsteinn lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó stein
"<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir "<–aiþ>.
merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir "<–aiþ>.
"Eybjǫrn ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki.
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar
"Steinn/"Sveinn lét reisa stein þenna eptir "Viðbjǫrn, fǫður ...
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þorgunnr lét hǫggva stein eptir "Rúna(?)/"Hróar(?), bónd[a] ...
"Rúni risti rúnar eptir sonu sína "Sverra(?) ok ...
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þingbjǫrn lét hǫggva stein eptir sonu sína.
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"Vébjǫrn reisti stein eptir "Ketil. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja beztr.
"Ulfr lét reisa stein, sjalfr hann eptir sik.
§P "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn,
lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q
§Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn,
lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R
§R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn,
lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?).
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda "Gerðars.
"Auðgeirr/"Auðgerðr ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður sinn.
"Ástríðr/"Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir
lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur sína.
þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur sína.
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.
"... lét ... eptir(?) [s]on [s]inn "Holmgeir(?). "Svarthǫfði ...
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó
... ... [lét r]eisa steina eptir "Loðin, son sinn.
"Gísl, "Holmfastr, "Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgísl reistu stein eptir "Sǫlva, fǫður sinn.
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
... [lé]t reisa s[t]ein ep[tir ...] [fǫðu]r/[bróðu]r sinn.
"Ingifríðr/"Ingríðr lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
"Harðgeirr ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gísl ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir fǫður sinn.
ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir fǫður sinn.
"Jǫfurfast, "...fast, "Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær s[inn], ...
létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær s[inn], ... [e]pti[r] bó[nda] ...
fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær s[inn], ... [e]pti[r] bó[nda] ...
"Ríkviðr ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna eptir "Þorstein.
"Vani(?) ok "Sigríðr ... [þenn]a eptir "Ernfríði ok "Frey...
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ...
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti rúnar.
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Ásgeirr ok "Gerðarr láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi "Guðbjarna[r]. "[Vé]seti
... ... stein eptir "Vígulf ...
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"Ólǫf lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð, bróður sinn.
"Ólǫf lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð, bróður sinn.
"[Íg]ulfastr(?) ok "Veðraldi rei[stu] ... þenna eptir "Spjallboða, fǫður sinn.
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
"Bjǫrn, "Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Þorgerðr(?) lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður sinn.
lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður sinn.
"Ingivaldr ok "Sveinn létu rista stein þenna eptir "Hákon, fǫður sinn.
§A ... ... [bónd]a(?) sinn. §B ... ... epti[r] ... [b]að "Œpi rista rúnar.
"... gerði merki eptir "Óspak, s[on] ...
§A "Holmgeirr ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar
§A ... [þ]enna eptir ... §B ... ... ...
"Jógeirr ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir
eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.
"Ábjǫrn ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund, [fǫ]ður sinn.
"Sigviðr, sonr "Gillaugar, reisti rúnar eptir "Ragnelfi, sværu sína.
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn
"Þorgísl ok "Gísl létu reisa stein eptir "Svein, fǫ[ður] sinn.
"Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir
ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu
ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
"Hallfr[íðar](?)/"Hallfr[eðar](?) dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir "Brynjulf.
dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir "Brynjulf.
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?)
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ... <niþiʀib> ...
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ... <niþiʀib> ...
"Eyndr(?) ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
"Ingigerðr/"Ingikárr lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at
"Guðfastr hjó stein eptir "Ketilmund, son sinn.
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó
ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
"Ingi... ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug
§P "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) [o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q
risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti rúnar.
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... ... ... "<kasl> ok "Jǫfurfast lét reisa stein eptir fǫður sinn(?) ...
§A "Múli ... ... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli
o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður sinn.
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður sinn.
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
§P "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?).
"Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
"Jǫrund[r lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr
"Bjǫrn ok ... [st]ein eptir ... ǫnd.
"Drósbúi o[k] ... stein eptir "Kjúla(?), fǫður s[inn] ...
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja
sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
... [rei]s[a] stein eptir "<–lkir>, fǫður sinn. Ha[nn] ...
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at
Þau(?) "Eyríkr(?)/"Auðríkr(?) frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði
"Þorsteinn ok "Gyra(?) létu reisa stein eptir "Lafsa, fǫður sinn.
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr
"Neskonungr lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
... [e]ptir fǫður sinn ... ...
"Viði/"Víði lét rétta stein eptir ... "Œpir.
"Gunnbjǫrn lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ... <uþrki>.
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir "Ásfast, bróður sinn.
"Ernfríðr ok ... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn.
"Sigviðr [reist]i stein þenna "Englandsfari eptir "Védjarf, fǫður ... ... ...
"Eilífr ok "Sigviðr létu reisa stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
... eptir "Véfast, fǫð[ur sinn] ...
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr risti.
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein
eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.
... eptir "<þuatr> ...
"Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir
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í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu> <iaʀ>
"Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu> <iaʀ>
"Ríkviðr lét reisa steina eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á
"Vígdjarfr ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung, fǫður sinn.
"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
"Vreiðr/"Veðr ... létu rétta stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður sinn.
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.
ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn, fǫðu[r] sinn.
"Holmgeirr/"Hjalmgeirr lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok "Svarth]ǫfða, sonu sína.
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu sína.
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam
... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam
"Fastulfr lét rétta stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú
"Fastulfr lét rétta stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...
"Ágoti(?) ok "Svarthǫfði létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hjalmgeir.
"<iolatr> ok "Hemingr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Ígulfast.
"Vígbjǫrn lét reisa s[tein] ... ep[ti]r "...
ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir r[i]st[i] rúnar.
"Ketilbjǫrn ok "Fasta létu rétta stein eptir fǫður sinn, "Ernfastr.
"Sæmundr lét rétta stein eptir "Steingísl, mág sinn.
"Ǫnundr ok "Þorbjǫrn lé[t]u rétta stein eptir "Ketilmund, bróður.
"Sóti ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
"Sóti ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
"Þorbjǫrn ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn. "Œpir risti.
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
"Sigfastr ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr
§A "Stóðbjǫrn(?) ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans.
"Fundinn lét reisa stein eptir sik kvikvan ... "Ke[t]ilmundr. "Kjúli(?) risti.
"Hagbarðr ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti
ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn.
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
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"Eyge[i]rr ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn, fǫður sinn.
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður sinn.
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður sinn.
ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
"Véseti ok "Jǫfurr létu reisa stein eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"... ... [rei]sa steina eptir sinn
"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.
"Stynfríðr/"Steinfríðr ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?). "Œpir risti rúnar.
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein
"Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
"Óðalfríðr/"Óðalfreðr reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó
"Ígulfastr/"Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.
lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.
"<tatr> ok "Gamall létu rétta stein eptir "Þórð, fǫður sinn.
"Jǫfurr ok "Stoðbjǫrn létu ... [eptir] "[In]gifast, fǫður sinn.
"Óleifr ok "Þ[or]s[t]einn létu r[étta stein epti]r "Gunnar, fǫður sinn. "Ingulfr.
... [ep]tir "Ref/"Reif, hann(?) <bi-kumr> ...
"Fasti lét rétta stein eptir "Fastvéu, konu sína.
"Sighvatr ok "Karl létu reisa st[ein] eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Ábjǫrn ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Gulleifr ok "Sjóli létu reisa eptir "Ingifast, son "Jǫrundar/"Jǫrunda.
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.
"Vígi lét reisa stein eptir "Ingjald, fǫður sinn. "Jǫfurfast.
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir "Agmund, bónda sinn.
§A "Jǫfurfríð[r] ... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
... ok eptir "Styr[bjǫrn](?)
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin hǫggva.
"Nes-Végeirr ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok
"<hinuntr> lét rétta stein eptir "Guðrík, svær sinn.
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.
ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.
"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar þessar.

U 1114 „
U 1116 „
U 1116 „
U 1119
U 1120 „
U 1121B
U 1123
U 1127
U 1131 „
U 1132
U 1133 „
U 1135
U 1137 „
U 1138
U 1139 $
U 1139 $
U 1142
U 1143 $
U 1144 $
U 1145
U 1146
U 1149
U 1151
U 1152
U 1153 „
U 1154
U 1155
U 1156 $
U 1156 $
U 1157
U 1158
U 1160
U 1161 $
U 1163 $
U 1164
U 1165
U 1172

"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar þessar.
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr
"<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó stein.
"Ragna(?) lét rétta stein eptir fǫður sinn "Óþvegin.
"... lét reisa stein eptir "<taist>, bónda sinn, son "...
... [re]isa stein ept[ir] ...
... "...ugi létu reisa stein eptir "Oddgeir, fǫður sinn.
"Fasti ok "Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn "Þrónd.
"Jǫfurr r[eisti] stein eptir "Fulluga, fǫður sinn.
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti
"Agviðr lét gera brú eptir "Kǫrlung ok "Guðvǫru.
"Rúnfast[r] ... ... eptir ...
... [epti]r "<iþia-m> fǫður sinn ...
... reis[a] [s]t[ein] [þ]enna eptir "... [so]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ... brœðr ... ...
§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á
þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist
"Fastulfr lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok "Vígmarr.
"Klettr(?) ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn
ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í "Svanabý.
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
"Heðindís lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "Þorstein, bónda sinn. "Lífsteinn.
"Unnu[lf]r(?) reisti stein þenna eptir "Gamal, bróður sinn.
"Freygerðr reisti stein þenna eptir "Ígul, bónda sinn.
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Snorrir/"Snerrir ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
"Snorrir/"Snerrir ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Halfdan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar þessar.
"Liðsmaðr lét hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn(?), fǫður.
§A "Véfastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en
ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "... ... sinn. "Lífsteinn hjó rúnar.
"Hjalmdís ok "Þorsteinn reistu steina [þessa e]ptir "Nokka. "Eiríkr hjó.
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
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"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... [lét]u [stei]n [hǫgg]va eptir ...
... [ep]tir so[n] ...
... [epti]r "Fastbj[ǫrn] ...
... [epti]r "B[jǫrn](?) [ok] "[Þors]tein(?), synir "Freysteins.
ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>.
<fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?)
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at]
"Helga lét reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
"Guðríkr o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál.
... stei[n] ... ept[ir] ... ǫnd ... ...
"[S]igfastr ok "Ónæ[mr] ... ... eptir "Illuga, fǫðu[r] ...
... eptir "...
"Guðlaug reisti eptir bónda sinn.
"Skagi o[k] ... ... ... reisa stein eptir "Freybjǫrn.
ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
... [e]ptir fǫð[ur] ...
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...
... ... "[Í]gulfríðr/"Holmfríðr reis[ti] st[ein] eptir "Otr, bróður s[inn].
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
... stein eptir ... [bró]ður/[fǫ]ður sinn ...
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
... eptir "Brún[a](?)
... [lé]t reisa s[teina] [epti]r "S[igbj]ǫr[n]/"S[eybj]ǫr[n] ...
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
"Ásmu[n]dr ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok] "Herj[a]rr
... stein þenna e[pti]r ...
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
... stein þenna ... eptir ...
... reisti stein þenna eptir "Spraka, son ... góðan.
"<hulr-...> ... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.

U Fv1993;233
"[He]mingr lét hǫggva stein eptir s[on] sinn góðan.
U KVHAAÅ2003;65 $
"Ólaug lét rétta stein eptir "Holma, son sinn.
U NOR1998;27A
... [e]ptir ...
U RR1987;134
"Ingilaug lét hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa
U THS10;58 $
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok]
U THS10;58 $
lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
Vs 1
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í "Gǫrðum(?)/"Chorezm(?).
Vs 3 „
"Ingirún lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu
Vs 9 $
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi
Vs 15
"Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður. "Balli.
Vs 16
"<ernbarua> lét reisa stein ep[tir] ... risti
Vs 17
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
Vs 17
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
Vs 18 $
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands.
Vs 19
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með
Vs 20
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti rúnar.
Vs 22 $
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ...
Vs 23
"... lét ... ... eptir ... ... ... ... ... ...
Vs 24 $
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en
Vs 27
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti
Vs 29
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti
Vs 31 $
"Holmgeirr(?)/"Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
Vs Fv1988;36 $
"Taf(?) lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok
Nä 1
... [e]ptir ...
Nä 3
... [k]uml þessi e[ptir] ...
Nä 4
... [lé]t reisa merki eptir fǫðu[r] ...
Nä 9
"... reisti stein þenna eptir "Ernbjǫrn, [b]ó[nda] sinn.
Nä 11
"Bjǫrn ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Nä 12 $
"Inga lét rétta eptir "Ásl/"Ǫsl, s[t]ýkson/s[tj]úpson sinn.
Nä 14
"Vébjǫrg reisti stein eptir "[S]vein, son sinn ok "Ríkvé
Nä 15
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ...
Nä 16
"... lét reisa eptir ...
Nä 23 $
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k]
Nä 26
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.
Nä 28 „
"Sveinn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans
Nä 29 $
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
Nä 31
"Helgulfr ok "Geirleifr þeir gerðu eptir "Sigmund, bróður sinn.

Nä 32
Nä 34
Vr 3
Gs 1
Gs 4 „$
Gs 6
Gs 9
Gs 9
Gs 11
Gs 12 $
Gs 12 $
Gs 13
Gs 13
Gs 14
Gs 15
Gs 16
Gs 19 „
Gs 21
M1$
M3
M3
M4
M5
M5
M6
M8
M9„
M 10
M 11 $
M 11 $
M 14
M 15
M 17 „
Hs 2 $
Hs 6 $
Hs 8 „$
Hs 9

§A "Ulfr ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn, bónda "Gunnu.
"Þórheiðr lét reisa stein eptir "Lýðbjǫrn, son sinn nýtan.
"Bjǫrn reis[ti] stein þenn[a] eptir "Ásgeir, si[nn] ...
"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.
... eptir móður sína ...
"Ǫnun[d]r(?), sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn
... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok
móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá
h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok
"Helgi [ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)] [be]ztr(?) smiða ok ...
"Hróaldr ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ... <litsia>.
§A ... eptir "Sigbj[ǫrn] ... [ri]sta lét "Bjǫ[rn] ... §B ... þenna ...
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan>
... [e]ptir "Víg... ...
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
"Ǫnundr rétti stein þenna e[p]ti[r] "Hákon, fǫður ...
"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.
"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>, fǫður sinn.
"Unir(?), "Karl(?) ok "Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.
§P "Gunnviðr ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q
brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Bjǫrn rétti stein þenna eptir "Ófrið ok at "Un, sonu sína.
... reisti stein þenna eptir "Óleif ... [rist]i rún[ar].
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i
... eptir "Þorstein, so[n] ...
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"Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi
"Véfastr lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
§A "Freymundr/"Hróðmundr rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var
§P "Freymundr "Fégylfis sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá
e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá
... stein þenna eptir brœðr sín[a] ... ...
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein
"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
§A ... stein eptir son, sá(?) ... ... ... §B ... ... ... ... ... ... ... dau[ðr](?)
Eptir "Hróalda, fǫður ...
§A <fuþork> ... §B ... reisti steinin eptir "Hjǫrulf/"Jórulf, bróður sinn ...
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu
fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar.
... [þ]enna eptir "<mutifu>, son sinn ... ...
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í
ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir
þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ...
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok
... lét gera s[tein] ... [e]ptir son sinn ...
"[G]unnarr(?) ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d]
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir
reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
[e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
"Hróðlau[g] [l]ét reisa ... [e]ptir "Friðbjǫrn, son si[nn].
... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa stein [ept]ir ... ... <uina>
... reisti kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan
Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
"Hvatarr ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
"[Gei]rhva[t]r ok "Auðhvatr gerðu kumbl eptir "Gunnheið[i](?) ... sína ... nýtan.
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§A "Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr
§A ... lét reisa stein e[ptir] §B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu
ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar bǫrðusk.
"Ketill reisti stein þenna eptir "Inga, fǫður sinn.
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest
"Þjóðkell reisti stein þenna eptir "Tófa, mág sinn.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Tosta, son sinn, ... dreng.
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá
sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?)
... ... ... eptir ... "Þórð(?) ...
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja "Hein.
"Gyða reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar
"Þórir reisti stein þenna eptir "Fastulf "Mjúk[a].
"Þorgeirr "Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
"Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ... <kuþ-> rúnar.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
"Ryskr reisti st[ein] [epti]r "Ófeig, bróður sinn.
§A "Þorgísl setti ok synir §B "Leifa í stað þenna §C stein eptir "Leifa.
§A "Þormóðr r[eisti] ... §BP ... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr ...
... §BP ... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr ... [fǫ]ður sinn.
"Ása setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok
§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi "Finnulfs.
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.
... brú eptir "<au-ka>
§B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Sylfa reist[i] ... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður
... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann
"Áskell setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins,
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi
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"Ásbjǫrn reisti stein þenna eptir "Dverg, félaga sinn, dreng góðan.
"<ranuiþi> "<huas> reisti stein þenna eptir "<þanfuþ>.
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tumi reisti stein þenna eptir "[Gei]ra(?), félaga sinn.
"Kleppir/"Glippir ok "Ása reistu kuml þessi eptir "Ulf.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.
"Tóki reisti stein þenna eptir "Auðga, bróður sinn, harða góðan [þegn].
"Saxi setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
"Autir setti stein þenna eptir "Hákon.
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.
"Kári setti stein ... eptir "Alfvin(?)/"Ǫlfun(?).
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan.
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Áskell setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum.
sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa
"Ásbjǫrn, heimþegi "Tóka, setti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn.
§A "Þorgísl, sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr góða.
"Tófi reisti stein þenna eptir "<umun>/"Ómun, sinn féla[ga].
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
§A "Hals ok "Freybjǫrn reistu steina §B þessa eptir "Hofa, félaga sinn.
"Birla setti ... ... eptir "Tóka, mág sinn ...
"Sigmundr setti stein þenna eptir "Klakk(?), fǫður sinn.
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Þorgeir, fǫður sinn.
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
§A "Tosti(?) ok "Gunnarr ... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða]
"Ǫzurr setti steina þessa eptir "Tobba.
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
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"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
§A "Sveinn ok "Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at
"Bróðir ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á "Svíþjóðu.
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
"Galinn reisti stein þenna eptir "Æsi, bróður sinn.
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Þorsteinn lét hǫggva eptir "Sv[ein], góðr þegn.
... "Þorkell ok "Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir "Eykel/"Auðkel fǫður ...
"... létu h[ǫggva] stein eptir "Þorfast, bróður sinn ok "Guðki.
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara.
skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.
"Kápu-(?)"Sveinn reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í
... "Bróðir ... ... ... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
"Ásvaldi reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi
"... [l]ét reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild, móður.
ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild, móður.
"Þjóðkell/"Þorkell reisti/rétti stein eptir "<buþu>, "<þku> son, ... ...
§A "Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta
§A "Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok
"Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok "Ásgeir, bróður sinn.
"Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir
"Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
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§A ... reist[i] stein þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs
"Þorgautr/"Þorgunnr setti stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn ...
"Þorkell "Sviðbalki reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður] [si]nn er sk[ip](?) ...
"Þorgauts dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver
"Þorgautr/"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
... ... s[t]ein þenna [eptir] "Auðrík bróður sinn.
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?) þegn
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Ǫlvi, fǫður sinn.
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
... [hefir/gat] settan stein þenna ep[tir] ...
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Ǫnund ... ... ...
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
"Gása synir reistu stein þenna eptir "Gunnar, bróðurson.
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr
... reisti stein þenna eptir "...
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
"Eyvindr reisti stein þenna eptir "Gunnhvat/"Gunnvald, son sinn.
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr barði.
... [reist]i steina þessa eptir ...
§A "Ónn reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
"Þormóðr ok "Þorgarðr r[e]is[t]u stein þenna eptir "Gau[t].
§A "Sveinki reisti stein þenna §B [eptir] "Þrónd, bróður sinn,
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
... [r]eisti kuml þetta ept[ir] ...
"Þór[ðr] lét reisa kross þenna ept[ir] ...
§P "Óttarr reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður
"Þórir reisti stein þenna eptir "Ígul, bróður sinn.
§A ... [e]ptir fǫður sinn "Þorbjǫ[rn]. §B ...
[Ept]ir(?) "Þorgerðu "Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ...
"Sandulfr hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ... ... ...
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... reisti kross þenna eptir ...
"Áleifr/"Óleifr "Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
... ... [kr]oss þenna eptir "Ástríði, konu sína, dóttur "Odd[s]. ...
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...
§A "Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar
... kross þenna eptir ...
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti.
... eptir "<mu-> ...
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.
er (125 förekomster)
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at
at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
... son, er bjó á "<kautaun> ... bónda(?) sinn.
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða
reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell
"Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir "Eyvind, "Tosta son, er átti "Haugbý.
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).
"Þorsteinn reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
"Væringr reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með "Knúti.
reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum
niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, er fórst ... helfningi(?) austr.
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
"Ólǫf ok "... ... ... ... sinn, er bjó í "Ey[r]avaði.
þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.

Sö 169 „
... [stei]nar þessir, er lét "Ás... ... "[Ǫ]nund reisa.
Sö 175
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
Sö 208
bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr "Ennibrattar.
Sö 217
ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
Sö 254
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein,
Sö 260
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
Sö 287 „
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan.
Sö 345 $
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður ... §C ... [lét] reisa
Sö Fv1954;22
"... reisti ... ... ... ... sinn. Hann er endaðr í austrvegi út á "La[ngbarðalandi](?).
Sm 5
þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
Sm 20 „$
§A ... þeir eru ... §B <afr–ai> "Varin, er hjoggu bœndr <þiu>.
Sm 35
kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
Sm 42
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
Sm 46 „
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
Sm 52
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
Sm 92 $
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
Sm 126 „
"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ... ...
Vg 4
stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
Vg 20
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
Vg 40
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
Vg 40
setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
Vg 59
stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu
Vg 67
... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
Vg 174 $
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er druknaði.
Vg 180
"Kártóki setti stei[n] ... Er varð ... "[F]undinn [hj]ó.
Vg 187
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
Vg 197
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
U 130
bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
U 136 $
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í "Grikkjum.
U 170 „
eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti
U 188
Þessi er ok at "Jargeir.
U 203
st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
U 439 „$
ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á "Eistaland(?)/"Serkland[i](?).
U 654 $
ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?)
U 654 $
drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra.
U 661
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
U 778
"Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd

U 802
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja beztr.
U 947
ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
U 958
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
U 1028
... "Ásbjǫrn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þá, er hann sviku.
U ANF1937;172
"Þóra er háð er ... ... nistitind[r].?
U ANF1937;172
"Þóra er háð er ... ... nistitind[r].?
U Fv1992;166
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif,
U Fv1992;166
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
G 114
§C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
G 114
henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
G 134
sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
G 203 $
innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú
G 203 $
brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.
G 220 $
... "[O]ddgeir/"[Bó]tgeir. Er dó í "Holmga[rði] ... ...
G 343 $
hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
DR 1
reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr,
DR 3
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.
DR 42
þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði kristna.
DR 58
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.
DR 66
ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar bǫrðusk.
DR 81
"Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
DR 83 $
ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok
DR 83 $
ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
DR 97
lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
DR 100B $
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.
DR 100B $
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.
DR 108
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.
DR 117
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
DR 154 „$
"Ása setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
DR 155
§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi "Finnulfs.
DR 192
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.
DR 209 $
ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
DR 212
þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C
DR 229 $
eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann "Syl[fa]/sjal[fr].
DR 230
"Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan dragi.
DR 280
ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
DR 293 „
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.

DR 298 $
DR 334
DR 335
DR 380
DR EM85;151B $
DR EM85;151B $
DR EM85;265
DR NOR1988;5 $
DR NOR1988;5 $
N 29
N 61
N 62
N 160
N 184
N 209
N 236
N 239
N 252
N 283
N 413 „
N 413 „
N A175
N A222
N A240
Br Sc8 $
Br Olsen;215 $
Br Olsen;215 $

reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd
ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok
"Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. "Bour(r).
reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður] [si]nn er sk[ip](?) ...
§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ...
<fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.
son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
... "Neriðs son er steinn sá.
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.
prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
... Áverkar kærðir, er kvenng[rið eru].
"Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
... er vér ...
þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
§A Vindauga álokað(?) er þetta. §B Vindauga loka[ð].
[Ept]ir(?) "Þorgerðu "Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ... ...
þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.
fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.

U 60
G 343 $

erfingi (2 förekomster)
"Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða ...
hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.

U 1163 $

Erinbjǫrn (1 förekomst)
ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.

Sö 60

U 41

Erindís (1 förekomst)
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir
Erinfastr (1 förekomst)
"Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.

U 1163 $

Eringeirr (1 förekomst)
"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir

U 1163 $

Eringerðr (1 förekomst)
"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn,

Sö 300 $

U 209 $
U 360

U 103
U 107
U 180

Sm 71

U 151

Eringunni (1 förekomst)
"Sverkir lét brú gera eptir "Eringunni, móður góða.
Erinmund (2 förekomster)
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
"Þorsteinn hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn.
Erinmundr (3 förekomster)
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
§A "Gei[r]lak[r](?) l[é]t ... [ep]tir "[H]eming, [s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu,
"Sighvatr ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í
Erinvarðr (1 förekomst)
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru,
Erinvé (3 förekomster)
ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir ...

U 265
U Fv1959;188

DR 405

N 271

N 186 „

N 252

Sö 85 $

Vs 16

U2„
U 567
Nä 9

U 770

"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
erkibiskups (1 förekomst)
... erkibiskups ... ... ... ...
Erlendr (1 förekomst)
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.
Erlendsson (1 förekomst)
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
Erling (1 förekomst)
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
Ern.. (1 förekomst)
"Andsvarr ok "Ern... ... fǫður sinn. Hann endaðist út í "Grikkjum ... ...
<ernbarua> (1 förekomst)
"<ernbarua> lét reisa stein ep[tir] ... risti
Ernbjǫrn (3 förekomster)
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Ǫnundr ok "Sveinn(?) ok "Ernbjǫrn ok "Hegviðr(?).
"... reisti stein þenna eptir "Ernbjǫrn, [b]ó[nda] sinn.
Erndís (1 förekomst)
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti
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U 977 „
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Ernfast (2 förekomster)
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína.
lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
Ernfastr (8 förekomster)
ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar
"Sigfastr ok "Ernfastr þeir hjoggu at sik.
"Ernfastr "<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok
"Ernfastr ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
"Ernfastr ok "Steinbjǫrn [ok] "Þorsteinn létu at "Jǫrund, fǫður sinn.
"Ketilbjǫrn ok "Fasta létu rétta stein eptir fǫður sinn, "Ernfastr.
Ernfríðar (1 förekomst)
"[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
Ernfríði (1 förekomst)
"Vani(?) ok "Sigríðr ... [þenn]a eptir "Ernfríði ok "Frey...
Ernfríðr (1 förekomst)
"Ernfríðr ok ... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok
Erngautr (1 förekomst)
"Ernfastr ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður
Erngeirr (1 förekomst)
fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?)
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Erngísl (2 förekomster)
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður
erni (1 förekomst)
bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.
Ernlaug (2 förekomster)
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "Þorstein, bónda sinn. "Lífsteinn.
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "... ... sinn. "Lífsteinn hjó rúnar.
Ernleifr (1 förekomst)
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti
Ernmund (5 förekomster)
"Gerðarr ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok "Ingimund.
dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir "Brynjulf.
"<-ami-turu> lét gera merki at "Ernmund, son sinn <kaeri>.
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
"Hróaldr ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ... <litsia>.
Ernmundr (3 förekomster)
"Ernmundr.
"Sibbi ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr,
... ... ... ... ok "Finnviðr ok "Er[n]mund[r] ...
Ernsteinn (1 förekomst)
"Ígulfastr/"Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.

U 810

Vg 32

DR 296

U Fv1933;134 $

Ernviðr (1 förekomst)
... ok "Ernviðr þeir létu reisa stein þenna ...
Erra (1 förekomst)
"Þórðr ok "Þórunnr þenna reistu stein eptir "Erra, algóðan dreng.
Erru (1 förekomst)
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á
ertu (1 förekomst)
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii
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eru (7 förekomster)
ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
§A ... þeir eru ... §B <afr–ai> "Varin, er hjoggu bœndr <þiu>.
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í ... ...
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir "Ásgeirs.
þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru fǫðurbrœðr.
... Áverkar kærðir, er kvenng[rið eru].

U Fv1992;157
G 280 $
G 355
GR 76
GR 76
IR 10
IR 10

es (7 förekomster)
ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
"Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í
"I[n]gi(?) es(?) skati(?)
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ... <fuþorkhniastbmlʀ> ... §C ...
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B
gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...

N A232

Öl Fv1918(2);15 $
Öl Fv1918(2);15 $
Vg VGD1987;122
DR 410 $
DR 410 $

Sö 64 „

Sm 62

Sm 19

Ög 136 $

DR EM85;350 $

U 443

esju (1 förekomst)
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.
et (5 förekomster)
§P Illu ... ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
§Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
§A Chorda, chorda §B et chorda? §C ... ... ...
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam
"Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam
Etil (1 förekomst)
"Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
Etta (1 förekomst)
"Tosti gerði kuml þessi eptir "Etta, son s[inn].
Ettu (1 förekomst)
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
etu (1 förekomst)
fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum
ey (1 förekomst)
æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B ... ... ...
Ey.. (1 förekomst)
... eptir "Ey... ... [f]ǫður sinn ...

Sö 227

Sö 367

Sö 160
Sö 211
U 121 $
U 774
U 1047

Sö 357
U 808

DR 83 $
DR 83 $

U 460

Ög 219
DR 66

Sö Fv1982;235

Eybjarnar (1 förekomst)
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág "Eybjarnar/"Auðbjarnar. Kross.
Eybjǫrg (1 förekomst)
"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr,
Eybjǫrn (5 förekomster)
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður
"Jóbjǫrn/"Eybjǫrn ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda
"Eybjǫrn ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn.
ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn, fǫður sinn.
Eydísi (2 förekomster)
At "Eydísi, systur ...
góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
eyði (2 förekomster)
ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok
ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
Eyðr (1 förekomst)
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
Eygautr (2 förekomster)
"Eygautr/"Auðgautr reisti stein þenna eptir "Sigfús, mág sinn.
§A "Gunnulfr ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir
Eygeirr (4 förekomster)
"Eyg[ei]rr(?) ok "... ... [þei]r [l]é[t]u reis[a] stein eptir "Œpi,

U 723
U 724
U 1047

Ög MÖLM1960;230

"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn.
"Eyge[i]rr ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir
Eygeirs (1 förekomst)
... "Ǫlvir reistu stein þenn[a] eptir "Dreng, "Eygeirs(?) son, gilda sinn.

DR 126 „

Eygota (1 förekomst)
"Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ... <kuþ-> rúnar.

Sm 28 $

Eyind (1 förekomst)
... [stei]n [þ]enna eptir "Eynd/"Eyind/"Eyvind/"Vetr ... ... dauðr.

Sö 118

Ög 154

Sö 143
U 797 $

Ög 154

Sö 196

Eyindr (1 förekomst)
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
Eyjar (1 förekomst)
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
Eyjarr (2 förekomster)
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd
§P "Eyjarr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok
Eyjars (1 förekomst)
gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
Eyjulf (1 förekomst)
"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó

Sö 178
Sö 196

DR 376
DR 390

DR 402

U 695 $

Ög 96
Sm 105

DR 155

Öl ATA4376/56A $
Sö 50
Sm 28 $
Sm 37
U 170 „
U 171

Eyjulfr (2 förekomster)
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú
lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna vestr.
Eykel (2 förekomster)
... "Þorkell ok "Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir "Eykel/"Auðkel fǫður ...
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
Eylakr (1 förekomst)
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan.
Eyleif (1 förekomst)
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
Eymund (2 förekomster)
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Eymund, bróðurson sinn.
"Helga setti stein þenna at "Eymund bróður.
Eymunda (1 förekomst)
§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi "Finnulfs.
Eynd (6 förekomster)
... "[E]ynd son s[inn].
"Þorbjǫrn ok "Freylaug létu rétta stein eptir "Eynd, son sinn.
... [stei]n [þ]enna eptir "Eynd/"Eyind/"Eyvind/"Vetr ... ... dauðr.
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.

U 896

Ög 221 $
Sö 269 $
Sm 36
U 120
U 527 $
U 893
U 913
U 974
U 1027
M 11 $
M 11 $
DR 106 „
DR 259

Sm 140 „$
Gs 1

DR 117

Ög 198 $

DR EM85;371B $

Eyndar (1 förekomst)
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð
Eyndr (13 förekomster)
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Danska, fǫður sinn, bónda góðan.
"Ǫnundr(?)/"Eyndr(?) ... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn,
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.
"Andvéttr/"Eyndr lét ... ...
"Eyndr ... [þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi,
"Eyndr ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður
"Eyndr(?) ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan.
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
"... ok "Ígull ok "Gísl, "Eyndr(?) lé[tu] ...
þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa
þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á
Eynjótr (2 förekomster)
"Eynjótr r[eisti steina þ]essa(?) eptir "Svein, fǫð[ur] ...
"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
Eyrasundi (1 förekomst)
reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
Eyravaði (1 förekomst)
"Ólǫf ok "... ... ... ... sinn, er bjó í "Ey[r]avaði.
Eyríki (1 förekomst)
§PA Ráði "Oddulfr. "Oddulfr sendi "Auðríki/"Eyríki ... ... "Auðríkr/"Eyríkr ... "Oddulfi ... §PB "<auþikʀ> ... ...

Eyríkr (4 förekomster)
U 887
"Jógeirr ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó
U 887
rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.
U 954 „
Þau(?) "Eyríkr(?)/"Auðríkr(?) frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður
DR EM85;371B $
"Oddulfr. "Oddulfr sendi "Auðríki/"Eyríki ... ... "Auðríkr/"Eyríkr ... "Oddulfi ... §PB "<auþikʀ> ... ... ... ... ... sverð [i]lt
Eystein (21 förekomster)
Öl 47 $
"Ásgautr ok "... ... [epti]r [fǫðu]r(?) sinn, "Ey[ste]in.
Öl ATA4684/43A $
... eptir "Eystei[n], bónda sinn. "Kor[pr] ...
Ög 196 „
"Þyrna(?) reisti stein þenna eptir "Eystein, sinn bróður.
Ög 204 $
"[T]osti reisti stein eptir "Eystein, mág(?) sinn.
Ög 236 $
"Ófeigr reisti stein þenna eptir "Eystein, son sinn.
Sö 254
fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].
Sm 106 $
"Sandarr setti eptir "Eystein/"Jóstein, bróður sinn.
Vg 23
"Þórðr setti steina eptir "Eystein, fǫður sinn.
Vg 186 $
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í
U 135
"Ingifastr ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
U 136 $
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í "Grikkjum.
U 216
"Jóhan lét reisa steina ep[tir] "Eys[t]ein, fǫður sinn. "Drósbúi risti.
U 349 „
"Véketill ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð
U 419
"Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.
U 613 $
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
U 903 $
"Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir
U 924
... "Eystein(?), fǫður sinn, ok "Stein, bróður sinn ...
U 992
... "[E]ystein, fǫðurfǫður sinn, ok at "Guðrík(?), fǫður sinn, ok at "Gunnu
U 1095
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
U Fv1953;263
"Helga lét reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].
DR 237
"Áskell setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins, "Aðalmerki/"Aðalmæki.

Öl 12 „$
Öl 41 „$
Ög 11
Ög 62 $
Ög 88

Eysteinn (31 förekomster)
"Eyst[ei]nn(?) ... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa
"Eysteinn reisti stein þenna eptir "Þóri, fǫður sinn.
"Eysteinn reis[t]i stei[n] ... [ep]tir "Áskel, bróður sinn.
"Eysteinn reisti stein eptir "Káta/"Gadda, frænda sinn.

Ög 229
Sö 54 $
Sö 145 „
Sö 200
Sö 302
Sö 312
Sö 347
Sö 363
U 44 $
U 54 „
U 135
U 137 $
U 168 „
U 231
U 233
U 278
U 323 $
U 590
U 606 „
U 634 „
U 658
U 1039 $
U 1083 „$
U Fv1953;266
G 280 $
DR 144

U 993
DR 218
DR 237

Ög 8 $
Ög 68 $

"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð
"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel,
§A "Tosti, "Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at
"Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn
"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
§A "Eysteinn ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok
"... ok "Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur
"Ingifastr ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn,
"Eysteinn ok "Ástríðr reistu steina eptir "Kag(?)/"Gag(?), son sinn.
"Holmsteinn, "Ragnfastr, "Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at
"Eyst[einn](?) ... ... fǫð[ur](?)
"Eysteinn/"Jósteinn ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ...
sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?), "Freygeirs(?) arfi, "Eysteinn.
"... ok "Eysteinn "Ófeig[r] ... "Guðfast, fǫðu[r] ... ok "Ásgerðr ... bónda
"Eyst[einn lé]t gera merki at "Végísl, fǫður sinn góðan.
... "Eysteinn reistu stein þenna at "... fǫður sinn.
§A "Stóðbjǫrn(?) ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?)
stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir
"Eysteinn setti stein þenna ept "Ásulf, fǫður sinn.
Eysteins (3 förekomster)
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.
"Eysteins synir reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara
setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins, "Aðalmerki/"Aðalmæki.
Eyvind (7 förekomster)
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.

Ög 82
Sö 263 „
Sm 28 $
Vg 62
Vg 179

Ög 53 „
Sö 131

Sö 118
Sö 149
Sö 293
N 210 $
N 211

G 225

U 665

Ög 8 $
Ög 136 $
Ög N288 $
Ög N288 $
Sm 144
Vg 119 $
U Fv1912;8
Hs 7

"Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir "Eyvind, "Tosta son, er átti "Haugbý.
"Gullaug ok "Guðlaug reistu stein at "Eyvind, fǫður s[i]nn.
... [stei]n [þ]enna eptir "Eynd/"Eyind/"Eyvind/"Vetr ... ... dauðr.
"Útlagi reisti stein þenn[a] eptir "Eyvind, harða góðan þegn.
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða góðan.
Eyvindar (2 förekomster)
"Sveinheiðr(?) ok "Ing[a](?) ... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi sálu. "Sveinn(?) helli(?) hjó(?).
bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.
Eyvindr (5 förekomster)
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
"Eyvindr ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á
"Eyvindr reisti stein þenna eptir "Gunnhvat/"Gunnvald, son sinn.
faði (1 förekomst)
"Hrani á þenna vigr. "Botfúss faði.
Faði (1 förekomst)
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
fáði (14 förekomster)
þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð
vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
§B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C "Guða-"Skeggi/"Skakki/"Skagi fáði.
Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður,
af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn fáði.
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þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar]. ... ráða(?).
En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B
stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ... "Ávarr fáði.
stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.
"Hávarðr fáði hollr.
faðir (7 förekomster)
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
... faðir at son rúnar
sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ>
... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir "Sig...
sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
Faðir (2 förekomster)
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
fáðu (1 förekomst)
... §PC ... §PD ... ... §QA "Folki §QB ok §QC "Kilfir §QD it f[áðu] tinnu, tinnu fáðu.? §RA ... §RB ... §RC ... §RD ... ...
fáðu. (1 förekomst)
... §QA "Folki §QB ok §QC "Kilfir §QD it f[áðu] tinnu, tinnu fáðu.? §RA ... §RB ... §RC ... §RD ... ...
fagran (1 förekomst)
... [ste]in fagran. Þei[r] ...
fagru (1 förekomst)
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum>
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Fáinn (1 förekomst)
... ... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ...
fáir (1 förekomst)
ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?)
fal (1 förekomst)
gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?)
falla (2 förekomster)
fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.
§A ... [þe]nna(?) stein ... mun falla ... §B "Nann(?)/[frœk]nan(?) fǫð[ur](?)/fœð[ir](?) þann/þá ...
fals (1 förekomst)
gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ...
fangi (1 förekomst)
V[e]s[at-t]ú(?) órvakr úti, misfylgir! Fangi skaði vá! ...
fann (2 förekomster)
En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
far (1 förekomst)
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
fara (2 förekomster)
eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr
"Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.
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Fara (3 förekomster)
lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
"Ulfr ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.
Farbjǫrn (3 förekomster)
"Farbjǫrn/"Freybjǫrn lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u>
"Hróðvísl ok "Farbjǫrn ok "Gunnbjǫrn.
...fari (1 förekomst)
"...fari létu rei[sa] ... "...luga, fǫður ...

farinn (12 förekomster)
Sö 55
sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni
Sö 96
... ... [s]tein þenna at "Begli, fǫður sinn, bónda "Sæfu. Hann var fa[rinn](?) ...
Sö 105
"Holmviðr ... ... "[Þ]or[bjǫ]r[n](?) son [sinn]. Hann var fa[r]inn me[ð] "Ingvari.
Sö 107
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.
Sö 360
reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.
Vs 5
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans]
Vs 18 $
reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
Vs 19
[reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu h[a]ns.
Vs Fv1988;36 $
"Taf(?) lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn ...
Nä 29 $
lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
G 370 $
reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
DR 3
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.

Sö 229
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Farmaðr (1 förekomst)
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður sinn.
<farnki> (1 förekomst)
þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.
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Farþegn (3 förekomster)
"[Sv]einn/"[St]einn setti stein þenna eptir "Farþegn ...
ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á
Farulf (2 förekomster)
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
Farulfr (5 förekomster)
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul>
"[F]ar[u]lfr(?)/"Þór[u]lfr(?) ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?)
"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir
lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
"Farulfr son ... þeir ráð ... ... ...
Farulfs (2 förekomster)
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur
"Gunnarr, sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir
...fast (8 förekomster)
"Holmsteinn ok "Forku[nn]r ... "...[f]ast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Bjǫrn ok "Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf, bróður sinn.
"... lét rei[sa] ... "...fast ok at "Geirbjǫrn, brœð[r] ... [þe]ir dóu aus[tr].
"...bjǫrn lét [ré]tta stein e[ptir] "...[f]ast, son sinn.
"Jǫfurfast, "...fast, "Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn,
"...fast/"...fastr/"Fast... ... ...
... lét hǫggva ... "...fast, fǫður sinn ... ... <ustur-> ...
§A "Jǫfurfríð[r] ... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
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Fast.. (2 förekomster)
§P "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr
"...fast/"...fastr/"Fast... ... ...
Fasta (10 förekomster)
... ... stein þenna eptir "Fasta, son sinn. "G[uð](?) hjalpi(?) ...
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok "Sigbjǫrn.
"Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
"Holmsteinn, "Ragnfastr, "Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir hjó.
"Holmlaugr ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.
ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
"Ketilbjǫrn ok "Fasta létu rétta stein eptir fǫður sinn, "Ernfastr.
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs
Fastaðr (1 förekomst)
"... ok "Fastaðr ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an>
Fastar (1 förekomst)
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
Fastarr (1 förekomst)
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
Fastbjǫrn (9 förekomster)
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
"Fastbjǫrn lét rétta stein eptir "Myndil, fǫður sinn.
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn,
ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu þei[ra].
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"Vreiðr/"Veðr ... létu rétta stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður sinn.
"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
... [epti]r "Fastbj[ǫrn] ...
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Fastgeirr (6 förekomster)
"Ormr ok "Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður sinn.
... ok "Fastgeirr/"Fastgerðr o[k] "Vémundr létu reis[a] ...
"Jógeirr ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður
... at sik sjalfa[n kvi]kvan. En <rai–n> "[F]astgei[rr](?).
"Fastgeirr, "Fastlaug at son sinn létu hǫggva, at "Nefgeir.
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan.

Sö SB1965;12 $
U 449 $

Fastgerðr (2 förekomster)
"Ormr ok "Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður sinn.
... ok "Fastgeirr/"Fastgerðr o[k] "Vémundr létu reis[a] ...
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Fastheiði (1 förekomst)
ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti r[ú]nar.
Fastheiðr (1 förekomst)
"Þegn, "Fastheiðr lét[u] ... bónda si[nn].
<fasti> (1 förekomst)
fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?) <fasti>.
Fasti (10 förekomster)
"Fasti ok "Óspakr létu reisa stein at "Sighvat, bróður sinn.
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda "Þorgerðar.
stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.
"Fasti lét hǫggva stein eptir "Fastulf, son sinn.
"Fasti lét hǫggva rúnar þessar eptir "Fastulf, son sinn.
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§A "Guðlaug lét hǫgg[va] stein eptir "... bónda sinn. §B ... ok "Fasti, þeir ...
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður sinn.
"Freysteinn, "Þorbjǫrn, "Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at
"Fasti lét rétta stein eptir "Fastvéu, konu sína.
"Fasti ok "Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn "Þrónd.
Fastlaug (11 förekomster)
"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
... "Fastlaug, þau hjún, létu eptir "Þjalfa, son s[inn].
"Fastlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Ketil, bróður sinn. "Sveinn risti.
lét stein hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir b[r]óður sinn "Fulluga.
"Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þorgerðr(?) lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður sinn.
lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað
"Fastgeirr, "Fastlaug at son sinn létu hǫggva, at "Nefgeir.
§A "Fastlaug, "Fingr ok "Kolla. §B Rif nauts.
Fastlaugu (1 förekomst)
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
Fastmund (1 förekomst)
"Sveinn gerði kuml epti[r] "Fastmund(?)/"Vestmund(?), fǫður sinn.
...fastr (6 förekomster)
... "...steinn ... "...[fa]str(?) þeir létu hǫggva stein þenna a[t] ...
"Illugi lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at bróður s[inn].
rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn. "...f[a]str hjó.
§A "Holmgeirr ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B
"...fast/"...fastr/"Fast... ... ...
"Borgf[astr(?) ok] "...fastr létu hǫggva at "Ketilfast, bróður sinn.

U 1114 „

Sö Fv1986;218 $

Fastr (1 förekomst)
"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar þessar.
Fastríð (1 förekomst)
reisti stein eptir "Bua. "Vébjǫrg var móðir. [Var] snor "Fastríð(?) ...

U 1139 $
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Fastþegn (2 förekomster)
stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar
stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir ...

Öl 36 $
U 244
U 251
U 1098
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Fastulf (5 förekomster)
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er
"Fasti lét hǫggva stein eptir "Fastulf, son sinn.
"Fasti lét hǫggva rúnar þessar eptir "Fastulf, son sinn.
§A "Jǫfurfríð[r] ... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Fastulf "Mjúk[a].

Ög 172 $
Sö 88 $
Sö 120
U 170 „
U 461
U 665
U 756
U 977 „
U 1017
U 1020
U 1051
U 1142

Fastulfr (12 förekomster)
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir
"Steinn, "Fastulfr, "Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok
Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti steinhall/steinhelli þenna/þessa.
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn.
"Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
"Fastulfr lét rétta stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir
"Guðfastr lét reisa stein ... "Fastulfr ... ... brú <asuhk>.
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund,
"Fastulfr lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti

U 889 $

U 112
U 150
U 1087 „

U 1079 $

U Fv1946;258 $

DR M35
DR M36
DR EM85;392 $

Ög 136 $

U 174 „

U 1167

Fastulfs (1 förekomst)
Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok
Fastvé (3 förekomster)
§A "Ragnvaldr lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
"Jarlabanki ok "Fastvé létu reisa steina eptir "Svein, son sinn.
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr
Fastvéu (1 förekomst)
"Fasti lét rétta stein eptir "Fastvéu, konu sína.
<fat> (1 förekomst)
fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður
Fati (3 förekomster)
"Fati á "Lundi.
"Fati í "Lundi.
"Fati í "Lundi.
fatlaðr (1 förekomst)
strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu
<faþur> (1 förekomst)
létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki> <kauþuʀ>.
<fau> (1 förekomst)
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.

Sö 110 „

DR 263 $

Sm 31

X STOL3

U Fv1992;166
U Fv1992;166

U 792 $

Öl 37 $

Sö 280
Sö 347
U 241
U 767
G 138

<fauʀi> (1 förekomst)
sinn fǫður reisti stein þenna at "Þorstein <fauʀi> <maisi>.
<fauka> (1 förekomst)
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ...
Fáva (1 förekomst)
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
Faxi
"Faxi

(1 förekomst)

fé (2 förekomster)
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
féar (1 förekomst)
"Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
FéarUn (1 förekomst)
"Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
feðga (5 förekomster)
"Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.
ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
"Lífsteinn risti rúnar eptir feðga tvá, góða drengi.
"Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð [hj]a[lpi] ...

U 626
U 1139 $
U 1139 $
U 1161 $
U 1161 $

U 749
U 1032

Hs 14 $

Hs 14 $
Hs 14 $
Hs 14 $
Hs 15 $

Hs 15 $

Ög 136 $

DR 216 $

feðgar (5 förekomster)
þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir menn váru feðgar.
§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok
En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok
létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu].
en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífsteinn.
feðr (2 förekomster)
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
Feðrasjó (1 förekomst)
en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
Fégylfa (4 förekomster)
§A "Freymundr/"Hróðmundr rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?)
va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún.
En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr
§P "Freymundr "Fégylfis sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir,
Fégylfis (1 förekomst)
§P "Freymundr "Fégylfis sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son.
feigjan (1 förekomst)
"Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær
feikn (1 förekomst)
stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?)

Sm 169 $

U 29 $
U 29 $
U 29 $
U 29 $
U Fv1912;8

Sö 292 $
Vg 112
Vg 122
Vg 182 $
U 391 $
U 954 „
DR 1
DR 66
DR 68
DR 125 $
DR 127
DR 262
DR 270 $
DR 279 $
DR 316
DR 321
DR 329
DR 330 $
DR 339 $
X UaFv1914;47

DR 318

Feitr (1 förekomst)
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir
fekk (5 förekomster)
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En
í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein
Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En
Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu,
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði
félaga (20 förekomster)
"Vígmarr lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
§A "Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann
ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar bǫrðusk.
ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti
"Tófi "Geddu sonr setti ... ..., félaga sinn, fóstra "Þorgnýs.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
"Ásbjǫrn reisti stein þenna eptir "Dverg, félaga sinn, dreng góðan.
"Tumi reisti stein þenna eptir "[Gei]ra(?), félaga sinn.
"Saxi setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann
"Tófi reisti stein þenna eptir "<umun>/"Ómun, sinn féla[ga].
§A "Hals ok "Freybjǫrn reistu steina §B þessa eptir "Hofa, félaga sinn.
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
"Tosti(?) ok "Gunnarr ... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.
félagi (1 förekomst)
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.

fell (17 förekomster)
Ög 8 $
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
Ög 81 $
er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum,
Sö 130
at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)] "Gǫrðum(?) ...
Sö 171
"Ingifastr lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
Sö 217
"Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
Sö 338
manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
U 158 „
reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
U 346 „
lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr
U 356
son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
U 374 $
... létu rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð hj[a]lpi sál[u].
U 611
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
U 616 $
"Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].
U 644 $
"Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫndinni.
U 698 „$
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein
U 698 „$
§Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
U ATA4909/78 „
stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
N 239
"Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.

U NOR1998;25

Sö 106
Sm 48

fengit (1 förekomst)
... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
ferð (2 förekomster)
"Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).

Sö 258 $

FerðKári (1 förekomst)
"Ferð-Kári reisti stein þenna eptir "Guðbjǫrn(?)/"Kolbein(?), syni

Vg NOR1997;28 $

...fi (1 förekomst)
"...fi r[ei]sti stein ... ... ...

Br Olsen;193A $

U 447 „

U 674

DR 410 $

DR 410 $

X RyNLT2004;5

Ög 81 $
Ög 136 $
Ög 136 $
Ög 136 $
Ög 136 $
Sm 71
N 235

Vg 12

Fiak (1 förekomst)
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}
<fiauar> (1 förekomst)
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
<fili> (1 förekomst)
"<fili>, "Svarthǫfði, "Djarfr, "Ófeigr reistu stein eptir "Ósyrg, fǫður
filii (1 förekomst)
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam
filius (1 förekomst)
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B
fimbulsinni (1 förekomst)
yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
fimm (7 förekomster)
sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í
fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm,
bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir,
fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k
synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ...
[ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
fimtán (1 förekomst)
§A "Ólafr "Hnakki ... ... fimtán bú ... ... ... ... §B Allir "Gaut sjarð[i](?) ...

U Fv1992;168C

U 29 $
U 29 $
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Sm 35
Sm 52
U 130

U 582 „

U 512 $

Sö 139
N 29

DR 81
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Fingr (1 förekomst)
§A "Fastlaug, "Fingr ok "Kolla. §B Rif nauts.
fingu (2 förekomster)
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n]
En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk
Finn (2 förekomster)
"Helgi reisti stein þenna eptir "Finn, fǫður sinn.
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
Finnheiði (3 förekomster)
þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi,
Finnlandi (1 förekomst)
reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
...finnr (1 förekomst)
§A "Freyb[jǫrn] ... ... ok "Fr[ey]...(?) "...f[i]nnr, þeir reistu stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?),
Finnr (2 förekomster)
sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum,
Finnulfs (2 förekomster)
§A "Sasgerðr reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn
setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi "Finnulfs.

Sö 54 $
U 337 $

Finnvið (2 förekomster)
"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir,
"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok

U 115 $
U 130
U 130
U 433

Finnviðar (4 förekomster)
lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ... "Kviks ok "Finnvi[ðar] ...
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann
"Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét reisa stein eptir sik sjalfan.

Ög 134 $
Sö 190 $
Sö 319
U 115 $
U 200
U 210
U 441 „
U 475

DR 333 $

U 616 $

N 58 „

U 1090 „

Finnviðr (8 förekomster)
"Finnviðr setti ... þenna ept[ir] ...
"Ǫnun[d]r ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok
"Finnviðr(?) gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð
§A ... "Finnviðr, sonr "Ragnfríðar, lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ...
"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son.
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn,
... ... ... ... ok "Finnviðr ok "Er[n]mund[r] ...
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
Firi (1 förekomst)
Stendr ept "Frii(?)/"Firi "Ásu [s]o[n](?) ... ... ...
<firriui> (1 förekomst)
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok
fiska (1 förekomst)
"Eilífr "Elgr bar fiska í "Rauðusjó.
<fit> (1 förekomst)
"... ok "Ingimund <fit-> brœðr sína ok "Ingifríðr ...

DR 143
DR 263 $
DR 263 $

fjár (3 förekomster)
móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði
á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...

Sö 179

fjarri (1 förekomst)
þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.

Ög 136 $
Hs 7
Hs 7

fjóra (3 förekomster)
sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm,
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok
lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt

U 392

fjórði (1 förekomst)
rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var þeira móð[ir].

Sö 130

Ög 136 $
Ög 136 $

DR EM85;350 $
DR EM85;350 $

Sm 125

fjórir (1 förekomst)
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan
fjórum (2 förekomster)
hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir,
konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm,
fjúkandi (2 förekomster)
§AP Vann þik æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B
§AP Vann þik æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B ... ... ...
Fjǫlmóð (1 förekomst)
"... lét gera stein þenna eptir "Fjǫlmóð ...

Hs 6 $

Hs 6 $

Ög 136 $
Sö 174 $

Sm 92 $

Öl 1 $

DR 237

U Fv1933;134 $

Ög N288 $
Ög N288 $
DR 279 $
DR 295

Fjǫlvarr (1 förekomst)
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son,
Fjǫlvars (1 förekomst)
fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.
fjǫr (2 förekomster)
á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn
ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda
fjǫrvi (1 förekomst)
stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
flestr (1 förekomst)
"Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi;
Flír (1 förekomst)
"Áskell setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins, "Aðalmerki/"Aðalmæki.
fljú (1 förekomst)
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu
fló (4 förekomster)
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt.
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á

Ög 136 $

Öl SAS1989;43
U NOR1998;25

Sö 174 $

flotna (1 förekomst)
auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb
flý (2 förekomster)
"Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir
riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
flýðu (1 förekomst)
at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.

Öl 1 $

Foldars (1 förekomst)
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu,

Öl 1 $

folginn (1 förekomst)
"Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga

U 1161 $

U 358
U 473
U 1144 $

U 805 „$
U 805 „$
U 805 „$

Folkaðr (1 förekomst)
§A "Véfastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast,
Folkbjǫrn (3 förekomster)
"Folkmarr lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð
Folkgeirr (3 förekomster)
§P "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein epti]r "<iel>,
"<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein eptir] "<mer>,
"<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein ep]tir "<mei->,

U 805 „$
U 805 „$
U 805 „$

U 614 $
Bo Boije4 $

U 358

Sö 126

Sö 158 $

Folkgerðr (3 förekomster)
§P "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn,
fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn,
fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn,
Folki (2 förekomster)
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn.
§PA ... §PB ... §PC ... §PD ... ... §QA "Folki §QB ok §QC "Kilfir §QD it f[áðu] tinnu, tinnu fáðu.? §RA ... §RB
Folkmarr (1 förekomst)
"Folkmarr lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist
folksgrimmr (1 förekomst)
eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.
Folksteinn (1 förekomst)
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar

Sö 113

Folku (1 förekomst)
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.

U 840
DR 264

Folkvé (2 förekomster)
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
§A "Þórðr hjó rúnar þessar ... ... §B "Folkvé/"Fullugi á "Haug[bý] ...

Vs 13

Folkviðr (1 förekomst)
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar.

Sö 131
Sö 163 $
Sö 207
U 636
U 792 $
U 922 $
U 948 $
U 1143 $
Gs 13

Sm 35

U 14
U 294
DR 345 $

U 41
U 96
U 126 $
U 293
U 409
U 829
U 939

G 227 $

fór (9 förekomster)
"Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.
"Guð... ... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál hans.
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður
ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna.
þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok
forðum (1 förekomst)
fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
Forkunn (3 förekomster)
"Tóki ok "Þorgerðr þau lé[tu] ... at "Forkunn, son sinn.
"Guðlaug lét stein hǫggva eptir "Forkunn, bónda sinn, ok "Ketilelfr(?).
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð
Forkunnr (7 förekomster)
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn.
"Holmsteinn ok "Forku[nn]r ... "...[f]ast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Forkunnr lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil.
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður
"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður
"Forkunnr ok "Brúni létu gera merki at "Ígulfast, fǫður si[nn].
forn (1 förekomst)
... ráða kann, forn(?) ...

U 862

Forsjáll (1 förekomst)
ok "Gerðarr láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi "Guðbjarna[r]. "[Vé]seti risti.

Ög 145
Sö 335 $
U 201 $
U 349 „
U 363 „
U 1016 $
U 1016 $

fórst (7 förekomster)
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, er fórst ... helfningi(?) austr.
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari "Holmsteins.
"Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
[lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
"Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ...
rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ...

Sö 179
Sö 333 $

fóru (2 förekomster)
lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á
ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar þessar.

N 540

Sö 338
U 112

Sö 20 $
Sö 97
U 163
DR 125 $
N 543
Br Olsen;215 $
Br Olsen;215 $

fórum (1 förekomst)
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
forungi (2 förekomster)
sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs forungi.
fóstra (7 förekomster)
"[G]uðmundr <ti> rétti stein þenna eptir "Þorfast, fǫ[ður]/fó[stra] [sinn].
"Ásgautr reisti stein þenna ... "..., fǫður sinn, fóstra "Árna.
"Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn. "...f[a]str hjó.
"Tófi "Geddu sonr setti ... ..., félaga sinn, fóstra "Þorgnýs.
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa
sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.

U 204

Vg 13

Vg 59

U Fv1973;146

fóstrson (1 förekomst)
"Bjǫrn ok "Végunnr létu reisa stein eptir "Svein, fóstrson sinn.
fóstru (1 förekomst)
"Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru sína.
Fót (1 förekomst)
ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn
Fóthraðr (1 förekomst)
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.

U 167
U 177
U 268
U 464
U 605 „
U 678
U 945

Fótr (7 förekomster)
lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns. "Fótr risti rúnar.
"Fótr risti.
reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr risti.
rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.
ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.

U 308

Fóts (1 förekomst)
rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts arfi.

U 1065 $

Öl SAS1989;43
Öl SAS1989;43

Fox (1 förekomst)
lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
frá (5 förekomster)
með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá
"Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.

Ög 136 $
G 111 $
Br Olsen;183 $

DR 216 $

DR 289

DR 343

Br Olsen;191B $

X RyNLT2004;5

G 357

DR 216 $

DR 289

Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at
"Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
Fraða (1 förekomst)
ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en
Fraði (1 förekomst)
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða
Fraðulf (1 förekomst)
"Bróðir ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan þegn.
Frakka (1 förekomst)
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...
fránmanna (1 förekomst)
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
Franz (1 förekomst)
§A "Franz(?) kalt §B ...
Freða (1 förekomst)
reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð
Freði (1 förekomst)
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan.
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frelsi (1 förekomst)
reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.
Frey.. (2 förekomster)
§A "Freyb[jǫrn] ... ... ok "Fr[ey]...(?) "...f[i]nnr, þeir reistu stei[n þe]nna eptir
"Vani(?) ok "Sigríðr ... [þenn]a eptir "Ernfríði ok "Frey...
Freybjǫrn (11 förekomster)
"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan,
"Lífsteinn [ok] "Freybjǫrn o[k] ... [s]ynir "Svarthǫfða eptir sinn fǫð[ur].
"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður sinn.
"Farbjǫrn/"Freybjǫrn lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B
§A "Freyb[jǫrn] ... ... ok "Fr[ey]...(?) "...f[i]nnr, þeir reistu stei[n
"Freybjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Gunndjarf, fǫður sinn.
"Skagi o[k] ... ... ... reisa stein eptir "Freybjǫrn.
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B
§A "Hals ok "Freybjǫrn reistu steina §B þessa eptir "Hofa, félaga sinn.
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu
Freydís (1 förekomst)
"Svei[nn] ... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
Freygeir (4 förekomster)
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður sinn.
"Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar þessar.
Freygeiri (1 förekomst)
þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr
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Freygeirr (5 förekomster)
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn. Hann átti
"Helgi ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund, fǫður
"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn góðan.
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður
Freygeirs (4 förekomster)
reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?), "Freygeirs(?) arfi, "Eysteinn.
"Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn.
stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
Freygerðar (1 förekomst)
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
Freygerðr (1 förekomst)
"Freygerðr reisti stein þenna eptir "Ígul, bónda sinn.
Freygunnr (2 förekomster)
"Þor[st]einn ok "Freygunnr þau ... stein eptir ..., son sinn.
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
Freylaug (1 förekomst)
"Þorbjǫrn ok "Freylaug létu rétta stein eptir "Eynd, son sinn.
Freymundr (4 förekomster)
§A "Freymundr/"Hróðmundr rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir
var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér
§P "Freymundr "Fégylfis sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa
"Fégylfis sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q

U 436

Sö 208

Freyríkr (1 förekomst)
"Freyríkr l[ét] ... ok eptir ...
Freyslundum (1 förekomst)
þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr "Ennibrattar.

Freystein (12 förekomster)
Ög ATA5503/61
"Þorsteinn ... ... [epti]r "Freystein, fǫður sinn.
Sö 45 $
"Geirf[as]tr, "Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ...
Sö 56 $
brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.
Sö 82 $
"Vé[st]einn <ba-iʀ> <iþrn> eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum. "Þuli(?)/"Þulr(?) hjó
Sö 215 „
"Hrólfr ok "Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó rúnar.
Vg 137
"Áli/"Alli ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
U 91
[lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n> <iubnrt>.
U 169
"Holmsteinn í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
U 227
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son sinn.
U 263 „
... létu reisa stein at "Freystein, son sinn ...
U 325
ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
DR 62
"Freystein setti stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður

Ög 31
Sö 104
Sö 232
Sö 367
Vg 67
U 19
U 44 $
U 189 „
U 275
U 407
U 510
U 791
U 953 „

Freysteinn (16 förekomster)
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.
"Freysteinn(?) rétti stein þenna at "Heðinfast, fǫður sinn. "Ulfr á
"Freysteinn ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir
"Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar þegnar.
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ...
"Freysteinn reisti stein þenna eptir "Háðska, fǫður sinn.
§A "Eysteinn ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok
"Þórir ok "Freysteinn létu reisa stein eptir "Þorstein, bróður sinn.
"Freysteinn ok "Sibbi ok "Gei[r]... ...
"Freysteinn, "Þorbjǫrn, "Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
"Freysteinn lét rei[sa]/ré[tta] ... "Skarða(?), fǫðu[r] ...

U 1161 $
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Nä 23 $

U ATA6243/65

Vg 28 „

Ög 160

G 325 $

Ög 102 $

Gs 19 „

Sm 8 $

U 128
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"Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir]
"Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífsteinn.
stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k] "Freysteinn.
Freysteins (1 förekomst)
... [epti]r "B[jǫrn](?) [ok] "[Þors]tein(?), synir "Freysteins. "Si[gþr]úðr(?) heitir móðir þeira ... ... steina.
Frið.. (1 förekomst)
... "Frið... ...
Fríða (1 förekomst)
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð
Friðbjǫrn (1 förekomst)
"Hróðlau[g] [l]ét reisa ... [e]ptir "Friðbjǫrn, son si[nn].
Friðelfi (1 förekomst)
"Sínkr lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu hennar.
Friðelfr (1 förekomst)
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn>
Friðgeirr (1 förekomst)
"Þjóðgeirr(?)/"Friðgeirr(?) ok "Hróðelfr ... stein eptir "Heðin, son sinn.
Friði (2 förekomster)
"Friði ok "... [o]k "Sighvatr ... [f]ǫður sinn ... "Snerris.
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn

Vg 115

G 186 „

U NOR2000;30B
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DR 216 $

DR 333 $

U 379
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Friðleifs (1 förekomst)
kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.
Friðmundr (1 förekomst)
"Friðmun[d]r
friðr (1 förekomst)
Fr[iðr] {pax tec[um]}
...fríðr (1 förekomst)
"...fríðr lét re[isa] ...
Fríðu (1 förekomst)
sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
Friðulf (1 förekomst)
"Bróðir ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan þegn.
Friggis (1 förekomst)
vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
Frii (1 förekomst)
Stendr ept "Frii(?)/"Firi "Ásu [s]o[n](?) ... ... ...
frísa (2 förekomster)
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn
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Ög 153
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Sö 219 $
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Sö 340 $
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Fríslands (1 förekomst)
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
frísum (1 förekomst)
§A Saðr(?) með(?) frís[um](?). §B ... ... ...
<frmn> (1 förekomst)
... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
Fróða (1 förekomst)
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir "Fróða ok "Ásbjǫrn, sonu sína.
Fróði (1 förekomst)
"Fróði ... "Karl ok ... fǫður sinn góðan.
Fróðmar (1 förekomst)
... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar
Frosta (4 förekomster)
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði stein.
"Guðlaug [l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn.
"Kári, "Munulfs arfi, lét ... at "Frosta, son sinn.
Frosti (2 förekomster)
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
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Vg NOR1997;27
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Vg 178
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U 1052
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DR AUD1996;274

<frua> (1 förekomst)
"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.
frýnan (1 förekomst)
þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.
frægan (1 förekomst)
ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar.
frænda (17 förekomster)
gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn góðan.
"Eysteinn reisti stein eptir "Káta/"Gadda, frænda sinn.
"Ketill ... ... ... ... frænda sinn.
"Karl reist stein þenna eptir "Þorfrøð(?), auðǫrvan(?), frænda si[nn].
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál þeira/þeima.
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) "Þórr(?).
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
"Grímr reisti stein eptir "Halfdan, frænda sinn.
"Dagr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn frænda, harða góðan þegn.
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá
reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda "Gerðars.
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
"Holmgeirr(?)/"Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.
reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr
"Sævini "Ulfgauts frænda.
frændi (1 förekomst)
"Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ...

frændkonu (1 förekomst)
"Steinn lét reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr>

Sö 139

U 337 $
U 954 „

frændr (2 förekomster)
ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
Þau(?) "Eyríkr(?)/"Auðríkr(?) frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap
Frøðar (1 förekomst)
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.

DR 294

Ög 81 $

frœkn (1 förekomst)
austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á

Sö 347

Frœkn (1 förekomst)
ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd
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frœknan (2 förekomster)
§A ... [þe]nna(?) stein ... mun falla ... §B "Nann(?)/[frœk]nan(?) fǫð[ur](?)/fœð[ir](?) þann/þá ...
... [si]nn, frœknan dre[ng] ... "Holmi, son hans ... ...
Frœknar (1 förekomst)
þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir.
fuð (3 förekomster)
<fuþ[ork]>/fuð(?) ar[s]/ar[i]
Fuð ars ... ...
§A <fuþ[ork]>/fuð §B "Kúrr(?)

DR SCHL21

fuðbukkr (1 förekomst)
fuð-bukkr

DR EM85;463B

fuðtramr (1 förekomst)
Fuðtramr hagi(?) "...

U Fv1912;8

Br Sc14

Ög 147

G 281

DR 66

Nä 29 $

U NOR1998;25

fugl (1 förekomst)
þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
Fugl (1 förekomst)
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...
Fugla (1 förekomst)
"Sveinn ok "Sandarr þeir gerðu spengr eptir "Fugla, bróðurson sinn.
<fuʀkant>
<fuþorkhniastbmlʀ> <fuʀkant>

(1 förekomst)

Fúl (1 förekomst)
ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar bǫrðusk.
fulldrengila (1 förekomst)
lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
fullt (1 förekomst)
... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.

Sö 208
U 295
U 305
U 1131 „

Fulluga (4 förekomster)
"...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr "Ennibrattar.
son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir b[r]óður sinn "Fulluga.
"Áskatla(?) lét hǫggva stein eptir "Fulluga, ok "Illugi ok "Signý.
"Jǫfurr r[eisti] stein eptir "Fulluga, fǫður sinn.

Fullugi (18 förekomster)
Ög 211
"Fullugi reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn.
Sö 228 „
"Fullugi lét reisa st[ein] ... "...bjǫrn ok <ku–s> <biai>.
U 41
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi.
U 85
"Bjǫrn ok "Fullugi(?) þeir létu hǫggva stein ... sinn.
U 94
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?),
U 145
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn.
U 237
"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta
U 273
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
U 276
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð
U 304 $
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir
U 471
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður
U 590
"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?), "Freygeirs(?) arfi, "Eysteinn.
U 597
"Ádjarfr ... "Fullugi létu reis[a] ... eptir "Védjarf, fǫður sinn ... ...
U 629
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð
U 1093
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði.
Gs 2
"Illugi ok "Fullugi ok "Þorgeirr ... ... sinn snjallan. "Guð hjalpi anda.
DR 264
§A "Þórðr hjó rúnar þessar ... ... §B "Folkvé/"Fullugi á "Haug[bý] ...
DR EM85;343 $
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].

U Fv1993;231

Öl SAS1989;43

Fúlni (1 förekomst)
... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.
<fultihu> (1 förekomst)
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti

Vg 157

U Fv1933;134 $

Vg 180
U 1040 $
U 1146
U 1176 $
DR 29

U 999

Fundin (1 förekomst)
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn,
fundinn (1 förekomst)
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr!
Fundinn (5 förekomster)
"Kártóki setti stei[n] ... Er varð ... "[F]undinn [hj]ó.
"Fundinn lét reisa stein eptir sik kvikvan ... "Ke[t]ilmundr. "Kjúli(?)
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn,
"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
Funnum (1 förekomst)
reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.

U 999

Fúnum (1 förekomst)
eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.

U 890

<furu> (1 förekomst)
ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu> <i> <ukrikis>

Sö 341 „

G 311
N 513
IR 11

<futr> (1 förekomst)
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.
<fuþork (3 förekomster)
<fuþork hnias tbmlʀ>
<fuþork hnia[s]>
§A <fuþork hniastbmlʀ> §B <fuþorkhniastbmlʀ>

Ög ATA5591/61
U 754
U NOR1997;29G
U NOR2001;20
G 110 $
G 388
DR Fv1988;234A
DR SCHL12
N 99
IR 14
X PomMLUHM1962-63;326
X STOL1

Br Or11 $

Sö Fv1981;197
Sö Fv1981;197
Sö Fv1981;197
U 522
U Fv1992;161C
U Fv1992;161C
U NOR2000;33
G 281
DR 239
DR EM85;371A
DR EM85;470C
DR AUD2002;133
DR NOR1988;5 $
DR SCHL11
FR 4
GR 76

<fuþork> (12 förekomster)
<fuþor[k]>
<fuþork> <hni[a]s> ...
<fuþ[ork]>/fuð(?) ar[s]/ar[i]
<fu[þork]>(?)
§A <fuþork> ... §B ... reisti steinin eptir "Hjǫrulf/"Jórulf, bróður sinn
"Þorkell/"Þorhil[dr], <fuþ[ork]>, "Ulfkell(?)
<fuþ[ork]>(?)
§A <fuþork> <hnias> <tbmlʀ> §B ...
<fuþork>(?)
<fuþor[k]> "Unnr(?)
§A <fuþ[ork]>/fuð §B "Kúrr(?)
§A "Þorke[ll]/"Þorgei[rr]/"Þorgí[sl] §B <fuþo[rk]> ...
<fuþorkh> (1 förekomst)
<fuþork[h]>

<fuþorkhniastbmlʀ> (18 förekomster)
§A <fuþorkhnias[tbmlʀ]> §B <fuþorkhniast[bmlʀ]> §C <[fuþork]hniastbmlʀ>
§A <fuþorkhnias[tbmlʀ]> §B <fuþorkhniast[bmlʀ]> §C <[fuþork]hniastbmlʀ>
§A <fuþorkhnias[tbmlʀ]> §B <fuþorkhniast[bmlʀ]> §C <[fuþork]hniastbmlʀ>
... <fuþorkhnias[tbmlʀ]> ...
§A <fuþorkhniastbml[ʀ]> §B <fuþorkhniastbmlʀ> §C "Borga á nagl(?) þenna.
§A <fuþorkhniastbml[ʀ]> §B <fuþorkhniastbmlʀ> §C "Borga á nagl(?) þenna. "Guðmundr(?) risti(?).
§A <[fuþorkhni]astb[mlʀ]> §B ... rúnar ...
<fuþorkhniastbmlʀ> <fuʀkant>
§A "Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek
§A ... ... ... ... ... ... §B <fuþorkhniastbmlʀ> ... ... ...
<fuþ[o]rkhniast[bmlʀ]>
<f[uþ]orkhniastbmlʀ>
§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er
<fuþorkhniastbml[ʀ]> ...
<fuþorkhniastb[mlʀ]>
"<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ... <fuþorkhniastbmlʀ> ... §C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §D

Br E15
IR 11

§A <fuþorkhniastbm[lʀ]> §B ...
§A <fuþork hniastbmlʀ> §B <fuþorkhniastbmlʀ>
fylgðu (1 förekomst)
son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu

Öl 1 $

Fylkir (3 förekomster)
§P "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr
góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr
góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr

U 805 „$
U 805 „$
U 805 „$

DR EM85;371B $
DR EM85;371B $
Br Olsen;208B

Ög 136 $
Sö 101
Vg 4
U 102
U 127
U 164
U 165
U 261 $
U 312
U 327
U 345 „
U 489
U 496
U 889 $
U 889 $
U 896

fyr (3 förekomster)
í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr
"Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.

fyrir (25 förekomster)
at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda síns.
reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur "Holmdísar.
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ... ...
þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.
ok "Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu
ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok "Geir[bjar]nar(?).
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í

U 947
U 964
U Fv1959;196
Hs 7
G 203 $
G 280 $
N 235
N A53
N A222

U 323 $

Hs 7

U 337 $

U 344
Hs 7

DR 133
DR 216 $
DR 277

Öl SAS1989;43

"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð.
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?) "Ginnlau[g]ar.
gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok
... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla
"Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?)
fyrirgefi (1 förekomst)
... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú
fyrr (1 förekomst)
ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok
fyrst (1 förekomst)
ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti
fyrsta (2 förekomster)
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt "Knútr.
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa
fyrstr (3 förekomster)
ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok fyrstr.
var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.
fær (1 förekomst)
hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.

DR 230

Sö 140
U ATA5734/59 $

fœddir (1 förekomst)
"Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C
fœðir (2 förekomster)
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) "Þórr(?).
stein ... mun falla ... §B "Nann(?)/[frœk]nan(?) fǫð[ur](?)/fœð[ir](?) þann/þá ...

U 735

fœra (1 förekomst)
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.

U 395
Gs 13
N 61

fœrði (3 förekomster)
"Svei[nn] ... ... ... [ris]ta st[ein] ... ... [s]em hana fœrði til "Sigtúnum.
"Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri.
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir

Sm 52
U 414 „

Ög 81 $

U Fv1992;161B

Öl 5 „
Öl 9 „
Öl 13 „
Öl 15 „$

fœrðu (2 förekomster)
"Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
... "... þeir fœrðu stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann
Fœri (1 förekomst)
austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á
fœrt (1 förekomst)
§A "Þorli(?) §B ... fœrt(?) ...
fǫður (868 förekomster)
"Aldi ok "Keti[ll] ... stein eptir "Káta, fǫður sinn.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"... reisti stein þenna eptir "Styrkár, fǫ[ður] ...
"Ábjǫrn(?) reisti stein þenna eptir ... fǫður sinn ... "Víkar, bróður sinn.

Öl 18 $
ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.
Öl 21 $
... "... lét reisa steina epti[r] "Sævar, fǫður s[i]nn góðan.
Öl 23 „$
ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
Öl 26
ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
Öl 27 $
reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
Öl 36 $
[ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í
Öl 37 $
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un
Öl 38 $
... [fǫ]ður/[bró]ður sinn góðan.
Öl 39 $
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
Öl 41 „$
ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
Öl 43 $
"Gunnbjǫrn ok "Sv[einn] ... ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?) góðan. ... "[O]ddvarr(?) risti rúnar ... stein
Öl 44
... [f]ǫður. "Guð hjalpi sálu hans! Les ave(?)!
Öl 46 $
ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Öl 47 $
"Ásgautr ok "... ... [epti]r [fǫðu]r(?) sinn, "Ey[ste]in.
Öl 56 $
"Ásbjǫrn ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug
Öl ATA4686/43 $
"Blákári ok "... fǫður sinn góðan.
Öl ATA4376/56B $
... [epti]r "<ko-l>, fǫður sinn.
Öl ATA4063/60
... "...ald, fǫður sinn. Hann ...
Öl ATA411-4568-1998C
... eptir "Gunna, fǫð[ur] ...
Öl BN57 $
... "[Þo]rgísl, fǫður s[inn] ...
Öl KALM1982;57
"Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
Öl Köping29
... fǫður si[nn] ...
Öl Köping38
"... ok "Þjóð... ... at fǫðu[r] ...
Öl Köping39
... [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan. "Guð ...
Öl Köping52
"Þórir o[k] ... ... fǫður sinn. ...
Öl Köping55
... [e]ptir "Harald, fǫður ...
Öl Köping56
... "[Si]gstein(?), fǫður sinn "G[uð]/g[óðan] ...
Öl Köping57
... ... stein eptir "Sigstein, fǫður sinn, ok "H[el]ga(?) ...
Öl Köping60
... "... f[ǫ]ð[ur] ...
Öl Köping68
"Fróði ... "Karl ok ... fǫður sinn góðan.
Ög 11
"Eysteinn reisti stein þenna eptir "Þóri, fǫður sinn.
Ög 13
"Sigsteinn reisti stein þenna eptir "<i-ui>, fǫður sinn.
Ög 17 „
"Ofráðr, "Guðulfr ok "... ... ... eptir "Sigbjǫrn, fǫður sinn góðan(?).
Ög 20 $
ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.
Ög 22
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
Ög 23 „
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir "Gunna.
Ög 27 „
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.

Ög 29
Ög 33 $
Ög 44 „
Ög 47 $
Ög 61
Ög 70 $
Ög 86 „
Ög 92 „
Ög 97
Ög 98 $
Ög 99
Ög 100
Ög 103
Ög 105 $
Ög 118
Ög 119 „
Ög 120 „
Ög 121
Ög 124 „$
Ög 131 $
Ög 132
Ög 133
Ög 135 $
Ög 139 „
Ög 142 „
Ög 144
Ög 145
Ög 146 $
Ög 149
Ög 154
Ög 161
Ög 165
Ög 170
Ög 172 $
Ög 176
Ög 179
Ög 180

"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður sinn.
... ... ... eptir "Sæbjǫrn, fǫður sinn.
"Karli reisti stein þenna eptir "Karl, fǫður sinn.
"Þorfríða reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn, bróður sinn.
"Sigrún reisti stein eptir "Ásbjǫrn/"Austbjǫrn, fǫður sinn.
"Boði(?) ... "Tosti ok "Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir "Þorgaut, [fǫ]ður sinn.
... ... [s]tein þenna ep[tir] "[Hal]fdan(?), fǫður ...
"Gautulfr(?) ok "Sveinn reistu stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
§A ... reis[a] stein þenna eptir "[K]rók(?), sinn fǫð[ur] ... §B ...
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
"Sveinn ok "Sveinaldr reistu ... ... ... ..., fǫður ...
"Tófi reisti stein þenna eptir "Lið-Bófa, fǫður sinn.
"Þorsteinn reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
"Gunnarr ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar, bróður sinn.
"Sigdan rétti stein þenna eptir "Ofæta, fǫður sinn, bónda góðan.
"Grímulfr reisti stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
"Óttarr/"Ótama setti stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn.
"Þorgeirr reisti kuml þessi eptir "Ǫnund "Kanp, fǫður sinn.
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður sinn.
"Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd ...
"Vékell reisti stein eptir "Hermóð, fǫður sinn.
... reisti stein þenna eptir "Helga, fǫður s[inn].
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, er fórst ... helfningi(?) austr.
"Ofráðr setti stein ... "Hrólf fǫður sinn "Arnkel ok ... stein þenna.
"[Há]kon(?) ok "Sigsteinn reistu eptir "Hrólf, fǫður sinn, [s]tein þenna.
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
§A "Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna eptir "Tosta.
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fǫður sinn "Sini(?).
ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Guðmund, fǫður sinn.
... ... stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn.
"Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] "Hrólf, fǫður sinn, var góðr.

Ög 181 $
§A "Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.
Ög 187
"Jósteinn reisti stein þenna eptir "Dýra/"Djúra, fǫður sinn.
Ög 191 „
"...geirr(?) reisti stein þenna eptir "Grímu/"Grímulf, fǫður si[nn].
Ög 194 „
"D[a]nr o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir "Krók, fǫður sinn, bónda "Þóru.
Ög 199
"Holmsteinn reisti stein ... eptir "Gísl, fǫður sinn ...
Ög 208 $
"Vígi reisti stein þenn[a](?) eptir "Ófeig, fǫður sinn.
Ög 210 $
"Tosti reisti stein þenna eptir "Gæsling, fǫður sinn.
Ög 211
"Fullugi reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn.
Ög 214
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
Ög 217
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
Ög 220
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
Ög 221 $
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Danska, fǫður sinn, bónda góðan.
Ög 224
"Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C góðan.
Ög 225 $
"Þróndr reisti stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
Ög 226 „
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður sinn.
Ög 229
"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
Ög 231 $
ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr <þufr> ...
Ög 232 $
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
Ög ATA5365/56
"... fǫ[ður](?) [s]inn(?) ...
Ög ATA5503/61
"Þorsteinn ... ... [epti]r "Freystein, fǫður sinn.
Ög Fv1943;317B $
"Hrani(?) lagði yfir "Gufa, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál.
Ög Fv1950;341
ok "Ás[b]jǫrn þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
Ög Fv1958;252
þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
Ög Fv1959;95
"Svarthǫfði reisti stein þenna eptir "Vígdjarf, fǫður s[inn].
Ög Hov19;24
... [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn] ...
Ög NOR1997;28
... "Knút, fǫð[ur] ...
Sö 6
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, bó[nda] ...
Sö 7
ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Sö 8
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 10
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 12 „
... "[Þja]lfa(?), fǫður sinn ok ...
Sö 14 $
þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með
Sö 19 $
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans ǫnd.
Sö 20 $
"[G]uðmundr <ti> rétti stein þenna eptir "Þorfast, fǫ[ður]/fó[stra] [sinn].
Sö 21 „
... ... "Vreiðr létu reisa stein ... "Jǫrund, fǫður sinn góðan ...
Sö 22 $
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
Sö 23B „
... ... at "... ... merki ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn.

Sö 25 $
Sö 28 „
Sö 31 $
Sö 32 U/V
Sö 36
Sö 38 „
Sö 40 $
Sö 41 $
Sö 43 $
Sö 45 $
Sö 49
Sö 52
Sö 56 $
Sö 58
Sö 59
Sö 60
Sö 64 „
Sö 67 „
Sö 68 „
Sö 76 „
Sö 79
Sö 85 $
Sö 86
Sö 88 $
Sö 90 $
Sö 96
Sö 97
Sö 101
Sö 103 $
Sö 104
Sö 106
Sö 107
Sö 108
Sö 110 „
Sö 111
Sö 112 $
Sö 113

ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður sinn.
"Djarfr reisti stein þenna at "Grím, fǫður sinn góðan.
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda "Aldrífar.
§B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
... þenna ep[tir] "[Sǫl]va(?), fǫður [sinn. "Guð] hjalpi ǫnd hans. ...
"Geirf[as]tr, "Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ... <uinurniʀ>.
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn. Hann átti "Geirunni.
rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.
"Lífsteinn [ok] "Freybjǫrn o[k] ... [s]ynir "Svarthǫfða eptir sinn fǫð[ur].
"Sæulfr <iunʀ> ... ... "... fǫður [si]nn ...
þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.
[ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
"Óleifr ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Svertingr reisti stein at "Harmsorga, fǫður sinn.
"Tófa(?)/"Bófa(?) lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"... ok "... [ris]tu(?) at f[ǫð]ur sinn <staifinun> ok "...djarf(?) ... <i>.
"Andsvarr ok "Ern... ... fǫður sinn. Hann endaðist út í "Grikkjum ... ...
"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður sinn.
"Steinn, "Fastulfr, "Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir
"Andvéttr reisti stein ... at "Eist(?)/"Æsi(?), fǫður sinn, þróttar þegn.
... ... [s]tein þenna at "Begli, fǫður sinn, bónda "Sæfu. Hann var fa[rinn](?) ...
"Ásgautr reisti stein þenna ... "..., fǫður sinn, fóstra "Árna.
brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda síns.
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
"Freysteinn(?) rétti stein þenna at "Heðinfast, fǫður sinn. "Ulfr á "Eikey(?) ...
"Alríkr reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
sinn fǫður reisti stein þenna at "Þorstein <fauʀi> <maisi>.
ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund, fǫður sinn.
"Vígdjarfr ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.

Sö 115 $
Sö 116
Sö 124
Sö 125
Sö 126
Sö 130
Sö 132
Sö 136 „
Sö 144
Sö 145 „
Sö 147 „
Sö 148
Sö 152
Sö 155 $
Sö 158 $
Sö 159
Sö 164 $
Sö 166
Sö 170
Sö 171
Sö 173 $
Sö 183 $
Sö 187
Sö 189
Sö 190 $
Sö 194
Sö 196
Sö 200
Sö 202 $
Sö 205
Sö 207
Sö 211
Sö 213
Sö 214
Sö 217
Sö 218
Sö 220 $

þau "Alfdí[s](?) ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at "Holmdjarf(?), fǫður sinn.
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið, bónda sinn.
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
"Ketilfastr lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr hans sál.
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar
"Þrúðrún reisti(?) stein at fǫður sinn "Bjǫrn í "Sǫnd[u]m.
"Sveinn ok "Slóði(?) þeir reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann var und hifni beztr.
"Ótryggr, "Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður sinn snjallan.
§A "Tosti, "Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti
"Þórunnr, "Skírlaug reistu stein at fǫður sinn snjallan "Almgaut.
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
"Káti reisti stein þenna eptir "... fǫður sinn.
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ..., snjallir drengir.
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
"Ingjaldr ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr,
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?),
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á
"Vésteinn, "Agmundr, "Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum>
"Ingifastr lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu
ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn.
ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr
"Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr.
ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti "Kolhaug(?).
"Ingjaldr ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok
"Guð... ... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál hans.
"Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
"Holmgeirr ok "Steinbjǫr[n þ]ei[r lét]u h[ǫgg]va eptir "Guðleif, fǫ[ð]u[r].
"Kvikr ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn góðan.

Sö 221
Sö 224
Sö 226
Sö 229
Sö 231
Sö 232
Sö 233 $
Sö 234
Sö 235
Sö 237
Sö 238 „
Sö 240
Sö 242
Sö 248
Sö 251
Sö 253 „
Sö 254
Sö 256 $
Sö 262 $
Sö 263 „
Sö 269 $
Sö 271 „
Sö 273
Sö 274
Sö 282 „
Sö 287 „
Sö 288 $
Sö 289
Sö 291 $
Sö 293
Sö 294 „
Sö 298
Sö 301
Sö 305
Sö 306
Sö 307 $
Sö 310 „

"St[e]infastr lét hǫggva merki þetta eptir "Sæmund, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi.
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður [sinn].
ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður sinn.
"... [reist]u [stein e]ptir "<–þiuka> [fǫð]ur sinn g[óð]an.
"Freysteinn ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn]. "Ámundi hjó.
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
"Guðbjǫrn ok "... létu [reisa] stein þenna at "Védjarf, fǫður sinn.
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
"Sveinn lét reisa stein at "Hróðgísl, fǫður sinn.
"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
[ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður sinn.
"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður sinn.
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at
ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður sinn.
"Sveinn lét reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir "Guðvǫr/"Guðmar/"Guðvar.
"Gullaug ok "Guðlaug reistu stein at "Eyvind, fǫður s[i]nn.
... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
"Hallsteinn reisti stein at "Þjalfa, fǫður sinn. "Ámundi hjó.
"Signjó[tr] reisti stei[n a]t "Sigrøð, fǫður sinn, "Sibba [br]óður.
"Karl ok "Áðísla létu reis[a] ... ... "Arngísl, fǫður ...
"Véfastr ok "Hauk[r] reist[u] stein eptir "<naus>, fǫ[ður] ... ... ... "... bróður þeira.
eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?) sinn.
þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Bjǫrn ok "Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð h[ja]l[pi sál]u.
ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?), fǫður sinn.
ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
"Véfastr [ok "S]igviðr létu reisa at "Ulf, fǫður sinn.
ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
"Þórir ok "[S]vei[nn] ... stein ... "... fǫður ...
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda "Þorgerðar.
"Ulfheðinn ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn.
... "Holmfastr l[ét] ... [epti]r "Klefa, fǫðu[r] ...

Sö 312
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
Sö 318 $
§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági,
Sö 319
"Finnviðr(?) gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
Sö 325
"Kaupi reisti stein eptir "Sveini, fǫður sinn.
Sö 328
ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
Sö 338
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna,
Sö 339 „
"Kjalla[kr]/"Kjulla[kr] ... ... þenna at "Styrbjǫrn, fǫður sinn.
Sö 343
"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
Sö 344
[ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).
Sö 349
"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð hjalpi.
Sö 350
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].
Sö 351
"... reisti stein þenna at "Végeir, fǫður sinn ... ... [dr]ápu h[a]nn.
Sö 359
ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
Sö 363
"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
Sö 367
"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn,
Sö 374 $
"Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ... góðan f[ǫ]ð[ur].
Sö 381
... [a]t "Ígul, fǫðu[r] ...
Sö 382 „
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Sö ATA6163/61 $
"... ... at sinn fǫðu[r] ... "Ágot[a] ... ... ... drep[inn] ... ... ... ...
Sö Fv1948;295
"Halfdan reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
Sö Fv1948;298 $
létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður "Guðfinns.
Sö Fv1954;19 $
... ... ... fǫður sinn ... ... sinn helga(?) "Krist biðja ...
Sö Fv1971;208
"Vígmarr reisti stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Þóra.
Sö Fv1973;189
"Ormarr reisti stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
Sö Fv1982;235
ok "... ... [þei]r [l]é[t]u reis[a] stein eptir "Œpi, fǫður sinn.
Sö SB1965;20 $
... ok(?) ... ... fǫður(?) "Guð hjalpi ǫnd han[s] ...
Sm 1 $
"Vígnjótr reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó
Sm 11
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.
Sm 16
ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns
Sm 29 $
"... reisti stein eptir "Þor[gei]r, fǫ[ð]ur sinn. Sá endaðist á "[E]nglandi.
Sm 32
... [kum]l þessi eptir "Svei[n], fǫður sinn.
Sm 35
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of
Sm 37
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr
Sm 39 $
§A "Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar góða[n].
Sm 52
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á
Sm 55 $
"Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir "Stein(?), f[ǫður](?).
Sm 60 $
"Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.

Sm 71
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru,
Sm 71
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn,
Sm 71
þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá
Sm 71
sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
Sm 71
hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
Sm 73
"Holmi lét gera brú eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
Sm 75
"Sigvarðr lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd
Sm 76
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
Sm 80
brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
Sm 85 $
"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son "Þorsteins(?).
Sm 92 $
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
Sm 93
"Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
Sm 97
"... setti stein þe[nna] ... [f]ǫður sinn.
Sm 99
"Þórðr ok "Þorbjǫrn gerðu brú þessa eptir "Verskulf, fǫður sinn.
Sm 101
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á
Sm 110 $
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
Sm 126 „
"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ... ...
Sm 129 „
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn ...
Sm 132
"Helgi reisti stein þenna eptir "Finn, fǫður sinn.
Sm 134 $
"Guðfastr reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
Sm 138 „
"<irfʀ> gerði kuml ep[tir] "... fǫður(?) sinn <nufs>.
Sm 140 „$
"Eynjótr r[eisti steina þ]essa(?) eptir "Svein, fǫð[ur] ...
Sm 142 $
"Sveinn gerði kuml epti[r] "Fastmund(?)/"Vestmund(?), fǫður sinn.
Sm 143
"Geirmu[nd]r lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 146 „
"Halfd[an] lét reisa stein þenna eptir "Sebba, fǫður.
Sm 148 „
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok ...
Sm 152 $
"... gerð[i](?) ... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok "Ingigerði/"Ingigerðr.
Sm 153 „
"Tosti ok "... [e]ptir "Bófa, fǫður s[inn].
Sm 154 $
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
Sm 155
"Oddi lét s[etja] ... fǫður sinn. "Gu[ð]/gó[ðan] ...
Sm 157
"Illugi ... brú eptir "... [fǫ]ður/[bró]ður sinn nýtan.
Sm SvS1973;4
þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Vg 3
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
Vg 9 $
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Á[l]eif "Hnakka, fǫður "Þorkels.
Vg 14
Þeir "Hettingr(?), "Hervarðr reistu stein eptir "Gunnar, fǫður sinn.
Vg 16 $
"Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður sinn.
Vg 22
"Kala/"Kalla, fǫður sinn. "Guð ...

Vg 23
"Þórðr setti steina eptir "Eystein, fǫður sinn.
Vg 42 „
... ... "... ok "... ... eptir "Karl, fǫður s[inn] ...
Vg 45
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.
Vg 55
"Ulfr ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.
Vg 56 $
"Styr[l]akr/"Styr[l]augr setti stein þenna eptir "<kaur>, fǫður sinn.
Vg 59
ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept
Vg 73
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
Vg 74
"Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fǫð]ur(?) sinn.
Vg 87
"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
Vg 92
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
Vg 101
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
Vg 102
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
Vg 103
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
Vg 108
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
Vg 109
"Gýi setti ..., fǫður si[nn ... "Á]skell(?) hj[ó](?).
Vg 110
"Gyða reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ...
Vg 124 $
"Ásmundr reisti stein þenna eptir "Tóka(?)/"Tœk(?), fǫður sinn.
Vg 128
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
Vg 137
ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
Vg 139
"...[g]autr(?) reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn, "Ruggu(?) so[n, ha]rða góðan.
Vg 149
"Rugga(?) se[tti] ..., fǫður sinn, ok ...
Vg 157
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng
Vg 160
"Þórir reisti stein þenna eptir "Þorvið(?), fǫður sinn.
Vg 172
"Starri/"Stari reisti ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn. En ...
Vg 175
"Refr ok "Vésteinn reistu stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
Vg NOR1997;27
ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.
U1
"Áskell lét rétta stein þenna [e]p[tir] "..., fǫður sinn, [b]ó[nd]a góðan(?).
U2„
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
U9
§A [f]ǫðu[r](?) §B ...
U 19
"Freysteinn reisti stein þenna eptir "Háðska, fǫður sinn.
U 20 $
... "[Eirí]k(?), bónda sinn ... ok ... "[G]uðrík, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]p[i ǫ]n[d].
U 22 $
ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫ[n]d.
U 23
"Sveinn lét [r]eis[a] steina [e]p[tir] "..., fǫður sinn. "Œpir risti.
U 24
... fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s] ...
U 30
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
U 32
ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd
U 34
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.

U 35 $
U 37
U 40
U 41
U 43
U 44 $
U 47
U 51 „
U 54 „
U 56 $
U 57
U 58
U 59
U 60
U 61
U 62
U 75
U 77 $
U 79
U 80
U 89
U 92
U 94
U 96
U 97 „
U 98 „
U 99
U 101
U 103
U 104
U 108 $
U 109 „
U 118
U 119
U 128
U 131
U 135

"Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans.
"Ásbjǫrn ... ... ... ... "Gunnelfr(?) létu at "Ásulf, fǫður sinn.
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
§A "Eysteinn ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari hjó.
"Þorgísl ok "Signjótr þeir reistu stein at "Víg, fǫður sinn.
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
"... ok "Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi ǫn[d] ...
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða ...
ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?) eptir.
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
"Holmsteinn ok "Forku[nn]r ... "...[f]ast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður sinn.
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð
ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja,
o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Bjǫrn ok "Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf, bróður sinn.
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.
"Friði ok "... [o]k "Sighvatr ... [f]ǫður sinn ... "Snerris.
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda sinn.
ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
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"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir
"Gamall ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir
ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir ...
"Kǫrlungr(?) lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
"Gísmundr ok "Hemingr létu reisa stein eptir fǫður sinn "Halfdan.
ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu
"Grímr lét hǫggva stein eptir fǫður sinn "Véstein. "Óleifr hjó.
"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn. "...f[a]str hjó.
"Kári(?) ok "Ingjaldr o[k] ... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Guð hja[lpi] ...
"Skalli ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda sinn.
"Ás... ... stein eptir "Víking, fǫður sinn, ok eptir "Tóku, m[ó]ður sína.
"Geirdjarfr ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður sinn.
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns. "Fótr risti
"Jóhan ok "Lífsteinn létu reisa ste[in] ... "... fǫður sinn. "Œpir risti.
ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir risti rúnar.
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður sinn.
"Fastbjǫrn lét rétta stein eptir "Myndil, fǫður sinn.
"Krókr ok "Dja[rfr] ... [fǫ]ður sinn gó[ðan].
"Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok
"Órœkja ok "Ígull létu reisa stein ... "...bjǫrn, fǫður sinn.
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti steina.
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir hjó.
"Ragnhildr(?) ok "Ulfhildr létu stein eptir fǫður ok bróður sinn.
"Jóhan lét reisa steina ep[tir] "Eys[t]ein, fǫður sinn. "Drósbúi risti.
<in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fǫður.
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti rúnar.
ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður sinn.
ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður sinn.
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður sinn.
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i] ... ...
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ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).
"Ingjaldr ok "Hemingr létu reisa steina eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu
"Gísmundr ok "Víkingr létu ... [s]te[in ept]ir "Sigfast, fǫður sinn.
ok "Vésteinn létu reisa stein [þ]e[nn]a eptir "Ingvar(?), fǫður sinn.
"Ingiþór[a] ... ... <stiu> ok at "Ketil..., fǫður sinn, "Grikkfara(?) ...
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
"Eyst[einn](?) ... ... fǫð[ur](?)
"Vébjǫrn ok "Húskarl létu r[eis]a stein eptir "Sibba, fǫður sinn.
lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
"... ok "Holmfastr létu reisa steina eptir "Holmgeir, fǫður sinn, dreng hæfan.
"...fari létu rei[sa] ... "...luga, fǫður ...
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd hans.
"Jóbjǫrn reisti steina eptir "Sigbjǫrn/"Seybjǫrn, fǫður sinn.
lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður sinn.
"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r fǫ[ð]ur sinn.
ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok
lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Ósníkinn ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður sinn.
... stein eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ... "Ketill
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl "Sigrøðar.
"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
"Véketill ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður "Órœkja.
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a
þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður sinn.
hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn.
"Nefr(?), "Ófeigr "<–iutr> þeir létu stein eptir "Ingjald, fǫður sinn.
"Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
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"Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr
þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
... "[Bjǫ]rn, fǫðu[r sinn].
"Svei[nn] ... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
... [epti]r "Tófa, fǫ[ður sinn] ...
... [rei]sti s[tein] ... eptir "Salsa, fǫður ...
"Loðinn [lé]t reisa st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn hjó.
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
"Styrbjǫrn lét reisa stei[n e]ptir "Sigstein, fǫður [sinn], bróður "Holmst[ei]ns.
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn.
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda sinn.
... [þenn]a eptir "Mú[l]a(?) [fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar
"Ketill lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs móðir.
"Jǫrundr ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da góðan.
"Þórir ok "Hróða létu reisa stein þenna eptir "Borgulf, fǫður sinn.
... [lé]t gera ... ... "Ketil, fǫður ...
"Gunna ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein almikinn í ...
ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Herleif ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á
"Brúsi ... ... ... ... fǫðu[r]
... eptir "Ey... ... [f]ǫður sinn ...
ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður sinn.
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda sinn.
"Ígull ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður [sinn].
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi ǫnd hans.
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
"Ing... ... "[Þo]rbjǫrn létu gera brú at "Þegn, fǫður [sinn].
"Eistr lét re[isa] ... [eptir] "Svarthǫfða, fǫður [sinn].
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
"Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti rúnar.
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
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... ... þ[enn]a eptir "Vébjǫrn, f[ǫður] ... ǫnd hans.
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa [l]iði.
"Holmgeirr ok "Gunni létu reisa stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Œringr(?) lét reisa stein at "Víðfara, fǫður sinn.
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
"... fǫður sinn ok ... sinn
ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Brúnkell lét rétta stein þenna eptir "Reginmund(?), [fǫ]ður(?) sinn, arfa ...
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
"Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál, fǫður sinn.
"... [o]k "... [lé]tu gera merki eptir "Ketillaug(?), fǫðu[r] s[inn] <sirk>.
"Spjallboði ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son "Bjarnar.
"Ulfr ... fǫður sinn ok bróð[ur] ... settu ...
ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn] "Ketilfast.
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður sinn].
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
"Algautr lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður sinn.
"Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
þeir reistu stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd
h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ... merki at bó[nda] ...
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Jóbjǫrn ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
... [e]ptir "Svein, fǫður sinn ... ...
§A ... "[S]ibba(?) fǫður ... §B ... at bónda ...
"Eyndr ... [þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?).
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.
... ... "..., son sinn, ok at "Gunnhvat, fǫður sinn.
"Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda
lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur sinn.
"Agni ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður [si]nn.
... [þ]enna e[pti]r "Sigreif/"Særeif, fǫ[ður] ...
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... "Karlsefni(?), fǫ[ður] ...
"Áki ok "Sveinn þeir létu reisa stein eptir "Ótryggva, fǫður sinn.
... fǫður si[nn] ...
"Alfgautr ok "Vígdjarfr létu reisa stein at fǫður sinn "Víga.
ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði
re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir "[L]oðin, fǫður þeira(?).
"Ádjarfr ... "Fullugi létu reis[a] ... eptir "Védjarf, fǫður sinn ... ...
ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn. "Þorfastr risti rúnar.
"... ok "Eysteinn "Ófeig[r] ... "Guðfast, fǫðu[r] ... ok "Ásgerðr ... bónda sinn.
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul>
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda sinn.
ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
"Gyríðr ok "Sigviðr ok "Sigfastr reistu stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður sinn.
... ok "Gyríðr létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir menn váru feðgar.
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu hans.
... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at "Holmstein, fǫður sinn.
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti rúnar.
"Freybjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Gunndjarf, fǫður sinn.
"Nikulás lét rétta steina eptir "Sœgsa, fǫður sinn.
"Eyst[einn lé]t gera merki at "Végísl, fǫður sinn góðan.
ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r] ...
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda sinn.
... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. Var so[nr](?) ...
"Kúss(?)/"Guss(?) ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
"Heðing[eirr] ok "Bjǫrn reistu eptir "Gil[da(?), fǫ]ður sinn.
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫndinni.
"Steinbjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Gillaug lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina þess[a] báða.
ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður sinn.
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
"<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
... "Eysteinn reistu stein þenna at "... fǫður sinn.
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ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast, fǫður sinn.
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
"Ígulbjǫrn ok "Nesbjǫrn létu reisa ste[in] ... [e]ptir "<uinþa>, fǫður sinn.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
"<olbusi> lét reisa stein þenna at "Ófeig, fǫður sinn.
"... létu reisa mer[ki] ... f[ǫ]ður sinn.
"<fili>, "Svarthǫfði, "Djarfr, "Ófeigr reistu stein eptir "Ósyrg, fǫður sinn.
ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
"... létu reisa stein þenna eptir "Heðin, fǫður sinn.
"Kári ok "Ófeigr re[is]tu [stein a]t "Gunnar, fǫður sinn.
"Sigviðr ok "Sveinn létu rétta stein at "Hegvið, fǫður sinn.
"Ólafr ok "Arnmundr létu reisa stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn.
ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
"Ásbjǫrn ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan. "Auðbjǫrn risti.
... [lé]tu reisa stein at "Eilíf, fǫður ...
"Holmfas[tr]/"Hjalmfas[tr ... þ]eir létu reis[a stei]na at "Végaut f[ǫður] ...
... "Ósyrgr ... stein þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r
"Brúni lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir bónda sinn.
ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður [s]inn.
"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn góðan.
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert.
ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s ... hann ... ...
"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli
"Ari lét eptir "Ósyrg, fǫður sinn. "[Tíð]kumi risti rúnar.
ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti stein.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t.
ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til
... [ept]ir "Atla(?), fǫður sinn ...
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
"Steinn/"Sveinn lét reisa stein þenna eptir "Viðbjǫrn, fǫður ...
"Kárr lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn.
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... "... fǫður sinn.
§P "Eyjarr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... ...
§Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... ... "Ós[n]ík[i]nn(?), fǫður sinn.
st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q
st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R
st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?).
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda "Gerðars.
fǫður sinn. Sá varð dauðr á "Englandi.
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður sinn.
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
"Ástríðr/"Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur
"Guðbjǫrn lét rétta stein at "Ingimund, fǫður sinn.
ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti stein þenna.
... ok ... at f[ǫður](?) ...
"Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgísl reistu stein eptir "Sǫlva, fǫður sinn.
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
... [lé]t reisa s[t]ein ep[tir ...] [fǫðu]r/[bróðu]r sinn.
"Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir fǫður sinn.
"...fast, "Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær s[inn], ... [e]pti[r]
"Ólǫf lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð, bróður sinn.
"[Íg]ulfastr(?) ok "Veðraldi rei[stu] ... þenna eptir "Spjallboða, fǫður sinn.
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
"Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti
"Jarl ok "... ... stein at "Geirfast, fǫður sinn.
ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at "<sutlak>, fǫður sinn.
reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður sinn.
"Ingivaldr ok "Sveinn létu rista stein þenna eptir "Hákon, fǫður sinn.
"Holmgeirr ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar. §C ...
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.

U 887
U 887
U 890
U 891
U 892 „
U 893
U 894
U 895
U 898
U 899
U 901
U 904
U 907 $
U 908
U 910
U 912
U 913
U 914 $
U 915 „$
U 915 „$
U 917
U 919
U 920 $
U 922 $
U 924
U 925 $
U 929 $
U 931
U 938
U 939
U 940 $
U 940 $
U 944
U 945
U 949
U 952 „$
U 953 „

ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar
"Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.
"... ok "Fastaðr ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu> <i> <ukrikis>
... [lé]tu reisa merki þe[ssi] ... fǫður sinn.
... fǫður
"Eyndr ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Ábjǫrn ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund, [fǫ]ður sinn.
§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast, fǫðu[r].
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr
"Þorgísl ok "Gísl létu reisa stein eptir "Svein, fǫ[ður] sinn.
ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
"Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn, "Hringja.
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ... <niþiʀib> ...
"Sigfrøðr lét her(?) reisa at "Borggeir, fǫður sinn.
"Eyndr(?) ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
"Ingigerðr/"Ingikárr lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
§P "Sveinn ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein,
sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn.
"Ernfastr ok "Steinbjǫrn [ok] "Þorsteinn létu at "Jǫrund, fǫður sinn. "Díselfr.
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar
létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu þei[ra].
ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at
... "Eystein(?), fǫður sinn, ok "Stein, bróður sinn ...
ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti rúnar.
... ... ... "<kasl> ok "Jǫfurfast lét reisa stein eptir fǫður sinn(?) ...
"Holmfastr lét reisa stein at "Ígulgeir, fǫður sinn, ok "Þorbjǫrn.
"Forkunnr ok "Brúni létu gera merki at "Ígulfast, fǫður si[nn].
§P "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q
"Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
"Drósbúi o[k] ... stein eptir "Kjúla(?), fǫður s[inn] ...
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
... [rei]s[a] stein eptir "<–lkir>, fǫður sinn. Ha[nn] ...
son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn, fǫður [sinn].
"Freysteinn lét rei[sa]/ré[tta] ... "Skarða(?), fǫðu[r] ...
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U 1034
U 1035
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U 1039 $

"Þorsteinn ok "Gyra(?) létu reisa stein eptir "Lafsa, fǫður sinn.
ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
"Neskonungr lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn,
... [e]ptir fǫður sinn ... ...
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
"Gunnbjǫrn lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ... <uþrki>.
"Ernfríðr ok ... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok
"Sigviðr [reist]i stein þenna "Englandsfari eptir "Védjarf, fǫður ... ... ...
"Eilífr ok "Sigviðr létu reisa stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
... eptir "Véfast, fǫð[ur sinn] ...
"Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?), fǫður. "Œpir risti.
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.
létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr risti.
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... "[E]ystein, fǫðurfǫður sinn, ok at "Guðrík(?), fǫður sinn, ok at "Gunnu ...
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.
létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu
"Ríkviðr lét reisa steina eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung, fǫður sinn.
"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
"Vreiðr/"Veðr ... létu rétta stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður sinn.
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.
"Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn, fǫðu[r] sinn.
lét rétta stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...
"Ágoti(?) ok "Svarthǫfði létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hjalmgeir.
"<iolatr> ok "Hemingr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Ígulfast.
ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir r[i]st[i] rúnar.
"Ketilbjǫrn ok "Fasta létu rétta stein eptir fǫður sinn, "Ernfastr.
ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn. "Œpir risti.
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
... lét hǫggva ... "...fast, fǫður sinn ... ... <ustur-> ...
§A "Stóðbjǫrn(?) ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B
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"Hagbarðr ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar.
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti rúnar.
"Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
"Ketill lét reisa st[ein] ... [fǫ]ður sinn, "Gulla at bónda sinn.
"Bjarnhǫfði lét hǫggva stein at "Bjarnhǫfða, fǫður sinn ... ... <at>.
"Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn, fǫður sinn.
"Holmgeirr ... [l]étu h[ǫgg]va at "Eist, fǫður sinn.
lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður sinn.
... ... "[Gu]ðfastr hj[ó](?) ... fǫður ...
"Véseti ok "Jǫfurr létu reisa stein eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"Holmgeirr [ok] "Karl létu hǫggva [at] "Eist, fǫður sinn.
"Stynfríðr/"Steinfríðr ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?). "Œpir risti rúnar.
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður
fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
"Óðalfríðr/"Óðalfreðr reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
... hǫggva stein at "I[n]gvar, fǫð[ur] ... [bó]nda sinn.
"<tatr> ok "Gamall létu rétta stein eptir "Þórð, fǫður sinn.
"Jǫfurr ok "Stoðbjǫrn létu ... [eptir] "[In]gifast, fǫður sinn.
"Óleifr ok "Þ[or]s[t]einn létu r[étta stein epti]r "Gunnar, fǫður sinn. "Ingulfr.
"Sighvatr ok "Karl létu reisa st[ein] eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður
"Ábjǫrn ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Jǫfurr lét reisa stein at "Vígbjǫrn, fǫður.
"Vígi lét reisa stein eptir "Ingjald, fǫður sinn. "Jǫfurfast.
"... létu hǫggva at "Glóða, fǫður sinn ...
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
"Vébjǫrn ok "Hemke[ll](?)/"Heimke[ll](?) ... "Gunna, fǫð[ur sinn].
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin hǫggva.
... lét ... ... "Sigfast, fǫður ...
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.
ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó
"Bjǫrn o[k] ... [o]k ... ... [fǫ]ður sinn. "Kolr hjó ...
"Ragna(?) lét rétta stein eptir fǫður sinn "Óþvegin.
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál "Hemkels/"Heimkels.

U 1123
... "...ugi létu reisa stein eptir "Oddgeir, fǫður sinn.
U 1131 „
"Jǫfurr r[eisti] stein eptir "Fulluga, fǫður sinn.
U 1132
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti
U 1137 „
... [epti]r "<iþia-m> fǫður sinn ...
U 1142
"Fastulfr lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok "Vígmarr.
U 1143 $
"Klettr(?) ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd
U 1144 $
ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
U 1145
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 1146
ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í "Svanabý.
U 1149
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr
U 1156 $
ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
U 1158
ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar þessar.
U 1159
ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
U 1160
"Liðsmaðr lét hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn(?), fǫður.
U 1161 $
§A "Véfastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli,
U 1162
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
U 1163 $
ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.
U 1173
"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1174
"Gunn... lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður sinn ... ... ...
U 1177
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir risti.
U ATA5734/59 $
[þe]nna(?) stein ... mun falla ... §B "Nann(?)/[frœk]nan(?) fǫð[ur](?)/fœð[ir](?) þann/þá ...
U ATA4822/64 $
... "Ási(?) ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn.
U Fv1946;258 $
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q
U Fv1946;258 $
§Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?) <fasti>.
U Fv1953;266
ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
U Fv1959;255
... lét at fǫð[ur] ...
U Fv1968;279B
"[S]igfastr ok "Ónæ[mr] ... ... eptir "Illuga, fǫðu[r] ...
U Fv1973;146
ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
U Fv1973;198D
... [e]ptir fǫð[ur] ...
U Fv1976;104
ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn risti.
U Fv1976;107
"...[bj]ǫrn(?) ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
U Fv1977;163
... stein eptir ... [bró]ður/[fǫ]ður sinn ...
U Fv1986;84 $
"Ásmu[n]dr ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
U Fv1988;241
lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok] "Herj[a]rr mǫrkuðu.
U Fv1990;32B
ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
U Fv1993;231
"Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.
Vs 15
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli.

Vs 20
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti rúnar.
Vs 27
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti rúnar.
Vs 29
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar þessar.
Vs 32
... [at] sj[alf]an sik ok ... [þe]nna ok fǫðu[r] ...
Vs 33 „
... f[ǫð]ur sinn ...
Nä 4
... [lé]t reisa merki eptir fǫðu[r] ...
Nä 11
"Bjǫrn ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Nä 15
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ... <a-s-uar>.
Nä 26
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.
Nä 28 „
"Sveinn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans
Nä 32
§A "Ulfr ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn, bónda "Gunnu.
Gs 11
ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára
M1$
ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
M3
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
M6
"Ǫnundr rétti stein þenna e[p]ti[r] "Hákon, fǫður ...
M7
"Þors[t]einn rétti stein þenn[a] ... [f]ǫður sinn. "Hákon markaði.
M9„
"Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>, fǫður sinn.
M 14
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður sinn.
M 16
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti rúnar.
Hs 6 $
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars
Hs 11
"Véfastr lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok
Hs 21
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
D Fv1993;174 „
... [bróð]ur/[fǫð]ur(?) "Half[danar](?) ...
G 72 „
... fǫður sinn kuml(?) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
G 77
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
G 109
Eptir "Hróalda, fǫður ...
G 113
"Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir
G 203 $
hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur,
G 208
ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja
G 252 $
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
G 272 „
... "Auðfrí[ðr](?), "Þorfríðr(?)/"Þorfreðr(?) þeir ... ... fǫður sinn, "Ragnvaldr ...
G 309 $
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
G 342 $
"Mungeirr ok "[Ei]ngeirr(?) þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa stein [ept]ir
G 343 $
... reisti kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr
G 370 $
"Hvatarr ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
DR 36 $
... lét kuml þessi gera, "Harald ... ... fǫður ... ...
DR 42
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann
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"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
"Ketill reisti stein þenna eptir "Inga, fǫður sinn.
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
[s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn fǫðu[r].
"Þórir reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
"Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ... <kuþ-> rúnar.
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Þorkell setti stein ept ... ... son, fǫður sinn.
"Eysteinn setti stein þenna ept "Ásulf, fǫður sinn.
eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr ... [fǫ]ður sinn.
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Sylfa reist[i] ... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ...
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Þorgeirr reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
"Sigmundr setti stein þenna eptir "Klakk(?), fǫður sinn.
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Þorgeir, fǫður sinn.
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
"Bróðir ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... "Þorkell ok "Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir "Eykel/"Auðkel fǫður ...
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
"Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta
"Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok "Ásgeir, bróður sinn.
"Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
... fǫður sinn ok móður sína.
"Þorgautr/"Þorgunnr setti stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn ...
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"Þorkell "Sviðbalki reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður] [si]nn er sk[ip](?) ...
"Þorgautr/"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?) þegn
... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Ǫlvi, fǫður sinn.
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
§P "Óttarr reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.
stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.
§A ... [e]ptir fǫður sinn "Þorbjǫ[rn]. §B ...
... [ger]ði yfirlag þetta ept "Ingulf, fǫður sinn.
... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...
Fǫður (1 förekomst)
"Óspakr lét [rei]sa kuml eptir "Fǫður, stjúpson sinn.
fǫðurbróður (4 förekomster)
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel bróður.
skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m
steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir fǫðurbróður sinn.
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í "Báristǫðum.

fǫðurbrœðr (1 förekomst)
þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru fǫðurbrœðr.
fǫðurfǫður (6 förekomster)
"Illugi lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð sálu hans.
"Holmsteinn reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi
ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður "Órœkja.
... "[E]ystein, fǫðurfǫður sinn, ok at "Guðrík(?), fǫður sinn, ok at "Gunnu ...
"Ásmu[n]dr ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki
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fǫlvan (1 förekomst)
...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
fǫru (3 förekomster)
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti rúnar.
fǫtum (1 förekomst)
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
G.. (1 förekomst)
"...vi/"...vé reist rúnar þessar at "K.../"G...
Gadda (1 förekomst)
"Eysteinn reisti stein eptir "Káta/"Gadda, frænda sinn.
gaf (5 förekomster)
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ...
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.
"Gautviðr gaf þetta skálahús "Guðfríði.
gáfu (1 förekomst)
"Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.
Gag (5 förekomster)
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður sinn.
... reisa at "Gagar(?)/"Kag(?)/"Gag(?), bónda nýtan.
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"Eysteinn ok "Ástríðr reistu steina eptir "Kag(?)/"Gag(?), son sinn.
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
"Ketilmundr ok "... [létu g]era brú at "Kag(?)/"Gag(?), son [s]i[nn].
Gaga (1 förekomst)
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr
Gagar (1 förekomst)
... reisa at "Gagar(?)/"Kag(?)/"Gag(?), bónda nýtan.
Gagr (3 förekomster)
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður
son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hugi ristu rúna[r]
gái (1 förekomst)
Þet(?)/Þat(?) gái(?)
Galinn (1 förekomst)
"Galinn reisti stein þenna eptir "Æsi, bróður sinn.
Galla (1 förekomst)
synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.
Galmi (1 förekomst)
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er druknaði.
galt (3 förekomster)
hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt "Knútr.
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"Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt "Knútr.
tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt "Knútr.
gálu (1 förekomst)
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á
Gamal (3 förekomster)
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans!
"Unnu[lf]r(?) reisti stein þenna eptir "Gamal, bróður sinn.
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
Gamall (10 förekomster)
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann
"Gamall ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður
"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður
ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn. "...f[a]str hjó.
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð
lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn, fǫður [sinn].
"<tatr> ok "Gamall létu rétta stein eptir "Þórð, fǫður sinn.
gaman (1 förekomst)
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).

Vg 174 $

Gamli (1 förekomst)
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er

U 1062

Gangulfr (1 förekomst)
"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.
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Gansa (1 förekomst)
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi ǫnd hans.
Gapi (1 förekomst)
þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa
Gapr (1 förekomst)
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.
Garde (1 förekomst)
henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
garð (1 förekomst)
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at

U 636
N 62

Garða (2 förekomster)
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
"Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.
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garðáss (1 förekomst)
.../garðáss(?)

Sm 52
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Garðstǫngum (1 förekomst)
stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
Garna (1 förekomst)
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
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Gás (2 förekomster)
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn.
Gása (1 förekomst)
"Gása synir reistu stein þenna eptir "Gunnar, bróðurson.
Gási (4 förekomster)
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).
"Gási [á].
gat (3 förekomster)
sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?)
... [hefir/gat] settan stein þenna ep[tir] ...
gauk (1 förekomst)
"Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
Gaut (3 förekomster)
"Sveini reisti stein þenna eptir "Gaut, bróður sinn.
§A "Ólafr "Hnakki ... ... fimtán bú ... ... ... ... §B Allir "Gaut sjarð[i](?) ...
"Þormóðr ok "Þorgarðr r[e]is[t]u stein þenna eptir "Gau[t].
Gauta (2 förekomster)
"Þorfríðr/"Þorfreðr reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars
"... setti stein eptir "Ka[rla](?)/"Ga[uta](?), ... sinn ...

Ög 41 „

Gautarr (1 förekomst)
"Gautarr(?) ok þeir(?) brœ[ðr](?) ... ... "[G]uð hjalpi sálu hans.

U 201 $

Gautdjarfr (1 förekomst)
"Þegn ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna
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Gauti (3 förekomster)
reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars helfningi.
fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.
"Gauti ok "...
...gautr (1 förekomst)
"...[g]autr(?) reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn,
Gautr (7 förekomster)
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
§A "Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð
§A "Gautr reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A
... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
"Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
Gautráðr (1 förekomst)
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok
Gauts (2 förekomster)
... setti stein þenna eptir "Tóta/"Dóta, son ..., bróður "Gauts.
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda

Ög 92 „

Gautulfr (1 förekomst)
"Gautulfr(?) ok "Sveinn reistu stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.

DR 348 $

Gautviðr (1 förekomst)
"Gautviðr gaf þetta skálahús "Guðfríði.
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Ög 10 $
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gazt (1 förekomst)
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
Gedda (1 förekomst)
§A "Arnketill "Gedda reit rúnar. §B ... ... ... ...
Geddu (1 förekomst)
"Tófi "Geddu sonr setti ... ..., félaga sinn, fóstra "Þorgnýs.
gefi (2 förekomster)
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).
§QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð ilt.
...geir (1 förekomst)
"Geirmu[nd]r lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Geir (1 förekomst)
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í
Geir.. (5 förekomster)
... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður ...
"Freysteinn ok "Sibbi ok "Gei[r]... ...
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"Spjallboði ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son "Bjarnar.
skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ... merki at bó[nda] ...
Geira (8 förekomster)
"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær,
Guð hjalpi ǫnd "Geira(?) ok "Guðs móðir.
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil.
"Kafli reisti stein þenna eptir "Geira, þegn harða góðan, bróðurson "<bitu>.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok
"Tumi reisti stein þenna eptir "[Gei]ra(?), félaga sinn.
Geiralf (1 förekomst)
... "Geiralf ...
Geirbjarnar (2 förekomster)
stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok "Geir[bjar]nar(?).
rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
Geirbjǫrn (16 förekomster)
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð
hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður [sinn].
"Finnviðr(?) gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
"Geirbjǫrn setti stein þenna eptir "Svein(?)/"Svell(?), bróður sinn.
"Þorfastr ok "Ingilaug létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, son sinn.
"... lét rei[sa] ... "...fast ok at "Geirbjǫrn, brœð[r] ... [þe]ir dóu aus[tr].
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?).
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
"Þorsteinn hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn.
"Geirbjǫrn ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir
"Geirbjǫrn ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
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"Jóbjǫrn ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
"Geirbjǫrn ok "Gyllir ok "Jógeirr ok "... reisa stein eptir "Geirmund
"[Ó]leifr(?) lét reisa stein ... [a]t "Geirbjǫr[n](?), bróður sinn góða[n] ... [ri]sti stei[n].
... "Óleifr, þeir létu reisa stein at "Geirbjǫrn(?), b[róður] ...
Geirdjarfr (1 förekomst)
"Geirdjarfr ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður
Geirfast (5 förekomster)
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág "Eybjarnar/"Auðbjarnar. Kross.
"Végautr reisti stein þenna eptir "Geirfast, bróður sinn. "Ágau[tr](?) hjó(?).
ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast, fǫður sinn.
"Jarl ok "... ... stein at "Geirfast, fǫður sinn.
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi
Geirfastr (3 förekomster)
"Geirf[as]tr, "Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður
... "Geirfastr(?) ...
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta
Geirfríðr (1 förekomst)
§A "Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald
Geirhildr (1 förekomst)
"Geirhildr lét merki at "Spraka, son sinn.
Geirhjalm (1 förekomst)
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at

Sö 241
U 539

G 114

Sö 156 „
Sö 320
Nä 11
G 113
G 373

Ög 129 „
Ög 202
Ög 207 $
Vg 187
U 363 „
U 579

U 107
IR 4
IR 4

U 29 $
U 29 $

Geirhjalmr (2 förekomster)
"Vég[í]sl o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn
§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein,
Geirhvatar (1 förekomst)
... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok
Geirhvatr (5 förekomster)
"Geirhva[tr] ...
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein,
"Bjǫrn ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B
"[Gei]rhva[t]r ok "Auðhvatr gerðu kumbl eptir "Gunnheið[i](?) ... sína
Geiri (6 förekomster)
"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
"Geir[i] reisti steina þessa eptir "Steinkel. Þeir váru synir "Bjarnar.
"Viðulfr ok "Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan.
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri
lét hǫggva at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn.
arfi "Guðbjarnar, rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?) eptir brœðr sína.
Geirlakr (3 förekomster)
§A "Gei[r]lak[r](?) l[é]t ... [ep]tir "[H]eming, [s]on sinn, ok
§P "Geirlak[r] §Q "Geirlakr [á].
§P "Geirlak[r] §Q "Geirlakr [á].
Geirlaug (2 förekomster)
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó
at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
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Geirlaugar (1 förekomst)
ok "Knú[tr] ... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ... sál ha[n]s.
Geirleifr (2 förekomster)
"Helgulfr ok "Geirleifr þeir gerðu eptir "Sigmund, bróður sinn.
bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.
Geirma (1 förekomst)
... ... [k]umla eptir "Geirma, þegn [n]ýtan, b[ónda](?) ...
Geirmar (1 förekomst)
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar
Geirmarr (2 förekomster)
§A "Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.

G 200

Geirmóð (1 förekomst)
"Uni/"Unni ok "Hagnviðr, arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti
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Geirmund (7 förekomster)
§A "Sigsteinn reist[i] ... §B [e]ptir "Geirmund, mág si[nn].
"Óleifr ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn ...
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð hjalpi.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.
"Geirbjǫrn ok "Gyllir ok "Jógeirr ok "... reisa stein eptir "Geirmund karl.
"Ólafr ok "Arnmundr létu reisa stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn.
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Geirmunda (1 förekomst)
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn
Geirmundr (7 förekomster)
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
"Óleifr ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi
"Geirmu[nd]r lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var þeira móð[ir].
§A "Gei[r]mundr(?) ... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti
Geirna (1 förekomst)
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
Geirnjótr (1 förekomst)
þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti
...geirr (5 förekomster)
"Dótt[ir](?), "Þe[gn](?), "...geirr(?) [létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð
"...geirr(?) reisti stein þenna eptir "Grímu/"Grímulf, fǫður si[nn].
"...geirr o[k] "... lǫgð[u] ... "Guð ...
"...geirr lét gera merki þessi ok "Sigfúss at ... bróður sinn.
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður
Geirr (8 förekomster)
"Gei[rr] reisti s[tein] [e]pti[r] ...
"Bjarni ok "[G]ei[rr] létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn,
"Geirr reisti stein eptir "Bua. "Vébjǫrg var móðir. [Var] snor
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist,
steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ... merki at bó[nda] ...
þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær s[inn], ... [e]pti[r] bó[nda] ...
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§P "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd
stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd
Geirríðr (1 förekomst)
"Geirrøðr/"Geirríðr/"Þorrøðr/"Þóríðr ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir
Geirrøð (1 förekomst)
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
Geirrøðr (1 förekomst)
"Geirrøðr/"Geirríðr/"Þorrøðr/"Þóríðr ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu
Geirulf (2 förekomster)
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C
Geirunni (1 förekomst)
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn. Hann átti "Geirunni.
Geirvarr (1 förekomst)
"Geirvarr(?)/"Geirvǫr(?)/"Gróa(?) reisti stein eptir "Tosta(?), son
Geirvé (3 förekomster)
ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at
"Tólir(?) reisti(?) stein(?) þenna(?) eptir(?) "Geirvé(?) ...
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var
Geirviðr (1 förekomst)
ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku
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Geirvǫr (1 förekomst)
"Geirvarr(?)/"Geirvǫr(?)/"Gróa(?) reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra
Geiti (1 förekomst)
"Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
Geitingr (1 förekomst)
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn
Gelf (1 förekomst)
"Steinn, "Fastulfr, "Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir
Gelfs (1 förekomst)
reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir "Holmlaugar.
gengir (1 förekomst)
son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
gera (174 förekomster)
"[B]ófi/"[T]ófi(?) lét gera kuml þessi eptir "Tófu, konu sína ...
... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf,
"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður sinn.
... létu ger[a] ... "Áskel ...
"Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd ...
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
... ge[r]a(?) [b]rú(?) ...
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn
... [ge]ra kuml þessi eptir ...
... [g]era kuml þetta epti[r] ...
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... [l]étu ger[a k]uml eptir "Óla, bónda sinn góð[an].
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
§A "Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast,
"Tófa(?)/"Bófa(?) lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður sinn.
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið,
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda sinn.
"Ólafr(?)/"Óblauðr(?)/"Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at
sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
"Ketilfast[r] ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður sinn.
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með
"Sverkir lét brú gera eptir "Eringunni, móður góða.
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
"Guðmundr ok "Gísla þau létu gera brú.
"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í]
"... l[ét(?)] g[era(?)] kuml(?) eptir(?) "Vakra/"Vafra(?) ok(?) "Gísla(?) ...
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.
"... lét gera brú eptir "Svar[t]...
"... lét [ge]r[a br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ... "[G]uð
... reisa stein ok g[era] ... hjalpi ǫnd hans.
"Holmi lét gera brú eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.

Sm 125
"... lét gera stein þenna eptir "Fjǫlmóð ...
Sm 130 $
"Jarpr lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ... "Sibbi ...
Sm 137
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 143
"Geirmu[nd]r lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm SvS1973;4
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir
Sm SvS1973;4
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf,
Vg 17 „
§A "Víkingr lét gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn,
Vg 17 „
§A "Víkingr lét gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein
Vg 41
"Þóra lét gera eptir "...
Vg 59
harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
Vg 106
... [ger]a kuml eptir "Þóru, móður s[ína] ...
U4
"Dóttir bað gera kuml þetta ept "Júta.
U 45 $
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
U 69
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok
U 92
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
U 97 „
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
U 101
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok
U 104
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir
U 114
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok
U 118
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir
U 142
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét
U 143
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir
U 145
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
U 146 $
"Ingibjǫrg lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn.
U 210
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir
U 217 „
"Ingifastr lét brú gera eptir ...
U 267
"Gillaug lét reisa steina ok brú gera eptir "Bjǫrn, son sinn.
U 269
"Illugi lét reisa steina ok haug gera eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
U 272
"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
U 279
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
U 307 $
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir risti.
U 310
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
U 311
"Ingríðr lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl
U 312
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur "Holmdísar.
U 314 „
"Holmdís lét gera merki at "Jǫfurfast, dóttur sína.
U 317 „
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir
U 330
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.

U 345 „
U 347
U 376
U 377 „
U 413
U 434 $
U 440 $
U 456
U 459
U 475
U 489
U 496
U 497
U 500
U 505
U 514
U 565 „
U 566
U 572
U 585 „
U 586 $
U 593 $
U 617
U 634 „
U 638 „
U 638 „
U 649B „
U 652
U 655
U 656 $
U 665
U 687
U 741 „
U 775
U 791
U 808
U 828 $

... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit>
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður
... [lé]t gera ... ... "Ketil, fǫður ...
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi sálu
"Ing... ... "[Þo]rbjǫrn létu gera brú at "Þegn, fǫður [sinn].
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
"... [o]k "... [lé]tu gera merki eptir "Ketillaug(?), fǫðu[r] s[inn] <sirk>.
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn.
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an>
hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
"Ígulbjǫrn ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á "Ulfdǫlum.
"Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son
"Eyst[einn lé]t gera merki at "Végísl, fǫður sinn góðan.
§P ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
breiða ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ...
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð hjalpi ...
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa.
"...geirr lét gera merki þessi ok "Sigfúss at ... bróður sinn.
"Hróðelfr lét gera merki þessi eptir "Agmund, son sinn.
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar,
"Holmsteinn lét gera mer[ki] "..., son sinn.
stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína.
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi

U 838
fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
U 839
ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
U 842 $
lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
U 854 $
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína
U 856 $
"Hugal[d]r ... [ste]in þenn[a] at ... ok brú g[e]ra.
U 859 $
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti
U 861
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok
U 894
"Ábjǫrn ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund, [fǫ]ður sinn.
U 898
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann
U 901
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
U 904
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
U 914 $
reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
U 939
"Forkunnr ok "Brúni létu gera merki at "Ígulfast, fǫður si[nn].
U 947
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá:
U 996 $
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t
U 996 $
gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu> <iaʀ>
U 1017
"Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...
U 1030 „
"<-ami-turu> lét gera merki at "Ernmund, son sinn <kaeri>.
U 1031
ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
U 1046 $
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
U 1053
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
U 1103 „
"Bjarnulfr lét gera merki at "Þrónd(?).
U 1108 „$
"Ketilmundr ok "... [létu g]era brú at "Kag(?)/"Gag(?), son [s]i[nn].
U 1114 „
"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar
U 1133 „
"Agviðr lét gera brú eptir "Kǫrlung ok "Guðvǫru.
U ATA7269/60A
... [o]k gera ...
U ATA3600/65
... o[k] "...bjǫr[n] ... [g]era [m]erki ...
U ATA4909/78 „
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
U Fv1959;196
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir
U Fv1967;262A
... [ger]a merki ...
U Fv1968;276
... létu [g]er[a] ...
U Fv1971;213A
"...viðr ok "Gunnarr létu gera m[erki] ... ... sína ...
U Fv1974;203
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...
U Fv1979;244A
... [lét]u ger[a] ...
U Fv1993;231
"<hulr-...> ... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.
Vs 9 $
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð
Vs 15
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans.

Vs 28 „
Vs 31 $
Nä 26
J RS1928;66 $
G 41
G 112 $
G 203 $
G 226
DR 36 $
DR 42
DR 55
DR 293 „
DR 315
N 233

Ög 139 „
U 177
U 337 $
U 384
U 942
U 1087 „

Sö 197
Sö 203
Sö 293
U 72
U 73
U 80
U 237
U 862
U 957

"... bað brú gera ... ...
"Holmgeirr(?)/"Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú,
... [g]era stein ...
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at
... lét gera s[tein] ... [e]ptir son sinn ...
... lét kuml þessi gera, "Harald ... ... fǫður ... ...
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða,
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
"Tóki lét kirkju gera ok ...
§A ... [ste]ina ok ... þenna §B [lé]t gera ...
Gerðar (6 förekomster)
"Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd ...
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns. "Fótr
ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr
§A "Ketiley lét rétta ... ... ... §B "[K]arl ok "Gerðar ... §C ... eptir "... ...
"Jǫrund[r lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.
Gerðarr (9 förekomster)
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast.
"Eyvindr ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna
"Gerðarr ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína
"Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé
"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir
"Ásgeirr ok "Gerðarr láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll.
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva
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Gerðars (1 förekomst)
stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda "Gerðars.
gerði (118 förekomster)
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
"...ulfr gerði kum[l] ...
"... ger[ði]/ger[ðu] ...
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli.
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál hans.
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
"<–ti-> gerði brú þessa e[p]tir "Heimkel ok "Sibba, sonu sína.
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
"Tófi gerði óð(?) þenn[a] eptir "Tóli, son sinn.
... létu kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
"Steinbjǫrg ger[ði] ... ... at "Vébjǫrn, son sinn.
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á
reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs,
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna vestr.
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði stein.
mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
"Finnviðr(?) gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr
"... gerði kuml þessi ...
"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í
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"Sigmundr gerð[i] ... "Ulf/"...ulf, bróður sinn.
"Tosti gerði kuml þessi eptir "Etta, son s[inn].
"Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ
"Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu sína.
"<irfʀ> gerði kuml ep[tir] "... fǫður(?) sinn <nufs>.
"Gunnulfr gerði k[uml] ... ok "Sigstein, bróður sinn.
"Sveinn gerði kuml epti[r] "Fastmund(?)/"Vestmund(?), fǫður sinn.
"... gerð[i](?) ... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok
§A "Bjǫrn reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok e[ptir] "Jórunni(?)
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður
"Rannveig gerði kuml þessi eptir "Sveinung, bónda sinn.
þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður, kuml þessi.
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í
... gerði kuml þessi eptir ... sinn, "Auð...
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
... gerði kuml þessi eptir "[Hal]fdan, bróður sinn ...
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
Ept "Œpi standi steinn sá ok "Lokki(?) gerði ...
"Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn
ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í
lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ... ...
Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.

U 539
"Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
U 586 $
fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
U 867 $
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at
U 881
"... gerði merki eptir "Óspak, s[on] ...
U 947
"Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
U 954 „
s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
U 958
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
U 1041
ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
U ANF1937;178B
... ger[ði](?) ...
U Fv1978;226
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
Hs 12
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
J RS1928;66 $
ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.
G 136 „$
dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
G 188 $
... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði stein ...
G 309 $
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn,
G 343 $
verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
DR 2
§A "Ásfríðr gerði kuml þau ept "Sigtrygg, §B son sinn ok "Gnúpu.
DR 4
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn
DR 34
"[Hra]fnunga-"Tófi gerði haug ...
DR 41
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.
DR 42
sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði kristna.
DR 56
"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
DR 110
§A "Gei[r]mundr(?) ... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B
DR 143
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu,
DR 189 „
§A ... [st]endr steinn þessi, setti "Hró[ð]... §B ... gerði ok "Hróðulfr ...
DR 219
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
DR 221 $
§A Gerði "Þjóðvér/Þjóðvé §B ept "Aðísl ...
DR 229 $
§A "Sylfa reist[i] ... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring
DR 230
§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan
DR 238
"Sassurr reisti stein en gerði brú.
DR 269 $
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
DR 277
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna
DR 318
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
DR EM85;221
... "Bassi gerði kuml ... ...
DR NOR1988;5 $
Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok
N 68
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær
N 139
§A ... §B "Ubbi g[erði].

N 188
"Gunnhildr gerði snáld.
N 210 $
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali
N 223 $
stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr g[erði].
N A53
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
N A280
"Eiríkr gerði spítu á hafi.
Br Sc11 $
... [ger]ði yfirlag þetta ept "Ingulf, fǫður sinn.
Br Olsen;183 $
... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
Br Olsen;208B
reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
Br NOR1992;6A
"... gerði ...
Br Page1998;21
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.
Br E4
Kamb góðan gerði "Þorfastr.
X UaFv1914;47
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.
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...gerði (2 förekomster)
... "...gerði, móðu[r] ...
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
gerðu (46 förekomster)
"Eimundr ok "Gunna[rr] ... þeir [k]uml(?) gerðu þessi eptir "<kinu> vitran.
"... ger[ði]/ger[ðu] ...
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
"Sveinn ok "Sandarr þeir gerðu spengr eptir "Fugla, bróðurson sinn.
þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir "Holmlaugar.
settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok
"[Si]gbjǫrn ok "Sveinn þeir brú gerðu eptir "..., bróður sinn.
§A "Tosti, "Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti,
"Ǫnundr ok "Þorfa[str ... ... móðu]r sína. Þeir gerðu brú.
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
... gerðu skipvǫrð ... drepinn(?)
§AP "Sveinn/"Steinn ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir
"Sveinn/"Steinn ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
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"Þórðr ok "Þorbjǫrn gerðu brú þessa eptir "Verskulf, fǫður sinn.
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
"[Ulfkell](?) ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir
hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fǫður.
í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
"Gunnarr, sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
"Sylfa/"Solfa ok "Búi gerðu brú þessa eptir "Ásgeir, var sonr ... ...
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti ...
"Hákon ok "Ástríðr gerðu ... son snjallan. Sá hét ... "Eiríks. "Guð dr[óttinn] ...
stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn ... "Ketilas(?)/"Ketilhǫss(?) gerðu b[ryggj]u á ...
"Helgulfr ok "Geirleifr þeir gerðu eptir "Sigmund, bróður sinn.
ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En
eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
"[Gei]rhva[t]r ok "Auðhvatr gerðu kumbl eptir "Gunnheið[i](?) ... sína ... nýtan.
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan þegn.
ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti
§A "Sveinn ok "Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira
geri (2 förekomster)
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar.

gert (6 förekomster)
bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
"Ófeigr ok "... l[ét]u reis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gert.
"Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at
f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
"Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.

Sö 195 $
Sö 321
U 512 $
U 726
U 758
U 759

gerva (1 förekomst)
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok

G 114

gervan (1 förekomst)
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra

DR 217 $

G 114

Sm 16
U 226

gervǫndum (1 förekomst)
ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var
getit (2 förekomster)
kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.

U 359

Ög 64 $
Ög MÖLM1960;230
U 379

giftir (1 förekomst)
giftir(?) mínar(?) <ik-ktiʀ> <nu> ...
gilda (3 förekomster)
Drengir reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta son.
"Ǫlvir reistu stein þenn[a] eptir "Dreng, "Eygeirs(?) son, gilda sinn.
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.

U 641
U 642

U 379
U 391 $

U 372

Gilda (2 förekomster)
"Heðingeirr ok "Bjǫrn reistu eptir "Gilda(?), bónda góðan.
"Heðing[eirr] ok "Bjǫrn reistu eptir "Gil[da(?), fǫ]ður sinn.
gildar (2 förekomster)
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi
Gilla (1 förekomst)
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn.

Gillaug (18 förekomster)
Sö 205
"Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður
U 173
ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda sinn.
U 255
"Illugi lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son sinn.
U 267
"Gillaug lét reisa steina ok brú gera eptir "Bjǫrn, son sinn.
U 286
"Ho[lmlaugr](?)/"Ho[lmlaug](?) ok "Gillaug létu reisa stein eptir "Ól[eif](?) ...
U 389
"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son
U 445
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda sinn.
U 472 $
"Gillaug, "Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir "Dragmál, móðurfǫður
U 647 $
"Gillaug lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar.
U 838
at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
U 940 $
létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?),
U 940 $
sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir
U 977 „
létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
U 1048
"Gillaug lét hǫggva at "Jǫrund, son sinn, dó í "Heiðabý.
U 1095
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
U 1107
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla
U 1176 $
"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok
U Fv1955;216
"Guðríkr o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.

U 489
U 897

DR 385

DR 295

Sö 196
Br E2

Sm 94

U 375 $
U 617
U 1012

U 871
U 964

U 1008 $

Gillaugar (2 förekomster)
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
"Sigviðr, sonr "Gillaugar, reisti rúnar eptir "Ragnelfi, sværu sína.
Gillingr (1 förekomst)
"Gillingr reisti ... ... [br]óður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
gingu (1 förekomst)
eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
Ginna (2 förekomster)
ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna vestr.
"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.
Ginnfastr (1 förekomst)
"Ginnfastr [l]ét leggja ... dóttur sína.
Ginnlaug (3 förekomster)
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét
"Spraki ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn, fǫðu[r] sinn.
Ginnlaugar (2 förekomster)
"Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?) "Ginnlau[g]ar.
Ginnlaugu (1 förekomst)
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.

Ög 105 $

M3

DR 120 $

Gísa (1 förekomst)
stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
Gisking (1 förekomst)
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
...gísl (1 förekomst)
"Áskatla reisti ... "...[gí]sl, "Spaka son, stein þenna.

Ög 199
U 453
U 454
U 492
U 669 „
U 808
U 809
U 836
U 844
U 845 $
U 898
U 899
U 1005
U 1027
U 1047
U 1109
U 1118 $
U Fv1973;146
Vs 9 $

Gísl (19 förekomster)
"Holmsteinn reisti stein ... eptir "Gísl, fǫður sinn ...
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð]
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari.
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í
"Gísl, "Holmfastr, "Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgísl reistu stein eptir
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Gísl ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan
ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir
"Þorgísl ok "Gísl létu reisa stein eptir "Svein, fǫ[ður] sinn.
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at]
"... ok "Ígull ok "Gísl, "Eyndr(?) lé[tu] ...
"Eyge[i]rr ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn, fǫður sinn.
"Gísl ...
"Ófriðr ok "Gísl létu hǫggva stein at "Svart, bróður sinn.
ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á

Sö Fv1948;282
Sm 9 „

Gísla (4 förekomster)
"Guðmundr ok "Gísla þau létu gera brú.
"... l[ét(?)] g[era(?)] kuml(?) eptir(?) "Vakra/"Vafra(?) ok(?) "Gísla(?) ...

U 611
Vs 11 „$

Sö 175
U 296
U 363 „
U 847 $
U 847 $
U 915 „$
U 915 „$
U 1168

DR 100B $

"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
"Guðfríðr(?)/"Kofri(?) ok "Holmbjǫr[n](?) ... "[Gí]sla(?) [gó]ð[an](?) mann.
Gíslaug (8 förekomster)
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er
"Ingivaldr ok "Gíslaug létu hǫggva steina eptir "Ingimund, son sinn.
"Gíslaug lét hǫggva at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr,
§P "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok
réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða.
§P "Sveinn ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok
lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn.
"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti at ...
gísli (1 förekomst)
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.

Vg 119 $

Gísli (1 förekomst)
<iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður, kuml þessi.

U 283 „

Gísmundar (1 förekomst)
ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr "Gísmundar.

U 159
U 260

Gísmundr (2 förekomster)
"Gísmundr ok "Hemingr létu reisa stein eptir fǫður sinn "Halfdan.
"Gísmundr ok "Víkingr létu ... [s]te[in ept]ir "Sigfast, fǫður sinn.

Ög Hov96;35

Gíssteinn (1 förekomst)
"Gíssteinn(?) ok ...

U 1052

Ög 228

Sö 3

Vg 59

Gjafaldr (1 förekomst)
"Gjafaldr ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein
Gjaflaug (1 förekomst)
"Heðingunnr, "Gjaflaug reistu eptir "Ófeig, bónda sinn. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
Gjaflaugr (1 förekomst)
"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son
Gjafulfr (1 förekomst)
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn.

U 194
U 241
U 344
U 614 $

gjald (4 förekomster)
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill.
eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.

Sö 166
Vg 119 $

gjaldi (2 förekomster)
synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
"Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok

U Fv1984;257

Vg 59
U 916 $

gjalla (1 förekomst)
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi]
Gjalli (2 förekomster)
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður
"Gjalli(?) ... "Skald ... ok(?) báða[r](?).

G 188 $

Vg 169

Sö 200

DR 271

U 676 $

U 1091 „$

Sm 133

DR 230

Sö 46

gjarn (1 förekomst)
s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ...
Glegga (1 förekomst)
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
Gleggi (1 förekomst)
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður sinn.
Glippir (1 förekomst)
"Kleppir/"Glippir ok "Ása reistu kuml þessi eptir "Ulf.
Glóa (1 förekomst)
"Bjartr(?) ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir
Glóða (1 förekomst)
"... létu hǫggva at "Glóða, fǫður sinn ...
Glǫggr (1 förekomst)
§A "Glǫggr/"Klakkr reisti stein þenna eptir son §B sinn "Þorbjǫrn.
glǫmulan (1 förekomst)
þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá
Gnauðimaðr (1 förekomst)
"Áskell ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð

Vg 177 $

IR 8

Gneggis (1 förekomst)
"Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur "Gneggis(?)/"Kneikis(?).
gnúfði (1 förekomst)
"Gnúpr(?) gnúfði(?).

Sö 33

Gnúpa (1 förekomst)
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist

N 162
IR 8

Gnúpr (2 förekomster)
"Gnúpr reisti stein þenna, sonr "Þorleifs, sonar ...
"Gnúpr(?) gnúfði(?).

DR 2
DR 4

DR 29

U 126 $
Vs 24 $
G 113

DR 209 $
DR 209 $

Gnúpu (2 förekomster)
§A "Ásfríðr gerði kuml þau ept "Sigtrygg, §B son sinn ok "Gnúpu.
kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist rúnar.
Gnýpli (1 förekomst)
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
góð (3 förekomster)
ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
"Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa] systir góð.
fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
goða (2 förekomster)
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept
þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept

Öl 1 $

Goða (1 förekomst)
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns

góða (20 förekomster)
Öl 40 $
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
Ög 239 $
lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
Ög 239 $
"Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
Ög ATA6266/59A
"..., systur sína gó[ða].
Sö 300 $
"Sverkir lét brú gera eptir "Eringunni, móður góða.
Sö 311
"Holmfastr lét braut ryðja eptir "Ing[i]..., móð[u]r sína gó[ða] ... sína.
Sm 37
mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.
Sm 93
þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
Vg 55
stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.
Vg 75 $
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
Vg 136
"... setti stein þenn[a] ... "Sæfa, brœðr [s]ín[a], ... [gó]ða.
Vg 184
þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
U 767
"Lífsteinn risti rúnar eptir feðga tvá, góða drengi.
U 1032
létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
Vs 3 „
lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
Hs 21
fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
G 52
... [dó]ttur/[sys]tur sína góða ...
G 114
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ...
DR 212
"Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
DR 314
steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr góða.

Öl 1 $
DR 55
DR 127
DR 365 „

Öl 21 $
Öl 27 $

Góða (4 förekomster)
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr
lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.
góðan (218 förekomster)
... "... lét reisa steina epti[r] "Sævar, fǫður s[i]nn góðan.
kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.

Öl 28 $
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því
Öl 28 $
kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó,
Öl 38 $
... [fǫ]ður/[bró]ður sinn góðan.
Öl 43 $
"Sv[einn] ... ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?) góðan. ... "[O]ddvarr(?) risti rúnar ... stein ...
Öl 56 $
"Ásbjǫrn ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug eptir.
Öl 56 $
... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug eptir.
Öl ATA4686/43 $
"Blákári ok "... fǫður sinn góðan.
Öl Köping3
... "Búi/"...búi lét r[eisa]/r[étta] ... sinn gó[ðan].
Öl Köping39
... [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan. "Guð ...
Öl Köping44
... [s]inn góðan. "Guð ...
Öl Köping56
... "[Si]gstein(?), fǫður sinn "G[uð]/g[óðan] ...
Öl Köping68
"Fróði ... "Karl ok ... fǫður sinn góðan.
Ög 10 $
... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn góðan.
Ög 17 „
"Ofráðr, "Guðulfr ok "... ... ... eptir "Sigbjǫrn, fǫður sinn góðan(?).
Ög 60 „
<iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða góðan.
Ög 78 „
[g]óðan
Ög 112 „
"Ólǫf reisti stein þenna eptir "Hofi/"Høfi/"Hyfi, bónda sinn góðan.
Ög 119 „
"Sigdan rétti stein þenna eptir "Ofæta, fǫður sinn, bónda góðan.
Ög 122 „$
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?).
Ög 130 „
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.
Ög 154
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
Ög 160
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
Ög 172 $
"Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.
Ög 190
"... reisti stein eptir "Ágota, "Guð/góð[an] ...
Ög 201 $
"Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
Ög 207 $
"Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan.
Ög 220
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
Ög 221 $
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Danska, fǫður sinn, bónda góðan.
Ög 224
þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C góðan.
Ög Fv1958;255
"Hegvaldr lagði stein þenna eptir "Auða, son sinn góðan.
Ög Fv2001;149
... sinn góðan. ... ...
Ög SKL1;174
... [l]étu ger[a k]uml eptir "Óla, bónda sinn góð[an].
Sö 10
"Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 19 $
lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans ǫnd.
Sö 21 „
... ... "Vreiðr létu reisa stein ... "Jǫrund, fǫður sinn góðan ...
Sö 22 $
ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
Sö 28 „
"Djarfr reisti stein þenna at "Grím, fǫður sinn góðan.

Sö 31 $
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda "Aldrífar.
Sö 38 „
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
Sö 62
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
Sö 94 „
... eptir "Bjǫrn, bónda sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 125
"Ketilfastr lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr hans sál.
Sö 130
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat
Sö 130
fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)] "Gǫrðum(?) ...
Sö 138
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi ǫnd.
Sö 157 „$
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda sinn.
Sö 161
... reisti stein at "Þóri, bróður sinn, stýrimann góðan.
Sö 167
"Vénjótr reisti stein at "Guðmund, son sinn, dreng góðan.
Sö 184 $
"Hermóðr lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda hans.
Sö 192
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
Sö 192
eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
Sö 195 $
"Holmsteinn reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir
Sö 208
ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr
Sö 209
ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
Sö 214
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
Sö 220 $
ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn góðan.
Sö 231
"... [reist]u [stein e]ptir "<–þiuka> [fǫð]ur sinn g[óð]an.
Sö 236
"Hǫskuldr(?) ok "Steinhildr létu reisa stein eptir "Steinbjǫrn, góðan.
Sö 252 $
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
Sö 262 $
"Sveinn lét reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir "Guðvǫr/"Guðmar/"Guðvar.
Sö 287 „
sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?) sinn.
Sö 331 $
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
Sö 334
... bónda [sinn] góðan.
Sö 349
"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð hjalpi.
Sö 350
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].
Sö 359
ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
Sö 374 $
"Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ... góðan f[ǫ]ð[ur].
Sö Fv1979;239
§A ... ... §B ... ... §C ... sinn ... §D [gó]ðan ... §E ... §F ... §G ... §H ... ... §I ... §J ... ... §K ... §L
Sm 39 $
stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar góða[n].
Sm 44
þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
Sm 48
"Ófeigr setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).
Sm 155
"Oddi lét s[etja] ... fǫður sinn. "Gu[ð]/gó[ðan] ...
Vg 8
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð hjalpi.
Vg 59
ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera.

Vg 61
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
Vg 62
"Útlagi reisti stein þenn[a] eptir "Eyvind, harða góðan þegn.
Vg 73
ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
Vg 74
"Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fǫð]ur(?) sinn.
Vg 82
... reisti ... [harð]a(?) góðan.
Vg 90
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
Vg 92
ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
Vg 101
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
Vg 102
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
Vg 103
ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
Vg 108
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
Vg 110
eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar hjó.
Vg 112
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.
Vg 113
"Dagr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn frænda, harða góðan þegn.
Vg 114
"Þórir reisti stein þenna ept[ir] "Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng.
Vg 115
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.
Vg 123
"<riuiþr> reisti stein þenna eptir "Grím, son sinn, mjǫk góðan dreng.
Vg 126 „
"<–arukr> reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng <itiþ>.
Vg 127
ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
Vg 128
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
Vg 130
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?) "Tryggvi(?).
Vg 137
reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
Vg 139
stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn, "Ruggu(?) so[n, ha]rða góðan.
Vg 150
"Þyrvé reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr vígi.
Vg 151
"Véfastr reisti stei[n þenna epti]r "Vífa, harða góðan þegn.
Vg 152
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.
Vg 153
"Bjǫrn reisti stein þe[nna] ..., son sinn, harða góðan dreng.
Vg 154
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn.
Vg 156
reisti stei[n] [þenna epti]r "Þóri, bróðurson sinn, §B harða góðan svein.
Vg 157
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
Vg 157
sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
Vg 158
"Kafli reisti stein þenna eptir "Geira, þegn harða góðan, bróðurson "<bitu>.
Vg 162
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
Vg 179
sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða góðan.
Vg 181
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
Vg NOR1997;27
"Ulfr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.
U1
"Áskell lét rétta stein þenna [e]p[tir] "..., fǫður sinn, [b]ó[nd]a góðan(?).

U 18
U 42
U 69
U 79
U 79
U 160
U 161
U 171
U 186
U 191 „
U 235 $
U 249 $
U 265
U 300 „
U 303 $
U 323 $
U 324
U 349 „
U 425 $
U 430
U 435
U 508 $
U 512 $
U 512 $
U 524
U 530 „
U 585 „
U 586 $
U 634 „
U 641
U 692
U 703
U 707 $
U 712 $
U 714 „
U 723
U 727

"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
"Kjallakr/"Kjullakr lét reisa stein eptir "Kvíg, son(?) sinn gó[ð]an.
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son
"Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar góðan.
ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.
ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
"Krókr ok "Dja[rfr] ... [fǫ]ður sinn gó[ðan].
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).
"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
... góðan ...
syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da góðan.
ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
reistu stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu
§B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ... merki at bó[nda] ...
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn hjó.
"Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til.
"Eyst[einn lé]t gera merki at "Végísl, fǫður sinn góðan.
"Heðingeirr ok "Bjǫrn reistu eptir "Gilda(?), bónda góðan.
létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan. "Auðbjǫrn risti.
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
... "Ósyrgr ... stein þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r þess[ar].
"[Ó]leifr(?) lét reisa stein ... [a]t "Geirbjǫr[n](?), bróður sinn góða[n] ... [ri]sti stei[n].
... sinn góðan
"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn góðan.
ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s ... hann ... ...
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"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði
"Þorsteinn(?) lét reis[a] ... "..., son sinn góðan. "Tíðkumi hjó.
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.
"<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng góðan.
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
... ... [g]óðan. "Guð h[jalpi] ... ... ... ... ...
lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q
bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R
bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?).
ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
[o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ...
ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?) góðan, "Styrbjǫrn(?).
ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.
ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
... [s]inn(?) g[óðan(?)] ...
þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn risti.
"Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
... reisti stein þenna eptir "Spraka, son ... góðan.
"[He]mingr lét hǫggva stein eptir s[on] sinn góðan.
... [gó]ðan(?), son(?) sinn(?). Biðja(?) nú(?) "Guð(?) hjal[pa](?) ...
"Guðfríðr(?)/"Kofri(?) ok "Holmbjǫr[n](?) ... "[Gí]sla(?) [gó]ð[an](?) mann.
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu
reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?)
§A "Tóki "Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik> sinn bróður.
reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.
"... ... stein ... ... bróður sinn, harða góðan þegn.
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"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja "Hein.
"Gyða reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar þessar.
ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan þegn.
§A "Spǫrr reisti stein þenna ... ... ... ... ... ..., §B harða góðan þegn.
"Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
... stein þenna at "Tóka ... góðan.
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi.
"Ása setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Ásbjǫrn reisti stein þenna eptir "Dverg, félaga sinn, dreng góðan.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tóki reisti stein þenna eptir "Auðga, bróður sinn, harða góðan [þegn].
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan.
setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Þorgeirr reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
"Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Kápu-(?)"Sveinn reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild, móður.
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.
dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.
Kamb góðan gerði "Þorfastr.
goði (2 förekomster)
"Hróðulfr setti stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ... "Ávarr fáði.
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.

Sö 34 $
U 808

góðir (2 förekomster)
næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar góðir.
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi,

góðr (15 förekomster)
Öl Köping34
"[D]óta(?) ok "... ... Góð[r](?) ...
Ög 81 $
"Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr,
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þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).
Ög 104 $
"Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
Ög 180
"Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] "Hrólf, fǫður sinn, var góðr.
Sm 37
sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.
U 57
ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
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þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
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Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja
G 138
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga
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þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.
DR 150 $
§A "Þormóðr r[eisti] ... §BP ... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr ... [fǫ]ður sinn.
DR 372 $
"Þorsteinn lét hǫggva eptir "Sv[ein], góðr þegn.
DR 387 $
"Ásvaldi reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.
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§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.
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Góðr (1 förekomst)
þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr ... [fǫ]ður sinn.
góðrar (1 förekomst)
"Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
góðs (1 förekomst)
sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
goðsonr (1 förekomst)
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
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goldinn (1 förekomst)
... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr
Gorm (2 förekomster)
"Þórir(?)/"Þorgeirr(?) reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann
Gormr (2 förekomster)
dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist rúnar.
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar
Gorms (3 förekomster)
kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
§A "Áskell setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu
drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
gota (1 förekomst)
hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar
Gota (5 förekomster)
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn góðan.
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
"Andvéttr lét hǫggva stein þenna at "Gota, bróður sinn ...
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
...goti (1 förekomst)
"...goti ok "Ingifa[str] ... [lét]u reisa [s]tein eptir ... ... ...
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Goti (4 förekomster)
"Goti lét reisa stein þenna eptir "Órœkju, son sinn.
"Goti setti stein þenn[a] ...
"Goti lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi
"Goti lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð
Gotis
§P ... §Q "Gutis/"Gotis

(1 förekomst)

Gotlandi (7 förekomster)
gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.
kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda.
... "... þeir fœrðu stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?) þessa ...
"Eyndr ... [þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi.
sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
gott (1 förekomst)
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok
grafinn (3 förekomster)
"Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.
eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti
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Granbý (1 förekomst)
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans

DR 311

grand (1 förekomst)
§P "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...
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Grani (1 förekomst)
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.
grát (1 förekomst)
§P "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...
gráti (1 förekomst)
ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
Grein (1 förekomst)
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
Greip (1 förekomst)
Drengir reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta son.
Greipa (1 förekomst)
... "...undr "Greip[a]/"Grip[a] sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu>
grend (1 förekomst)
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
Grikkfara (2 förekomster)
"Ingiþór[a] ... ... <stiu> ok at "Ketil..., fǫður sinn, "Grikkfara(?) ...
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir.
Grikkhafnir (1 förekomst)
sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr
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Grikki (1 förekomst)
þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
Grikkja (3 förekomster)
"Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir risti.
létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ...
Grikkjar (1 förekomst)
"Ormika, "Ulfhva[t]r(?), "Grikkjar, "Jórsalir, "Ísland, "Serkland.

Grikkjum (21 förekomster)
Ög 81 $
þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr
Ög 81 $
sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok
Ög 94 $
"O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).
Sö 82 $
<ba-iʀ> <iþrn> eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum. "Þuli(?)/"Þulr(?) hjó <uln>.
Sö 85 $
"Andsvarr ok "Ern... ... fǫður sinn. Hann endaðist út í "Grikkjum ... ...
Sö 163 $
stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.
Sö 165
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd kristinna.
Sö 345 $
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður ... §C ... [lét] reisa ...
Sö Fv1954;20
"Bjǫrn lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum. "Bjǫrn hjó.
Sm 46 „
gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
Vg 178
"Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
U 73
arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
U 136 $
at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í "Grikkjum.
U 140
"[Jar]laba[nki] ... Hann endaðist í "Grikkjum.
U 201 $
létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
U 358
reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
U 431
stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
U 446 „
"<isifara> ok ... sinn. Hann dó í "Grikkjum.
U 518 $
ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
U 792 $
at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
U 1087 „
stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.

U 112
U 374 $
U 540

Sö 28 „
Vg 123

Ög Hov17;23 $

Öl Köping45
Ög Fv1965;54

DR M44
DR M45

Br Sc1 „$

Vs Fv1988;36 $

Ög 216
Vg 7
U 162 „

Grikklandi (3 förekomster)
"Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs forungi.
... létu rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð hj[a]lpi sál[u].
ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
Grím (2 förekomster)
"Djarfr reisti stein þenna at "Grím, fǫður sinn góðan.
"<riuiþr> reisti stein þenna eptir "Grím, son sinn, mjǫk góðan dreng.
Grímar (1 förekomst)
... [yf]ir(?) "Grímar(?) ...
Grímarr (2 förekomster)
... "Grímarr(?) létu r[eisa]/r[étta] ... sinn.
dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.
Grímkell (2 förekomster)
"Grímk[e]ll í "Lundi.
"Grímkell í "Lundi.
Grímketill (1 förekomst)
"[Grí]mketill(?) ...
Grímmund (1 förekomst)
"Taf(?) lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn
Grímr (9 förekomster)
"Grím[r](?) ...
"Grímr reisti stein eptir "Halfdan, frænda sinn.
"Grímr lét hǫggva stein eptir fǫður sinn "Véstein. "Óleifr hjó.

U 951
N 413 „
N 515
N A178 $
Br Sh1 $
Br Olsen;217A $

Br Olsen;218A

Sm 10
Br Olsen;218A

Ög 191 „

§A "Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
§A "Grímr "Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar
"Grímr
§A ... §B ... "Grímr §C ... "Þorgrímr, "Guðmundr, "Sveinn
... "Grímr(?) ...
"Grímr reisti kross þenna ept "Hróðmu[nd] ...
...gríms (1 förekomst)
... "Gríms/"...gríms hins "Svarta.
Gríms (2 förekomster)
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu hans.
... "Gríms/"...gríms hins "Svarta.
Grímu (1 förekomst)
"...geirr(?) reisti stein þenna eptir "Grímu/"Grímulf, fǫður si[nn].

Ög 191 „
Vg 190
U 385

Grímulf (3 förekomster)
"...geirr(?) reisti stein þenna eptir "Grímu/"Grímulf, fǫður si[nn].
"Ingjaldr setti s[tei]n þenna eptir "Grímulf, son sinn.
... [s]tein þenna eptir "Grímulf, mǫtuna[ut] ...

Ög 8 $
Ög 120 „
Sö 145 „

Grímulfr (3 förekomster)
"Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
"Grímulfr reisti stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í óðali(?).

Hs 16 $

Gripa (1 förekomst)
... "...undr "Greip[a]/"Grip[a] sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu>

Sö 166

U 818

Vg 33 $
Hs 14 $

U 51 „
DR 318
DR 318

Öl ATA4684/43C $
Sö NOR1998;22

Öl 2 „
Öl 7 „$
Öl 9 „
Öl 12 „$
Öl 16 „
Öl 19 „
Öl 23 „$
Öl 44
Öl 46 $
Öl 51 $
Öl Köping2
Öl Köping39

Grjótgarðr (1 förekomst)
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var
Grjótum (1 förekomst)
ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
Gróa (2 förekomster)
"Geirvarr(?)/"Geirvǫr(?)/"Gróa(?) reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra heimti(?)
sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún.
Gubba (3 förekomster)
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
guð (2 förekomster)
... [ep]tir "<sa-...> ... ... ... Guð hj[alpi] ǫnd ...
Guð hjalpi ǫnd "Geira(?) ok "Guðs móðir.
Guð (365 förekomster)
"...geirr(?) [létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"... lé[t] reisa stein eptir "Þor... ... [s]inn. "Guð hja[l]pi sál hans.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Eyst[ei]nn(?) ... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
"Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
"Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
... [f]ǫður. "Guð hjalpi sálu hans! Les ave(?)!
ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Létti "Guð sá[l] ... [pa]radís.
... "[Gu]ð hjalpi hennar sálu ok ...
... [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan. "Guð ...

Öl Köping44
... [s]inn góðan. "Guð ...
Öl Köping49
... [s]tein eptir "Bjǫrn, son sinn. "Guð ...
Öl Köping54
... [l]ét reisa stei[n] ... [b]ónda sinn. "Guð ...
Öl Köping56
... "[Si]gstein(?), fǫður sinn "G[uð]/g[óðan] ...
Öl NOR2002;37
... þ[e]nna ept[ir] ... ... "[G]uð(?) ok(?) ...
Öl SAS1989;43
sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
Ög 3 „
... ... stein þenna eptir "Fasta, son sinn. "G[uð](?) hjalpi(?) ...
Ög 41 „
"Gautarr(?) ok þeir(?) brœ[ðr](?) ... ... "[G]uð hjalpi sálu hans.
Ög 51 „
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál hans.
Ög 53 „
"Sveinheiðr(?) ok "Ing[a](?) ... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi sálu. "Sveinn(?) helli(?) hjó(?).
Ög 74 $
"Gunnsteinn(?) ... ... "[Gu]ð hjalpi sál hennar.
Ög 75 $
... [k]uml þetta yfir "Sigrún, móðu[r s]ín[a]. "Guð hjal[pi] ...
Ög 97
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Ög 99
ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
Ög 102 $
"Sínkr lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu hennar.
Ög 113
stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
Ög 133
stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
Ög 139 „
"Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd ...
Ög 152
lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð sálu hans.
Ög 154
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
Ög 160
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
Ög 161
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
Ög 163
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Ög 167 „
... ... ... "Svein ... "Guð ...
Ög 190
"... reisti stein eptir "Ágota, "Guð/góð[an] ...
Ög 201 $
reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
Ög 213
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
Ög 220
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
Ög 228
"Heðingunnr, "Gjaflaug reistu eptir "Ófeig, bónda sinn. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
Ög 229
"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
Ög 231 $
"Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr <þufr> ...
Ög 239 $
konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
Ög 240 $
"Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna sálu.
Ög ATA4197/55
"[Ó]lafr(?)/"[Þor]lakr(?) reis[ti]/ris[ti] st[ein] ... "[Guð](?) hjalpi s[ál](?) ...
Ög Fv1943;317A $
"Gufi lagði stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Ög Fv1943;317B $
"Hrani(?) lagði yfir "Gufa, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál.
Ög Fv1958;252
yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.

Ög Hov15;22
Ög Hov39;29
Ög Hov94;34
Ög N251
Ög N256
Sö 7
Sö 8
Sö 9
Sö 10
Sö 11
Sö 14 $
Sö 16
Sö 19 $
Sö 27
Sö 30
Sö 32 U/V
Sö 35
Sö 38 „
Sö 43 $
Sö 55
Sö 66
Sö 67 „
Sö 72 „
Sö 76 „
Sö 84 $
Sö 91 „
Sö 94 „
Sö 102 $
Sö 118
Sö 120
Sö 135 „
Sö 138
Sö 174 $
Sö 180
Sö 181
Sö 184 $
Sö 187

"Þors[tei]nn o[k] "Þjóðs[teinn] ... [Hjal]pi "Guð ...
"Helgi ok "Sveinn ... "Guð h[jalpi] ...
... "Guð hjalp[i] ...
... lagði stein þenna yf[ir] ... "Guð hja[lpi] ... ok ...
"...geirr o[k] "... lǫgð[u] ... "Guð ...
"Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.
reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ... ...
at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með
§A ... "[A]uðin/"[L]oðin. Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd. §B <aʀ>/<ma>
lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans ǫnd.
"Gunna ok "Tófi o[k] ... ... ... ... ..., bróður sinn. "Guð hjalpi.
létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
... þenna ep[tir] "[Sǫl]va(?), fǫður [sinn. "Guð] hjalpi ǫnd hans. ...
Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein þenna.
Hér réttir "Gulleifr ok ... ... "Guð bjargi sál hans.
ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál þeira/þeima.
"Tófa(?)/"Bófa(?) lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd "Þorbjarnar.
"Ingulfr ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu þeira.
... eptir "Bjǫrn, bónda sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
... Hjalpi "Guð hans ǫnd.
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi ǫnd.
Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
... lé[t r]ei[sa] ... [epti]r "Helga. "Guð hjalpi ...
... "Guð hjalpi ...
"Hermóðr lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda hans.
ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.

Sö 190 $
Sö 192
Sö 195 $
Sö 197
Sö 207
Sö 210 $
Sö 212
Sö 221
Sö 255
Sö 288 $
Sö 289
Sö 312
Sö 315
Sö 318 $
Sö 329 „
Sö 331 $
Sö 336
Sö 347
Sö 349
Sö 350
Sö 356 $
Sö 363
Sö 382 „
Sö Fv1973;187
Sö SB1965;20 $
Sm 1 $
Sm 7 $
Sm 7 $
Sm 10
Sm 17
Sm 19
Sm 31
Sm 61 $
Sm 64 $
Sm 75
Sm 92 $
Sm 100

þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
"Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
"Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert.
ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
"Guð... ... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál hans.
lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar
"Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
"St[e]infastr lét hǫggva merki þetta eptir "Sæmund, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi.
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi!
"Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð h[ja]l[pi sál]u.
ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
"Beilir(?) ok ... ... "[Gu]ð hjalp[i] ... ok "Guðs móðir.
systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.
"Eimundr lét ... [Hjalpi] "Guð sálu ha[ns].
merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr
ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð hjalpi.
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].
§A "Gu[ð hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem
"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
... "Ulf/"...ulf sonu sína. "Guð hj[alpi] ...
... ok(?) ... ... fǫður(?) "Guð hjalpi ǫnd han[s] ...
"Vígnjótr reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.
ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi "Guð ǫnd hans.
ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi "Guð ǫnd hans.
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu hans.
[ge]r[a br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ... "[G]uð ... [sá]lu ...
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.

Sm 107 „
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).
Sm 124
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Sm 137
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 143
"Geirmu[nd]r lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 154 $
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
Sm 155
"Oddi lét s[etja] ... fǫður sinn. "Gu[ð]/gó[ðan] ...
Sm SvS1973;4
"Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Vg 8
reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð hjalpi.
Vg 22
"Kala/"Kalla, fǫður sinn. "Guð ...
Vg 50
ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
Vg 105
"[He]mingr lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
Vg 117 $
reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...
Vg 122
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
Vg 127
"Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
Vg 186 $
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
U2„
ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
U 17
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 20 $
... "[Eirí]k(?), bónda sinn ... ok ... "[G]uðrík, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]p[i ǫ]n[d].
U 22 $
þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫ[n]d.
U 24
... fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s] ...
U 25
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
U 30
þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
U 32
þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 34
stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 37
stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
U 38
... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ... sál ha[n]s.
U 39 „
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 54 „
ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi ǫn[d] ...
U 56 $
þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
U 69
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki
U 74
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
U 94
ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
U 96
"Holmsteinn ok "Forku[nn]r ... "...[f]ast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 101
eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 108 $
o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
U 112
rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á
U 126 $
brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
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þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar
stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Kári(?) ok "Ingjaldr o[k] ... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Guð hja[lpi] ...
stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok
stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik
láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i] ... ...
"Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd hans.
ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?) eptir "Jǫfur <iarþnn>.
ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun
bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
"Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a sinn.
létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr
þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
... létu rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð hj[a]lpi sál[u].
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
... ... ... ... ... reisa ... ... "Guð hjalpi ǫnd ...
[þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
"Loðinn [lé]t reisa st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn hjó.
ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
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"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.
lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs móðir.
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi sálu hans.
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi ǫnd hans.
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr risti.
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Tafeist[r] ... [rei]sa stein þenn[a] ... "Guð hj[al]pi ǫnd [ha]ns. "Þorbjǫrn risti.
ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... "Guð hjal[pi] ...
ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
[f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t]
"Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok
Hér liggr "Snæbjǫrn, sonr "Andsvars. "Guð hjalpi ǫnd.
"... "... reis[tu](?) stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son s[inn].
"Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét
reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].
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bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
"Gunnarr ok "Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan
"Gunnhi[ldr] ... eptir son sinn "Horsefni(?) ok "Hvíthǫfða. "Guð [hjal]p(?) <uil>.
"Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu hans.
ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti rúnar.
þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫndinni.
lét rétta stein þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð] hjalpi ǫnd þeira.
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð hjalpi ...
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri
þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir hjoggu.
"Þjalfi reisti stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi sálu "Víkings.
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
"Goti lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Goti lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti
þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s ... hann ... ...
... sinn, son "Holmfas[ts]/"Holmfas[tar] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti
ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
"Eybjǫrn ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... ... [g]óðan. "Guð h[jalpi] ... ... ... ... ...
upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Vébjǫrn reisti stein eptir "Ketil. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Guð hjalpi ǫnd "Ǫnunda.
gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
"Víki[ng]r(?) lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
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reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
... [l]ét reisa st[ein] ... "[Guð hja]lpi ǫnd ...
létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
... [o]k "Holmg[eirr](?) ... "[Ingva]rs(?) lið. "Guð hjalpi ...
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti rúnar.
ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu þei[ra].
"Jǫrund[r lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
"Hákon ok "Ástríðr gerðu ... son snjallan. Sá hét ... "Eiríks. "Guð dr[óttinn] ...
lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
"Gunnbjǫrn lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ... <uþrki>.
sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
§A "Vígmundr lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu
... "Ásbjǫrn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þá, er hann sviku.
"Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir
"Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
"Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein
þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.

U 1155
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1157
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Halfdan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1173
"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U Fv1955;216
"Guðríkr o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U Fv1978;226
stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
U Fv1984;257
hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and han[s].
U Fv1986;220A
... "Guð hjalpi ...
Vs 3 „
... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
Vs 4
... [gó]ðan(?), son(?) sinn(?). Biðja(?) nú(?) "Guð(?) hjal[pa](?) ...
Vs 5
s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi hjó [r]ú[nar].
Vs 9 $
gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
Vs 18 $
son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
Vs 19
sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu h[a]ns.
Nä 11
ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Nä 28 „
lét rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans <-þulfri>.
Gs 2
"Illugi ok "Fullugi ok "Þorgeirr ... ... sinn snjallan. "Guð hjalpi anda.
Gs 11
brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði
Gs 12 $
Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q
Gs 12 $
"[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
Gs 13
fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
Gs 15
"Hróaldr ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ... <litsia>.
M4
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.
M5
þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
M 16
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti rúnar.
Hs 2 $
stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
Hs 8 „$
"Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd "Unar.
Hs 11
"Véfastr lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.
G 77
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
G 114
"Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé
G 134
sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
G 134
Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
G 138
einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð [hj]a[lpi] ...
G 188 $
merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi
G 208
[þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
G 276
reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.
G 343 $
... reisti kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir
DR 91
reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
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"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
"Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
"Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
"Gillingr reisti ... ... [br]óður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
§A ... reist[i] stein þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar
... ... lét ... ... ... ... ... ... "[G]uð hjalp[i] ... ... ok "Gu[ðs] [móðir].
"Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
"Guð hjalpi sál "Magnhildar.
Hjalpi "Guð ǫndu ...
stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
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Guð..
§P "... [o]k "Guð...
"Guð...
"Guð...

(3 förekomster)
lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu
[l]ét ... ... [ep]tir son sinn. Hjalpi "Kri[str] ...
... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál

Guð... (1 förekomst)
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda sinn.
Guða (3 förekomster)
§AP "Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son
eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn,
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.

Sm 144

GuðaSkeggi (1 förekomst)
§A Sonr naut smíða "Káta, §B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C "Guða-"Skeggi/"Skakki/"Skagi fáði.
Guðbjarnar (3 förekomster)
"Ragna lét reisa stein þenna ... ... son "Guðbjarnar, dreng ófælan.
"Viðbjǫrn, arfi "Guðbjarnar, rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ...
þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi "Guðbjarna[r]. "[Vé]seti risti.

Sö 177 $
U 579
U 862

Guðbjǫrn (9 förekomster)
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð
"Guðbjǫrn ok "... létu [reisa] stein þenna at "Védjarf, fǫður sinn.
"Vég[í]sl o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn hjó stein.
"Guðbjǫrn reisti ... ... <uikskr> <ru> <rubr>.
"Ferð-Kári reisti stein þenna eptir "Guðbjǫrn(?)/"Kolbein(?), syni sínum.
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn
"Guðbjǫrn lét rétta stein at "Ingimund, fǫður sinn.
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r. ...
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Guðbrandr (1 förekomst)
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald

X HrPipping1924;462

Guðbý
"Guðbý

Gs 9

Ög 163
Sö 60

(1 förekomst)

Guðelfi (1 förekomst)
sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
Guðfast (5 förekomster)
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
[í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.

Sm 126 „
U 606 „
U 716 $

J RS1928;66 $

Öl 26
Sö 51
Sm 92 $
Sm 134 $
U 766
U 836
U 918
U 919
U 1020
U 1043
U 1054
U 1116 „
U 1148 „

Sö Fv1948;298 $

DR 348 $

Sö 213
U 474
U 578 „

"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ... ...
"... ok "Eysteinn "Ófeig[r] ... "Guðfast, fǫðu[r] ... ok "Ásgerðr ... bónda sinn.
"Brúni lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir bónda sinn.
Guðfastar (1 förekomst)
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét
Guðfastr (13 förekomster)
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir
"Guðfastr, "Sæulfr reistu at "Holmstein, bróður sinn, stein.
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann
"Guðfastr reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
"Gísl, "Holmfastr, "Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgísl reistu stein eptir "Sǫlva, fǫður sinn.
"Guðfastr hjó stein eptir "Ketilmund, son sinn.
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok
"Guðfastr lét reisa stein ... "Fastulfr ... ... brú <asuhk>.
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig,
... ... "[Gu]ðfastr hj[ó](?) ... fǫður ...
stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó stein.
... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
Guðfinns (1 förekomst)
fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður "Guðfinns.
Guðfríði (1 förekomst)
"Gautviðr gaf þetta skálahús "Guðfríði.
Guðfríðr (5 förekomster)
vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son s[inn].

Vs 11 „$
DR 188 „

"Guðfríðr(?)/"Kofri(?) ok "Holmbjǫr[n](?) ... "[Gí]sla(?) [gó]ð[an](?)
"Guðfríðr reist ept "Þjóðbjǫr[g].

U 579
DR 83 $

Guði (2 förekomster)
rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?) eptir brœðr sína.
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína

DR 363

Guðis (1 förekomst)
Skipari "Guðis reist[i] ... stein.

DR 280

DR 377

Hs 12

Öl 56 $
Ög 239 $
Sö 206
Sö 208
Sö 263 „
Sö 303 $
U 133
U 141 „$
U 166
U 233
U 252

Guðissnapa (1 förekomst)
ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
Guðki (1 förekomst)
"... létu h[ǫggva] stein eptir "Þorfast, bróður sinn ok "Guðki.
Guðlaf (1 förekomst)
lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
Guðlaug (16 förekomster)
fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug eptir.
"[G]unnarr(?) lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða.
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
"Guðlaug ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein,
"Gullaug ok "Guðlaug reistu stein at "Eyvind, fǫður s[i]nn.
"Guðlaug [l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét
"Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
"Brynjulfr ok "Ulfr ok "... ... [st]ein eptir "Guðlaug, móður sína.

U 253 $
U 294
U 328
U 430
U Fv1972;172

U 167
U 744

Vs 15

Sö 218

Vs 1
Gs 11

Sö 340 $

Sö 164 $
Sö 262 $
Vg 20
U 425 $
U 512 $

§A "Guðlaug lét hǫgg[va] stein eptir "... bónda sinn. §B ... ok "Fasti,
"Guðlaug lét stein hǫggva eptir "Forkunn, bónda sinn, ok "Ketilelfr(?).
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
"Guðlaug reisti eptir bónda sinn.
Guðlaugar (2 förekomster)
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
Guðlaugu (1 förekomst)
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein
Guðleif (1 förekomst)
"Holmgeirr ok "Steinbjǫr[n þ]ei[r lét]u h[ǫgg]va eptir "Guðleif, fǫ[ð]u[r].
Guðleifr (2 förekomster)
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir
Guðleifs (1 förekomst)
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
Guðmar (5 förekomster)
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of
"Sveinn lét reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir "Guðvǫr/"Guðmar/"Guðvar.
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
"Jǫrundr ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da góðan.
... ok "Fr[ey]...(?) "...f[i]nnr, þeir reistu stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður

Sö 288 $

Öl ATA4703/43 $

Guðmóð (1 förekomst)
reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Guðmóðr (1 förekomst)
"Guð... lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir] "Þorbjǫ[rn].

Ög 128
Ög 176
Sö 167
Sm 60 $
Vg 139
Vg 155
U 235 $
U 785
DR 190

Guðmund (9 förekomster)
lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok "Sigbjǫrn.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Guðmund, fǫður sinn.
"Vénjótr reisti stein at "Guðmund, son sinn, dreng góðan.
gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.
"...[g]autr(?) reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn, "Ruggu(?) so[n, ha]rða góðan.
... [rei]sti stein þenna eptir "Guðmund, son sinn ...
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
"Véfas[tr] [lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi
"Hróðulfr setti stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ... "Ávarr fáði.

Gs 7
DR 58

Guðmundar (2 förekomster)
rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r. ... "Guðmundr drukn[a]ði.
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.

Öl 23 „$
Ög 94 $
Ög 97
Sö 20 $
Sö 159
Sö 217
Sö Fv1948;282
Vg 130
Vg 194
U 692
U 1043

Guðmundr (18 förekomster)
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa
"Ásgauta/"Áskatla ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"[G]uðmundr <ti> rétti stein þenna eptir "Þorfast, fǫ[ður]/fó[stra]
fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr hjoggu rúnar.
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður
"Guðmundr ok "Gísla þau létu gera brú.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
"Hróðmundr ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð

U Fv1992;161C
§B <fuþorkhniastbmlʀ> §C "Borga á nagl(?) þenna. "Guðmundr(?) risti(?).
Gs 7
at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r. ... "Guðmundr drukn[a]ði.
DR 6
§A ... lét reisa stein e[ptir] §B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk.
DR 133
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann
DR 371 $
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð
N 163
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
N A178 $
§A ... §B ... "Grímr §C ... "Þorgrímr, "Guðmundr, "Sveinn

Hs 12

Öl 24 „$

U 20 $
U 29 $
U 649
U 992
U 1110

U Fv1955;216
U NOR2000;29
DR M38

U 355 $

Sö 11

Guðnjótr (1 förekomst)
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr
Guðný (1 förekomst)
... e[pt]ir "Ótrygg, bró[ður] ... "[Gu]ðný(?) lét reisa eptir [so]n(?) sinn. Hj[alpi](?) ...
Guðrík (5 förekomster)
... "[Eirí]k(?), bónda sinn ... ok ... "[G]uðrík, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]p[i ǫ]n[d].
þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon
"Víkingr ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður sinn.
... "[E]ystein, fǫðurfǫður sinn, ok at "Guðrík(?), fǫður sinn, ok at "Gunnu ...
"<hinuntr> lét rétta stein eptir "Guðrík, svær sinn.
Guðríkr (3 förekomster)
"Guðríkr o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð
"Guðríkr á "<kufri> <tyti>
"Guðríkr "Lundi.
Guðríks (1 förekomst)
"Holmfríðr ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í "Mýribý bjó.
Guðrún (4 förekomster)
"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku,

Sö 165
U 438 $
Hs 14 $

"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum,
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.
"Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar

Guðs (60 förekomster)
Öl 9 „
stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Öl 12 „$
... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
Ög 161
reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
Ög 213
leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
Ög Fv1943;317C $
"Végeirr lagð[i] ... "Guðs móðir.
Ög Fv1943;317D
... "Guðs m[óðir] ...
Sö 7
reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Sö 315
"Beilir(?) ok ... ... "[Gu]ð hjalp[i] ... ok "Guðs móðir.
Sö 318 $
§B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.
Sö 347
son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
Sö 356 $
§A "Gu[ð hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar
Sö NOR1998;22
Guð hjalpi ǫnd "Geira(?) ok "Guðs móðir.
Sm 37
manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.
Vg 50
lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
Vg 50
móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
Vg 55
eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.
Vg 186 $
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
U 13
... "[Þo]rgautr þeir ... ... ǫndu ok "Guð[s] ...
U 74
stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
U 126 $
son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
U 160
sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
U 200
eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
U 241
hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
U 276
stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
U 301 „
"Ásmarr(?) lé[t] rétta stein þe[nna] ... "[Gu]ðs móðir. "Ásmundr <kla> markaði.
U 302 $
reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
U 341
sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
U 343 „
stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
U 346 „
"Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
U 354
eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
U 356
þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.

U 371 $
U 423 $
U 431
U 435
U 512 $
U 539
U 540
U 620 $
U 860 $
U 866
U 875
U 945
U 956
U 963
U 998 $
U 1033
U 1145
U 1149
Gs 11
Gs 12 $
Gs 12 $
Gs 13
M5
G 208
DR 370 $
DR 384 $
DR 404
DR 408
N A53

U 1102 „

U 1158

fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
"Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs móðir.
En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn
Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
"Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?)
ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna
ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
... ... lét ... ... ... ... ... ... "[G]uð hjalp[i] ... ... ok "Gu[ðs] [móðir].
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
Guðstein (1 förekomst)
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin hǫggva.
Guðsteinn (1 förekomst)
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir]

Ög 129 „

Ög 17 „

Sö 262 $

U 512 $

Sm 61 $

Sm 61 $
U 1161 $

Sö 328
U 890

Sö 166
Sö 170
U 818

Guðþorn (1 förekomst)
"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður
Guðulfr (1 förekomst)
"Ofráðr, "Guðulfr ok "... ... ... eptir "Sigbjǫrn, fǫður sinn góðan(?).
Guðvar (1 förekomst)
reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir "Guðvǫr/"Guðmar/"Guðvar.
Guðvarð (1 förekomst)
"...f[i]nnr, þeir reistu stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð
Guðvarðr (1 förekomst)
"Guðvarðr/"Guðvarr/"Guðvǫr lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn,
Guðvarr (2 förekomster)
"Guðvarðr/"Guðvarr/"Guðvǫr lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl
§A "Véfastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP
Guðvé (2 förekomster)
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
"... ok "Fastaðr ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu> <i> <ukrikis>
Guðvér (3 förekomster)
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti
"Vésteinn, "Agmundr, "Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ...

Sö 217

Guðvés (1 förekomst)
reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.

G 252 $

Guðvéu (1 förekomst)
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...

DR M41

Guðvin (1 förekomst)
"Guðvin ...

DR M39
DR M40
DR M42
DR M43

Guðvini (4 förekomster)
"Guðvini á "Lundi.
"Guðvini á "Lund.
"Guðvini í "Lundi.
"Guðvini, "Petrus.

Sö 262 $
Sm 61 $

U 1133 „

Ög Fv1943;317B $

Ög Fv1943;317A $
Sö 64 „
Vg 173
Vg 181

Guðvǫr (2 förekomster)
"Sveinn lét reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir "Guðvǫr/"Guðmar/"Guðvar.
"Guðvarðr/"Guðvarr/"Guðvǫr lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir
Guðvǫru (1 förekomst)
"Agviðr lét gera brú eptir "Kǫrlung ok "Guðvǫru.
Gufa (1 förekomst)
"Hrani(?) lagði yfir "Gufa, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál.
Gufi (4 förekomster)
"Gufi lagði stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.
"Gufi ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann

DR 58

gull (1 förekomst)
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.

U 661
U 816 „
U 817 „
U 1039 $
U 1044

Gulla (5 förekomster)
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr
"Gulla lét rétta ste[in] ...
ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður sinn.
§A "Stóðbjǫrn(?) ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti
"Ketill lét reisa st[ein] ... [fǫ]ður sinn, "Gulla at bónda sinn.

Sö 263 „
U 354
U 428 $
U 428 $
U 489
U 491

Gullaug (6 förekomster)
"Gullaug ok "Guðlaug reistu stein at "Eyvind, fǫður s[i]nn.
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn,
§P "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok
létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm], son sinn.
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem
"... ok "Gullaug o[k] ... þann ...

U 985

Sö 33
U 318

Sö 66
Sö 163 $
U 625
U 643
U 678
U 1085 $

Gullaugar (1 förekomst)
eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.
Gulleif (2 förekomster)
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.
"Borgunna lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r fǫ[ð]ur sinn.
Gulleifr (6 förekomster)
Hér réttir "Gulleifr ok ... ... "Guð bjargi sál hans.
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.
"... ok "Gulleifr ok "Bj[ǫrn] ... ... létu re[isa] ... [s]inn.
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
"Andvéttr ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at
"Gulleifr ok "Sjóli létu reisa eptir "Ingifast, son "Jǫrundar/"Jǫrunda.

U 496

U 462

DR NOR1988;5 $

Gulleifs (1 förekomst)
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.
Gulley (1 förekomst)
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B
Gullfinnr (1 förekomst)
er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ...

Sö 163 $
Sö 165
Sö 179

gulli (3 förekomster)
at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.
reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd kristinna.
at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.

Ög 81 $
Vg 184
U 524

Gulli (3 förekomster)
móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan.

Sm 41

U 598
U 752 $

U 942

Gumma (1 förekomst)
... [e]ptir "Gumm[a](?) ...
Gummi (2 förekomster)
"Rǫskviðr lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn. "Auðmundr(?)
... [hj]oggu hinn ok "Gummi ...
gumna (1 förekomst)
lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.

Gunn.. (7 förekomster)
Öl Köping51
... [e]ptir "Gunn.../kun[u] ...
Ög ATA6225/65
"Hákon þeir brœ[ðr], synir "Gunn... [lé]tu ... ... ... ...
U 926 „$
§P "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) [o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q
U 926 „$
son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
U 932
"Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein
U 1174
"Gunn... lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður
U Fv1992;159B
"Knútr(?)/"Gunn...(?)
Gunna (26 förekomster)
Öl ATA411-4568-1998C
... eptir "Gunna, fǫð[ur] ...
Ög 23 „
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir "Gunna.
Ög 150
"Gunna/"Gynna ok "Þórunnr ok "Þor... ... ... ... sinn, ok "Gunna
Ög 150
"Gunna/"Gynna ok "Þórunnr ok "Þor... ... ... ... sinn, ok "Gunna e[ptir] ...
Ög 181 $
"Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.
Sö 27
"Gunna ok "Tófi o[k] ... ... ... ... ..., bróður sinn. "Guð hjalpi.
Sö 69
"Ingjaldr o[k] "...[ul]fr reistu ste[in] þenna at "Kana, son "Gunna.
Sö 102 $
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
Sö 234
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
Sö 250 $
"Gynna/"Gunna reisti stein þenna eptir "Saxa, son "Halfdanar.
Sö SB1965;19
"... ... "Gunna lé[t]u hǫggva stein þenna ok brú þ[ess]a ... ... ... sína.
Sm 51
"Tosti r[eist]i [s]tein eptir "Gunna, mág sinn, ... ... ... vestar[la] var[ð] ...
Sm 77
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
Sm 124
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Vg 40
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
U 167
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
U 193
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir
U 280
"Vébjǫrn lét hǫggva stein eptir "Gunna dóttur, konu sína.
U 284
"Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
U 288
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
U 437 $
"Gunna ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður
U 465 „
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1099 „
"Vébjǫrn ok "Hemke[ll](?)/"Heimke[ll](?) ... "Gunna, fǫð[ur sinn].
DR 282
ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
DR 283
"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.
DR 365 „
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.

Ög 136 $
Ög 206 $
Ög Fv1970;310
Sö 102 $
Sö 149
Sm 10
Sm 101
Sm 134 $
Vg 14
Vg 119 $
Vg 127
U 153
U 431
U 506 „
U 683
U 977 „
U 1075 „
DR 44
DR 122
DR 323 „
N 84

Gunnar (21 förekomster)
umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum
"Sigbjǫrg reisti stein þenna eptir "Gunnar, bónda sinn.
"Hákon reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu hans.
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður
"Guðfastr reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
Þeir "Hettingr(?), "Hervarðr reistu stein eptir "Gunnar, fǫður sinn.
"<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður, kuml þessi.
"Ǫlvir(?) reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
"[S]vei[nn] ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir enduðust aust[r] ...
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð
ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður sinn].
"Kári ok "Ófeigr re[is]tu [stein a]t "Gunnar, fǫður sinn.
"Ernfríðr ok ... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn.
"Óleifr ok "Þ[or]s[t]einn létu r[étta stein epti]r "Gunnar, fǫður sinn. "Ingulfr.
... ept "Gunn[a]r ...
"Þórir reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
§P Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa st[einn] ...
"Gása synir reistu stein þenna eptir "Gunnar, bróðurson.

Öl 10 „$
Ög 4 „
Ög 118
Ög 201 $
Ög 239 $
Ög N288 $
Sö 154
Sö 154
Sö 291 $
U 94
U 106 $
U 134 $

Gunnarr (43 förekomster)
"Eimundr ok "Gunna[rr] ... þeir [k]uml(?) gerðu þessi eptir "<kinu> vitran.
"[Gu]nnarr(?) o[k] ... ... [mó]ður sína.
"Gunnarr ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok
§A "Karli ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng
"[G]unnarr(?) lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó]
§P "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok
þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok
"[F]ar[u]lfr(?)/"Þór[u]lfr(?) ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?), fǫður sinn.
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð]
"[G]unnarr ok "Sveinn reistu stein at "Tunnu/"Tonnu, móður ...
§A "Gunnarr ... ... §B ... [r]eisa ...

U 226
at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
U 258 $
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn,
U 312
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu
U 313
"Gunnarr lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís
U 315 „
"Gunnarr, sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son
U 377 „
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur
U 422
... [þenn]a eptir "Mú[l]a(?) [fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág sinn "...
U 428 $
§P "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q
U 428 $
ok "Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm], son sinn.
U 462
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn,
U 572
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
U 620 $
"Gunnarr ok "Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd
U 678
"Andvéttr ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður
U 818
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í
U 829
"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda
U 871
"Bjǫrn, "Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar
U 937
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
U 975
"Gunnarr.
U 990
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
U 991
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
U 1122
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr
U Fv1971;213A
"...viðr ok "Gunnarr létu gera m[erki] ... ... sína ...
U Fv1992;157
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein]
G 276
"[G]unnarr(?) ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son
DR 330 $
§A "Tosti(?) ok "Gunnarr ... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B
N 208
... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
N 602
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa.
N 602
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr mót þessa.
N 602
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr mót þessa.
N 602
á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr mót þessa.
N A331
"[Gunna]rr á mót [þessa]

Ög 162
U 382

Gunnars (4 förekomster)
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
"... lé[t] r[eisa] ... [epti]r "... son "Gunnars í "Hrísney. "Sveinn risti.
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ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.
"Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
Gunnbjǫrn (11 förekomster)
"Gunnbjǫrn ok "Sv[einn] ... ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn
"Gunnbjǫrn lét reisa st[ein] ... ... ...
"Gunnbjǫrn lét r[eisa] ... [hjal]pi ǫnd betr en ...
"Hjalmviðr ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf
... ... "Gunnbjǫrn(?) ...
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður
"Gunnbjǫrn lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi
"Hróðvísl ok "Farbjǫrn ok "Gunnbjǫrn.
Gunnborga (1 förekomst)
þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
Gunndjarf (1 förekomst)
"Freybjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Gunndjarf, fǫður sinn.
Gunndjarfr (1 förekomst)
"Freysteinn, "Þorbjǫrn, "Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein, fǫður sinn.
Gunnelfr (2 förekomster)
"Ásbjǫrn ... ... ... ... "Gunnelfr(?) létu at "Ásulf, fǫður sinn.
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
Gunnfús (1 förekomst)
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
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Gunnheiði (1 förekomst)
"[Gei]rhva[t]r ok "Auðhvatr gerðu kumbl eptir "Gunnheið[i](?) ... sína ... nýtan.
Gunnheiðr (1 förekomst)
ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
Gunnhild (1 förekomst)
reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild, móður.
Gunnhildar (1 förekomst)
í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
Gunnhildi (2 förekomster)
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
... "[G]unnhil[d]i konu sín[a] ...
Gunnhildr (9 förekomster)
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét
§P "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð,
steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at]
"Ábjǫrn ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir
"Gunnhi[ldr] ... eptir son sinn "Horsefni(?) ok "Hvíthǫfða. "Guð
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn ...
§A "Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr
"Gunnhildr gerði snáld.
Gunnhvat (3 förekomster)
... ... "..., son sinn, ok at "Gunnhvat, fǫður sinn.
"Sveinn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans <-þulfri>.
"Eyvindr reisti stein þenna eptir "Gunnhvat/"Gunnvald, son sinn.
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Gunnhvatar (1 förekomst)
... "Gunnhvata[r] ...
Gunnhvatr (1 förekomst)
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
Gunni (13 förekomster)
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn]. "Ámundi hjó.
§A "Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok]
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on
Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti steinhall/steinhelli þenna/þessa.
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r]
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar
"Holmgeirr ok "Gunni létu reisa stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd
njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
Gunnkell (1 förekomst)
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða.
Gunnlaug (1 förekomst)
"[G]unnarr(?) lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð
Gunnleif (2 förekomster)
ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi
"Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi
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Gunnleifr (2 förekomster)
Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr hjoggu rúnar.
"Gunnleifr, "Sigmundr hjoggu stein at "Skerði.
Gunnmarr (3 förekomster)
lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í
lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í
lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í
Gunnmund (1 förekomst)
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður sinn.
Gunnmundar (1 förekomst)
"Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu
Gunnreifr (1 förekomst)
"[G]unnarr(?) ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður
Gunnríðr (1 förekomst)
"Ulfr ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at "<sutlak>, fǫður sinn.
Gunnsteinn (1 förekomst)
"Gunnsteinn(?) ... ... "[Gu]ð hjalpi sál hennar.
Gunnþrúðr (1 förekomst)
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
Gunnu (4 förekomster)
ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
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"Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda "Gu[nn]u.
... "[E]ystein, fǫðurfǫður sinn, ok at "Guðrík(?), fǫður sinn, ok at "Gunnu ...
létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn, bónda "Gunnu.
Gunnuðr (1 förekomst)
eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son
Gunnulf (3 förekomster)
"Hrólfr ok "Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó rúnar.
"Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild, móður.
Gunnulfr (3 förekomster)
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með
"Gunnulfr gerði k[uml] ... ok "Sigstein, bróður sinn.
§A "Gunnulfr ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein
Gunnulfs (2 förekomster)
ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á "Svíþjóðu.
Gunnvald (1 förekomst)
"Eyvindr reisti stein þenna eptir "Gunnhvat/"Gunnvald, son sinn.

Vs 18 $
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Gunnvaldr (2 förekomster)
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng

DR 248

Gunnvalds (1 förekomst)
"Gunnvalds steinn, sonar "Hróalds, þular á "Salhaugum.
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Gunnvar (1 förekomst)
stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði
Gunnvarr (2 förekomster)
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn.
Gunnvið (1 förekomst)
"Klettr(?) ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi
Gunnviðr (3 förekomster)
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða,
... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok "Þorbjǫrn ok "Gunnviðr.
§P "Gunnviðr ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son
Gunnvǫr (8 förekomster)
"Gunnvǫr(?) lét ... ... eptir "Alfketil, [b]ró[ð]ur son ...
sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu sína.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Á[l]eif "Hnakka, fǫður "Þorkels.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.
"Gunnvǫr(?) ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda sinn.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Ǫnund ... ... ...
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú
Gus (1 förekomst)
"Sighjalmr lét reisa stein þenna eptir "Kús(?)/"Gus(?), bróður sinn.
Gusi (1 förekomst)
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).

Guss (2 förekomster)
"[Á]s[bj]ǫrn ok "Kúss(?)/"Guss(?) lé[tu] ...
"Kúss(?)/"Guss(?) ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
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Gussi (1 förekomst)
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).
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Gutis (1 förekomst)
§P ... §Q "Gutis/"Gotis
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Gyða (4 förekomster)
"Gyða lét re[isa] ...
"Gyða reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ...,
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó
"Gyða reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn.

Gyðings (1 förekomst)
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
Gýi (7 förekomster)
"Gýi setti ..., fǫður si[nn ... "Á]skell(?) hj[ó](?).
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan.
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki
"[Ulfkell](?) ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð
Gylfir (1 förekomst)
rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en
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Gylla (6 förekomster)
"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var
"Sigviðr ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir "Óleif.
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon bað
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Gylli (1 förekomst)
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir "Þorbjǫrn.

U 659

Gyllir (1 förekomst)
"Geirbjǫrn ok "Gyllir ok "Jógeirr ok "... reisa stein eptir "Geirmund karl.
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Gyllu (1 förekomst)
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi ǫnd.
Gynna (2 förekomster)
"Gunna/"Gynna ok "Þórunnr ok "Þor... ... ... ... sinn, ok "Gunna e[ptir] ...
"Gynna/"Gunna reisti stein þenna eptir "Saxa, son "Halfdanar.
Gyra (1 förekomst)
"Þorsteinn ok "Gyra(?) létu reisa stein eptir "Lafsa, fǫður sinn.
Gyrð (2 förekomster)
"Þórir(?)/"Þorgeirr(?) reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
"Freystein setti stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ...
Gyrðar (1 förekomst)
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.
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Sö 116
Vg 52
U 77 $
U 100
U 324
U 328
U 421
U 618
U 623
U 626
U 637
U 987
U 1104 $

Ög 210 $

Öl SAS1989;43
U 478

G 203 $

Gyríðar (3 förekomster)
lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok "Ástríðar.
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður.
hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
Gyríði (1 förekomst)
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
Gyríðr (13 förekomster)
ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið, bónda sinn.
"Gyríðr lé[t](?) ...
ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?) eptir.
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður
"...ulfr reis[t]i st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda sinn.
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?)
"Gyríðr ok "Sigviðr ok "Sigfastr reistu stein eptir "Véfast, fǫður
... ok "Gyríðr létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r
ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda sinn.
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði
"Nes-Végeirr ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok
Gæsling (1 förekomst)
"Tosti reisti stein þenna eptir "Gæsling, fǫður sinn.
gæti (2 förekomster)
<þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær
bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
gørla (1 förekomst)
fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.

U 73

Öl 28 $
Öl 28 $
Sö 130
Sö 148
Sö 338
U 209 $
Vs 1
G 114

Ög 136 $

Sö 60

Sö 192

U ANF1937;172

N 68

Ög 94 $

gǫr (1 förekomst)
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu
Gǫrðum (8 förekomster)
eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein
eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)] "Gǫrðum(?) ...
reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í "Gǫrðum(?)/"Chorezm(?).
... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
gǫrr (1 förekomst)
hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum
gǫrva (1 förekomst)
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast,
<ha> (1 förekomst)
bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
háð (1 förekomst)
"Þóra er háð er ... ... nistitind[r].?
Haðalandi (1 förekomst)
"Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
Haðistǫðum (1 förekomst)
ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).

Háðska (1 förekomst)
"Freysteinn reisti stein þenna eptir "Háðska, fǫður sinn.

U 19

U Fv1933;134 $
U Fv1933;134 $

haf (2 förekomster)
sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ
Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót

Sö 60
U 512 $
G 280 $
DR 311
DR 311

hafa (5 förekomster)
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður
[hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður
"Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í
§P "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un
"Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...

Sö 106
Sö 173 $
Sö 321
Sm 37
Vg 55
U 241
U 726
DR 279 $
N 449

hafði (9 förekomster)
stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með "Ingvari.
"Ófeigr ok "... l[ét]u reis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gert.
óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.
reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.
ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok
"Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...

Öl SAS1989;43
U 214
U Fv1959;196
N A280

hafi (4 förekomster)
illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
"Eiríkr gerði spítu á hafi.

X ByNT1984;32 $

Br Olsen;193A $

hafn (1 förekomst)
Þeir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §B ... [ha]fn þessa. §C Drengir ...
Hafrs (1 förekomst)
"Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}

Hs 7

hafsk (1 förekomst)
þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var

U 1041
U 1041

Hagbarðr (2 förekomster)
"Hagbarðr ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok
sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.

DR EM85;463B

U 527 $

G 200

Sö 124

Ög 136 $

hagi (1 förekomst)
Fuðtramr hagi(?) "...
Hagni (1 förekomst)
"Eyndr ... [þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi. "Holmsteinn.
Hagnviðr (1 förekomst)
"Uni/"Unni ok "Hagnviðr, arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi
Hagstein (1 förekomst)
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
Háislar (1 förekomst)
"Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar

Sö 211
Sm 55 $

Vg 47

DR 219

Haki (2 förekomster)
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu
"Haki(?), "Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir,
Haklang (1 förekomst)
... [stein] þenna ept "Haklang(?), mág sinn.
Haklangs (1 förekomst)
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.

Ög 149
Ög 162
Ög ATA6225/65
Ög Fv1970;310
Sö 18 „
Sm 16
Vg 128
U 11
U 513
U 540
U 542 „
U 828 $
U 879
U 960 $
U 1022
M5
M6
M7
DR 281

Hákon (19 förekomster)
"[Há]kon(?) ok "Sigsteinn reistu eptir "Hrólf, fǫður sinn, [s]tein
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr
"Hákon þeir brœ[ðr], synir "Gunn... [lé]tu ... ... ... ...
"Hákon reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr
... létu kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda
"Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon bað rista.
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn.
"Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á
... at "Hákon(?) ...
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan.
"Ingivaldr ok "Sveinn létu rista stein þenna eptir "Hákon, fǫður sinn.
"Hákon ok "Ástríðr gerðu ... son snjallan. Sá hét ... "Eiríks. "Guð
"Vígi(?) ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir
"Ǫnundr rétti stein þenna e[p]ti[r] "Hákon, fǫður ...
"Þors[t]einn rétti stein þenn[a] ... [f]ǫður sinn. "Hákon markaði.
"Autir setti stein þenna eptir "Hákon.

Ög 162

Hákonar (6 förekomster)
gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.

Sö 260
Sm 76
Sm 127
U 16 „
U 617

DR 56
DR 217 $

Öl Köping47

N 210 $

Sö 174 $

Öl SAS1989;43

stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
... "Hákonar, þ[a]t <ru-s> ...
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú
hal (2 förekomster)
"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
[þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía
<hal...> (1 förekomst)
... hjalpi ǫn[d] "<hal-...> ... ...
hála (1 förekomst)
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
halda (1 förekomst)
á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
haldi (1 förekomst)
bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi

Öl 37 $
Sö 145 „
Sö 145 „

halfan (3 förekomster)
kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í óðali(?).
fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í óðali(?).

Öl 28 $

halfborinn (1 förekomst)
§Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða

Öl 28 $

Sö 195 $

Halfborinn (1 förekomst)
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða
Halfburinn (1 förekomst)
"Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.

Halfdan (46 förekomster)
Ög 81 $
drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell
Ög 86 „
... ... [s]tein þenna ep[tir] "[Hal]fdan(?), fǫður ...
Ög 180
"Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] "Hrólf, fǫður sinn, var góðr.
Ög 224
"Ástríðr, "Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C góðan.
Ög SKL4;175 $
"[Hal]fdan(?) o[k](?) ...
Sö 131
"Spjóti, "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr
Sö 188 $
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
Sö 270 $
"Farbjǫrn/"Freybjǫrn lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.
Sö 272
"Þorfastr lét rei[sa] s[t]ein þenna eptir "Halfdan, son s[i]nn.
Sö Fv1948;295
"Halfdan reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður
Sö Fv1988;34 $
§A ... ... ... §B ... "[H]alfdan ...
Sm 146 „
"Halfd[an] lét reisa stein þenna eptir "Sebba, fǫður.
Sm 154 $
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
Vg 7
"Grímr reisti stein eptir "Halfdan, frænda sinn.
Vg 39
"Þrasi setti stein þenna ept "Halfdan, son sinn.
Vg 176 $
... gerði kuml þessi eptir "[Hal]fdan, bróður sinn ...
U 34
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn,
U 61
"Hjalmviðr ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn
U 113 „
... ... stein eptir "Halfda[n] ...
U 153
"[S]vei[nn] ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir enduðust aust[r] ...
U 159
"Gísmundr ok "Hemingr létu reisa stein eptir fǫður sinn "Halfdan.
U 229
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son
U 231
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður sinn.
U 240
ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
U 300 „
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
U 399
"... lét rei[sa] ... ... "[Hal]fda[n] ...
U 462
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti rúnar.
U 474
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr

U 511
U 650
U 651
U 673 „
U 737
U 749
U 808
U 818
U 913
U 925 $
U 1022
U 1080 $
U 1157
U 1162
U Fv1973;146
Vs 29
DR EM85;239
X ByFv1970;248

"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
... "[Ha]lfdan ok "...
... "[Ha]lfdan(?) o[k] ...
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok
"Eyndr(?) ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok
"Vígi(?) ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir
"Sighvatr ok "Karl létu reisa st[ein] eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Halfdan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast,
"Þorgautr/"Þorgunnr setti stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn ...
"Halfdan ...

Halfdanar (4 förekomster)
Sö 250 $
"Gynna/"Gunna reisti stein þenna eptir "Saxa, son "Halfdanar.
Vg 199
... ... ... ... ... "Hjalms(?), kona(?) "Halfd[anar](?) ... ... ... ... ... ...
U 749
at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
D Fv1993;174 „
... [bróð]ur/[fǫð]ur(?) "Half[danar](?) ...

Sö 184 $

Ög 122 „$
N 210 $

Hall (1 förekomst)
"Hermóðr lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda hans.
halla (2 förekomster)
reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?).
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.

Sö 195 $
Sö 302

U 905 $

U 905 $

G 59 $

X RyNLT2004;5

Ög 170
Sö 271 „
U 771 $

DR 379 $

N 449

Hallbjǫrn (2 förekomster)
"Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
Hallfreðar (1 förekomst)
"Þorgerðr, "Hallfr[íðar](?)/"Hallfr[eðar](?) dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund
Hallfríðar (1 förekomst)
"Þorgerðr, "Hallfr[íðar](?)/"Hallfr[eðar](?) dóttir, lét rétta stein eptir
Hallgeirr (1 förekomst)
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ...
halli (1 förekomst)
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
Hallsteinn (3 förekomster)
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fǫður sinn "Sini(?).
"Hallsteinn reisti stein at "Þjalfa, fǫður sinn. "Ámundi hjó.
"Hallsteinn lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni
Hallvarð (1 förekomst)
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?)
Hallvarðr (1 förekomst)
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði

Hals (2 förekomster)
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
§A "Hals ok "Freybjǫrn reistu steina §B þessa eptir "Hofa, félaga sinn.

U 919
DR 321

hamri (2 förekomster)
víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð
"Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.

Öl SAS1989;43
Vg 4

Hámunda (1 förekomst)
§A "Karli ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.

Ög 201 $

Hámundr (1 förekomst)
"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg

Sö 367

han (1 förekomst)
setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.

DR 291

Sm NOR2001;25
U 29 $
U 395
DR 293 „
N 61

DR 282
DR 283

N 246 „

hana (5 förekomster)
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr
"Svei[nn] ... ... ... [ris]ta st[ein] ... ... [s]em hana fœrði til "Sigtúnum.
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok

Handar (2 förekomster)
"Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.
handsǫl (1 förekomst)
hands[ǫl]

Sö 116

Öl 11 $
Öl 36 $
Öl ATA4063/60
Ög 30
Ög 31
Ög 68 $
Ög 77
Ög 94 $
Ög 105 $
Ög 136 $
Ög 155 $
Ög Fv1970;310
Sö 9
Sö 16
Sö 33
Sö 39
Sö 40 $
Sö 47
Sö 49
Sö 52
Sö 53 „
Sö 60
Sö 64 „
Sö 65
Sö 83 „
Sö 85 $
Sö 92
Sö 96
Sö 105
Sö 106
Sö 107
Sö 108

Hani (1 förekomst)
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok
hann (194 förekomster)
... "..., stjúp sinn. Ha[nn] ...
at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
... "...ald, fǫður sinn. Hann ...
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).
reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu
reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars helfningi.
"Hákon reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
§A ... "[A]uðin/"[L]oðin. Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd. §B <aʀ>/<ma>
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á "Líflandi.
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn. Hann átti "Geirunni.
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.
re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.
"Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi endaðist.
[H]ann druknaði í "Englands ...
"Andsvarr ok "Ern... ... fǫður sinn. Hann endaðist út í "Grikkjum ... ...
... lét reisa st[ein] ... "Rysju(?), bró[ður] sinn. Ha[nn] ... austr. "Balli ...
... ... [s]tein þenna at "Begli, fǫður sinn, bónda "Sæfu. Hann var fa[rinn](?) ...
"Holmviðr ... ... "[Þ]or[bjǫ]r[n](?) son [sinn]. Hann var fa[r]inn me[ð] "Ingvari.
sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.

Sö 126
Sö 130
Sö 136 „
Sö 137
Sö 148
Sö 159
Sö 160
Sö 165
Sö 170
Sö 171
Sö 173 $
Sö 182
Sö 195 $
Sö 198
Sö 202 $
Sö 207
Sö 210 $
Sö 212
Sö 213
Sö 238 „
Sö 275
Sö 295 „
Sö 318 $
Sö 319
Sö 321
Sö 338
Sö 345 $
Sö 348
Sö 351
Sö Fv1954;22
Sm 5
Sm 33 $
Sm 37
Sm 77
Sm 86 „
Sm 92 $
Sm 101

"<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.
drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)] "Gǫrðum(?) ...
þeir reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann var und hifni beztr.
sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
"Ingjaldr ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>,
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd kristinna.
"Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
"Ingifastr lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með "Ingvari.
... son sinn "Víking. Ha[nn] ...
bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
"Þorbjǫrn reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti "Kolhaug(?).
"Guð... ... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál hans.
þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
"Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
"Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
[Hann(?) ma]nna(?) beztr(?) mat[ar](?) í(?) heimi(?) var(?).
Hann var "Ingvars sonr.
reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok
"Finnviðr(?) gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
"Ófeigr ok "... l[ét]u reis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gert.
beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður ... §C ... [lét]
"Þeg[n] ... ... sinn. Hann varð drep[inn] ...
"... reisti stein þenna at "Végeir, fǫður sinn ... ... [dr]ápu h[a]nn.
"... reisti ... ... ... ... sinn. Hann er endaðr í austrvegi út á "La[ngbarðalandi](?).
§A "Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
"Sv[ei]nn ... eptir "Bróður/bróður. Þeir [l]ǫgðu(?) hann ...
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.

Sm NOR2001;25
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
Vg 181
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
U 16 „
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
U 29 $
þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ...
U 29 $
son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét
U 29 $
hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon
U 60
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða ...
U 69
eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son
U 118
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
U 130
"Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr
U 133
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
U 140
"[Jar]laba[nki] ... Hann endaðist í "Grikkjum.
U 141 „$
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.
U 158 „
lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
U 160
"Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé
U 166
reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
U 167
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
U 170 „
ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði.
U 170 „
ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti
U 174 „
"Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki> <kauþuʀ>.
U 180
ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
U 194
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
U 200
sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
U 201 $
ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
U 212
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét
U 214
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu
U 241
"Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu
U 258 $
fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri "Ásbjarnar.
U 283 „
"Sibbi ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr "Gísmundar.
U 324
þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
U 329
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok "Ástríðar.
U 331
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
U 337 $
sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd
U 338
Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
U 346 „
lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr
U 348
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.
U 349 „
[lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
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U 374 $
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U 446 „
U 477 „
U 518 $
U 527 $
U 533
U 539
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U 582 „
U 586 $
U 611
U 614 $
U 633
U 636
U 644 $
U 687
U 698 „$
U 698 „$
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U 703
U 710
U 726
U 727
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U 739
U 758
U 759
U 785
U 803
U 862

"Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
"Karsi ok "<kar-...> ... sinn. Hann var dauðr í hvítaváðum.
si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
... létu rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð hj[a]lpi sál[u].
þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).
fœrðu stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?) þessa ...
ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs
"<isifara> ok ... sinn. Hann dó í "Grikkjum.
... [e]ptir "Ingjald, son sinn. H[ann] ...
þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi
fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi. "Holmsteinn.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
§B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok
til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
"Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
"Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir "Sig...
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫndinni.
sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét
§Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
... [ha]nn bjó í "H[úsbý](?) ... ...
eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s ... hann ... ...
lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Véfas[tr] [lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ulfr lét reisa stein, sjalfr hann eptir sik.
láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi "Guðbjarna[r]. "[Vé]seti risti.

U 898
gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
U 948 $
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður
U 949
... [rei]s[a] stein eptir "<–lkir>, fǫður sinn. Ha[nn] ...
U 954 „
rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
U 985
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.
U 1016 $
sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr
U 1016 $
sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ...
U 1028
... "Ásbjǫrn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þá, er hann sviku.
U 1077 $
... [ep]tir "Ref/"Reif, hann(?) <bi-kumr> ...
U 1143 $
ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra
U 1148 „
... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
U ATA4909/78 „
hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
U Fv1979;244B
... Hann lét rei[sa s]tein þe[nna] ... sá ... [hja]lpi hans [sál]u ...
U Fv1992;166
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ...
U Fv1992;166
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
U NOR1998;25
§A ... <iorils> <ouriþ> <uaksnaur> <kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara
U NOR1998;25
<ouriþ> <uaksnaur> <kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý
Vs 9 $
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
Vs 22 $
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
Vs 27
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti rúnar.
Nä 15
lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ... <a-s-uar>.
Nä 29 $
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
Gs 8 $
"Ásmundr ... ... Hann var vestr [út á] "Engla[n]di ...
Gs 13
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands
Gs 13
"Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
Hs 7
at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá
Hs 8 „$
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd "Unar.
J RS1928;66 $
sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok
G 134
þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki
G 134
blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
G 136 „$
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga
G 188 $
heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ...
G 203 $
"Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B
G 207
"Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...
G 370 $
ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
DR 1
félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.
DR 133
ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok fyrstr.

DR 201 „
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
DR 216 $
reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var
DR 216 $
frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?)
DR 217 $
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl
DR 217 $
allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía
DR 217 $
suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
DR 220 $
"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
DR 259
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
DR 266
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr.
DR 279 $
félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
DR 379 $
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans.
DR EM85;312
"Þorgautr/"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
N 252
reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
Br Olsen;200B $
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...
hans (266 förekomster)
Öl 1 $
[þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi
Öl 2 „
[rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Öl 7 „$
"... lé[t] reisa stein eptir "Þor... ... [s]inn. "Guð hja[l]pi sál hans.
Öl 9 „
reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Öl 12 „$
... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
Öl 16 „
þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Öl 19 „
lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Öl 23 „$
létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
Öl 28 $
stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr
Öl 28 $
stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
Öl 31 $
"Auðbjǫrn lét reisa stein ... hjalpi sálu hans.
Öl 44
... [f]ǫður. "Guð hjalpi sálu hans! Les ave(?)!
Öl 46 $
þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Öl SAS1989;43
<þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af
Ög 41 „
"Gautarr(?) ok þeir(?) brœ[ðr](?) ... ... "[G]uð hjalpi sálu hans.
Ög 51 „
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál hans.
Ög 97
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Ög 99
þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
Ög 152
reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð sálu hans.
Ög 160
lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.

Ög 161
þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
Ög 163
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Ög 201 $
§B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
Ög 213
lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
Ög 220
létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
Ög 228
"Gjaflaug reistu eptir "Ófeig, bónda sinn. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
Ög 229
"Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
Ög Fv1943;317A $
lagði stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Ög Fv1958;252
sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
Sö 2
þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
Sö 7
þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Sö 8
"Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 10
þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 14 $
sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.
Sö 19 $
þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans ǫnd.
Sö 30
stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
Sö 32 U/V
létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 38 „
reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
Sö 43 $
... þenna ep[tir] "[Sǫl]va(?), fǫður [sinn. "Guð] hjalpi ǫnd hans. ...
Sö 66
Hér réttir "Gulleifr ok ... ... "Guð bjargi sál hans.
Sö 67 „
reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 76 „
lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 94 „
... eptir "Bjǫrn, bónda sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 102 $
reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
Sö 125
stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr hans sál.
Sö 134
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
Sö 134
reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
Sö 135 „
... Hjalpi "Guð hans ǫnd.
Sö 143
lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
Sö 149
ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
Sö 155 $
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ..., snjallir drengir.
Sö 174 $
sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
Sö 184 $
stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda hans.
Sö 187
reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 190 $
fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
Sö 195 $
sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
Sö 207
... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál hans.

Sö 210 $
reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
Sö 212
lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
Sö 288 $
fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Sö 312
gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
Sö 329 „
"Eimundr lét ... [Hjalpi] "Guð sálu ha[ns].
Sö 350
reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].
Sö 356 $
§A "Gu[ð hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi
Sö 382 „
reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Sö SB1965;20 $
... ok(?) ... ... fǫður(?) "Guð hjalpi ǫnd han[s] ...
Sm 7 $
"Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi "Guð ǫnd hans.
Sm 10
víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu hans.
Sm 71
lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans
Sm 71
þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá
Sm 71
fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
Sm 71
fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
Sm 72
... reisa stein ok g[era] ... hjalpi ǫnd hans.
Sm 75
[fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 95
"... ok ... þeir létu leggja yfir "... [h]ans ... ... ...
Sm 100
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
Sm 107 „
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).
Sm 122
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
Sm 124
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Sm 137
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 143
lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 154 $
setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
Vg 26
... [hjal]pi sálu hans.
Vg 105
lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
Vg 127
"Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
Vg 186 $
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
U2„
létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
U 17
ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 24
... fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s] ...
U 25
reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
U 30
fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
U 37
"Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
U 38
[stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ... sál ha[n]s.
U 39 „
lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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U 69
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U 130
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U 200
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U 212
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U 371 $
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U 379
U 390 $
U 391 $

létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða,
lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
§A ... [ste]in þenna eptir ... ǫnd hans §B <þartunki>
"Holmsteinn ok "Forku[nn]r ... "...[f]ast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á
... [ri]sti rú[nar] ... hjal[pi] ... hans
eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir
"Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok
eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
"Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd hans.
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd hans.
þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ... ...
steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.
í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
"Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a sinn.
stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
"Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
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U 650

reisa st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn hjó.
reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.
stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs móðir.
stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi sálu hans.
reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi ǫnd hans.
lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
"Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr risti.
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Tafeist[r] ... [rei]sa stein þenn[a] ... "Guð hj[al]pi ǫnd [ha]ns. "Þorbjǫrn risti.
... ... þ[enn]a eptir "Vébjǫrn, f[ǫður] ... ǫnd hans.
létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son s[inn].
létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
ok "Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu hans.
létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti rúnar.
þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
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"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi anda hans.
... re[is]a st[ein] [a]t "Ǫ[l]vi(?), leysa(?) s[inn] ... hjalpi sál hans.
lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s ... hann ... ...
... sinn, son "Holmfas[ts]/"Holmfas[tar] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi ǫnd hans.
lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Vébjǫrn reisti stein eptir "Ketil. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... [sá]l(?) hans ...
lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
"Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
r[ei]sti steina þessa þrjá ... [drótt]in(?) hja[lp] ǫnd ha[ns].

U 1039 $
eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét
U 1039 $
"Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok "Véelfr.
U 1043
l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
U 1094 „
létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1144 $
létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
U 1145
þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 1149
létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
U 1155
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1157
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Halfdan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1173
"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U ATA3500/43
... hans ǫnd ok sá[lu] ...
U ATA4909/78 „
brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
U Fv1955;216
reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U Fv1979;244B
... Hann lét rei[sa s]tein þe[nna] ... sá ... [hja]lpi hans [sál]u ...
U Fv1984;257
dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and han[s].
U RR1987;134
helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í "Hú[s]um(?).
Vs 5
var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi hjó [r]ú[nar].
Vs 9 $
eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
Vs 15
lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann
Vs 18 $
sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
Vs 19
gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu h[a]ns.
Nä 11
létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Nä 18
... [si]nn, frœknan dre[ng] ... "Holmi, son hans ... ...
Nä 28 „
eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans <-þulfri>.
Gs 11
létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar.
Gs 12 $
... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta
Gs 12 $
ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
Gs 13
lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
Gs 19 „
þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.
M 11 $
stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir
M 11 $
stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
M 16
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti rúnar.
Hs 2 $
"Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
Hs 11
[rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.
G 80 $
... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ... sálu hans.
G 138
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu
G 188 $
... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði stein ...

G 203 $
sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira
G 208
stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
G 276
[e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.
G 280 $
Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept
G 343 $
... reisti kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er
DR 96
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
DR 107
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var
DR 209 $
þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn.
DR 212
steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru,
DR 259
eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
DR 291
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
DR 317
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
DR 345 $
"<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
DR 354
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
DR 371 $
reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
DR 379 $
hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.
DR 380
þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
DR 385
"Gillingr reisti ... ... [br]óður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
DR 389 $
stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
DR 391 $
þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
DR 398
stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
DR 402
stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
DR 404
stein þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
DR AUD1996;274
ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ... ... ...

DR SCHL18

G 300 „

Öl Köping55
Sö 179

<har> (1 förekomst)
<har> <mar> <or>
Hár (1 förekomst)
"Hár(?) rétti stein.
Harald (4 förekomster)
... [e]ptir "Harald, fǫður ...
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok

Sö 242
DR 36 $

Sm 87
Vg 85
U Fv1973;146
DR 42
DR 42

Sm 42
U 769
DR 55
DR 80

Öl 43 $
Ög 60 „
Ög 104 $
Sm 48
Vg 59
Vg 61
Vg 62
Vg 74
Vg 75 $
Vg 82
Vg 90
Vg 92
Vg 102
Vg 112
Vg 113
Vg 114
Vg 115

"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
... lét kuml þessi gera, "Harald ... ... fǫður ... ...
Haraldr (5 förekomster)
"Haraldr ... bróður sinn.
... "Haraldr ... [ept]ir "<kik> ...
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept
kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði
Haralds (4 förekomster)
reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
... "Ásbjǫr[n] ... ... ... sinn ... "Haralds ...
harða (54 förekomster)
ok "Sv[einn] ... ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?) góðan. ... "[O]ddvarr(?) risti rúnar ... stein ...
er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða góðan.
eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
"Ófeigr setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).
ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
"Útlagi reisti stein þenn[a] eptir "Eyvind, harða góðan þegn.
"Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fǫð]ur(?) sinn.
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
... reisti ... [harð]a(?) góðan.
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.
"Dagr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn frænda, harða góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna ept[ir] "Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.

Vg 126 „
"<–arukr> reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng <itiþ>.
Vg 130
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?) "Tryggvi(?).
Vg 139
reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn, "Ruggu(?) so[n, ha]rða góðan.
Vg 151
"Véfastr reisti stei[n þenna epti]r "Vífa, harða góðan þegn.
Vg 152
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.
Vg 153
"Bjǫrn reisti stein þe[nna] ..., son sinn, harða góðan dreng.
Vg 154
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn.
Vg 156
§A "Þorbjǫrn reisti stei[n] [þenna epti]r "Þóri, bróðurson sinn, §B harða góðan svein.
Vg 157
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
Vg 157
fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
Vg 158
"Kafli reisti stein þenna eptir "Geira, þegn harða góðan, bróðurson "<bitu>.
Vg 162
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
Vg 179
sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða góðan.
Vg 181
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
Vg 184
stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
Vg NOR1997;27
"Ulfr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.
Vg NOR1997;27
stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.
DR 1
§B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.
DR 68
þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með
DR 77
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.
DR 86
"... ... stein ... ... bróður sinn, harða góðan þegn.
DR 106 „
"Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan þegn.
DR 115
§A "Spǫrr reisti stein þenna ... ... ... ... ... ..., §B harða góðan þegn.
DR 121 $
"Þorgeirr "Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.
DR 123
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
DR 127
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
DR 130
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
DR 213
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
DR 268
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng.
DR 276
"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
DR 278
"Tóki reisti stein þenna eptir "Auðga, bróður sinn, harða góðan [þegn].
DR 288
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.
DR 289
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan.
DR 294
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
DR 338
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
DR 343
ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan þegn.
N 244
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.

U 605 „

N 225

Ög 122 „$

Harðar (1 förekomst)
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok
Harðarsonr (1 förekomst)
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur
Harðenna (1 förekomst)
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?).

U 843 „

Harðgeirr (1 förekomst)
"Harðgeirr ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein

Ög 45

Harði (1 förekomst)
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir

Ög 122 „$

U 323 $

U 854 $
U 1097

Sö 32 U/V

Harðina (1 förekomst)
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?)
harðslegin (1 förekomst)
honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi
Harðsteinn (2 förekomster)
ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok "Þorbjǫrn ok "Gunnviðr.
"Harðsteinn ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok
Harja (1 förekomst)
§A "Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir

DR EM85;306 $

Sö 318 $

Sö 55

Sö 68 „

DR SCHL4
DR SCHL4

U 517 $

U 558 $

U 744

Sö 56 $
Sö 122
Sö 123

harma (1 förekomst)
mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.
harmdauð (1 förekomst)
sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.
harmi (1 förekomst)
sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u
Harmsorga (1 förekomst)
"Svertingr reisti stein at "Harmsorga, fǫður sinn.
Harpara (2 förekomster)
§A "Kristr hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi "Svein "Harpara.
hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi "Svein "Harpara.
Háruk (1 förekomst)
"... ... ... re[ist]u stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ...
Háruks (1 förekomst)
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
Harvistǫðum (1 förekomst)
lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
Hástein (3 förekomster)
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
"Ásgautr reisti stein þenna at "Hástein.

Hásteinn (1 förekomst)
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at

Sö 347

DR EM85;151B $

Sm 37

hatrs (1 förekomst)
fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.

DR EM85;151B $

U 135
U 269
DR 29
DR 34
DR 230

Ög 82
DR 264

Öl 1 $
DR 143
DR 298 $

Ög Fv1965;54

Há<tiuʀ> (1 förekomst)
þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn.

Hátýr (1 förekomst)
... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr
haug (5 förekomster)
reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
"Illugi lét reisa steina ok haug gera eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
"[Hra]fnunga-"Tófi gerði haug ...
§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son
Haugbý (2 förekomster)
"Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir "Eyvind, "Tosta son, er átti "Haugbý.
§A "Þórðr hjó rúnar þessar ... ... §B "Folkvé/"Fullugi á "Haug[bý] ...
haugi (3 förekomster)
fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils
sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
Haukr (4 förekomster)
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng

Sö 282 „
U 304 $
U 849 „

"Véfastr ok "Hauk[r] reist[u] stein eptir "<naus>, fǫ[ður] ... ... ... "... bróður
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður sinn.
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti

Sö 270 $

Háulf (1 förekomst)
"Farbjǫrn/"Freybjǫrn lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.

U 25

Haur (1 förekomst)
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.

Hs 6 $

Sö 298

U 99
U 792 $
U 990

U 678
U 999

Vg 181
DR Fv1988;234B
N 140

Haurlaug (1 förekomst)
reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.
Haurr (1 förekomst)
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu
Haursa (3 förekomster)
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður sinn.
"Kárr lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Haursi (2 förekomster)
"Andvéttr ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at
Hávarðr (3 förekomster)
son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
"Hávarðr(?) ...
"Hávarðr fáði hollr.

Sö 131
DR 230

Sö 165
Sm 8 $
U 679
U Fv1976;99
Vs 13

U 920 $
U 1038 „$

U 770
U 1151

Sö 104
U 435
U 821 $
U 1083 „$

heðan (2 förekomster)
þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.
þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan dragi.
Heðin (5 förekomster)
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr
"Þjóðgeirr(?)/"Friðgeirr(?) ok "Hróðelfr ... stein eptir "Heðin, son sinn.
"... létu reisa stein þenna eptir "Heðin, fǫður sinn.
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó rúnar.
Heðinbjǫrn (2 förekomster)
"Ingi... ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu
"Heðinbjǫrn lét reisa stein at "Ála/"Alla, bróður sinn ... <hia>
Heðindís (2 förekomster)
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan.
"Heðindís lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at
Heðinfast (4 förekomster)
"Freysteinn(?) rétti stein þenna at "Heðinfast, fǫður sinn. "Ulfr á "Eikey(?) ...
"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Ástríðr/"Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði,
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.

U 641
U 642

Heðingeirr (2 förekomster)
"Heðingeirr ok "Bjǫrn reistu eptir "Gilda(?), bónda góðan.
"Heðing[eirr] ok "Bjǫrn reistu eptir "Gil[da(?), fǫ]ður sinn.

Ög 228

Heðingunnr (1 förekomst)
"Heðingunnr, "Gjaflaug reistu eptir "Ófeig, bónda sinn. Hjalpi "Guð ǫnd

Vg 120 „
M9„
N 226
Br Olsen;205B $

Heðinn (4 förekomster)
"[H]eðinn ok þeir b[rœðr](?) ... ristu rúnar ...
"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>, fǫður
"Heðinn ... "Bǫð[var] ...
§A "Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi.

U 210
U 231

Heðinvé (2 förekomster)
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir hjó.
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir

Sö 159
Sö 195 $
Vg 59
U 344
U 758
U 759
U NOR1998;25
Vs 15
N 64 „

hefir (9 förekomster)
ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr
gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti
þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
"Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður.
... [hefir/gat] settan stein þenna ep[tir] ...

Öl 37 $

Sö 55

U 1016 $

hefndi (1 förekomst)
sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
Hefni (1 förekomst)
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi
Hefnir (1 förekomst)
hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ...

G 80 $
G 180 „
G 203 $

G 280 $

Sm 71

Vs 15

Ög Fv1958;255

X FiSAO1987;38

U 75
U 684

Sö 219 $
U 567

hefr (3 förekomster)
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ... sálu hans.
... hefr(?) ...
"Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa
Hegbjǫrn (1 förekomst)
Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa
Hegga (1 förekomst)
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok]
Hegulfr (1 förekomst)
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu,
Hegvaldr (1 förekomst)
"Hegvaldr lagði stein þenna eptir "Auða, son sinn góðan.
Hegvé (1 förekomst)
§A "Bótvé §B "Hegvé á mik.
Hegvið (2 förekomster)
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
"Sigviðr ok "Sveinn létu rétta stein at "Hegvið, fǫður sinn.
Hegviðr (2 förekomster)
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði stein.
"Ǫnundr ok "Sveinn(?) ok "Ernbjǫrn ok "Hegviðr(?).

DR EM85;361

Hs 14 $
Hs 14 $
Hs 14 $
Hs 15 $

Hs 15 $

Sö 16
U 1048
DR 1
DR 3
DR 63

DR 62

DR 209 $
DR 209 $

G 276

Hegvin
"Hegvin

(1 förekomst)

HéGylfa (4 förekomster)
rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En
sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr
En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í
þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir,
HéGylfis (1 förekomst)
en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son.
Heiðabý (5 förekomster)
§A ... "[A]uðin/"[L]oðin. Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd. §B <aʀ>/<ma>
"Gillaug lét hǫggva at "Jǫrund, son sinn, dó í "Heiðabý.
eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.
"Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.
... "Þexla ... ... þenna ... ... "Ámunda ... ... ... ... ... "Heiðabý ...
heiði (1 förekomst)
"Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.
heiðverðan (2 förekomster)
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa
§AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok
Heil.. (1 förekomst)
"Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.

heilagr (2 förekomster)
setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.

Vg 186 $
U 942

Heilfús (1 förekomst)
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé.

G 136 „$

G 343 $

Heilgeir (1 förekomst)
... reisti kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald

G 59 $
G 370 $

Heilgeirr (2 förekomster)
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
"Hvatarr ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var

DR AUD1999;288 $

G 136 „$

U 719

Sö 55
U 1016 $
U 1016 $
G 136 „$

<heili> (1 förekomst)
... þér(?) ... ... ... §B svá rístr ... rúnar ok ... ... <heili-> ... "Áki reist <bi-rk>.
Heilvé (1 förekomst)
"Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok

heim (1 förekomst)
"[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
heima (4 förekomster)
ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir
"Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein
sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ...
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði

Sö 275

Ög 157 $
U 1122

U 1099 „

U 1122

U 317 „

Vg 33 $

DR 3

DR 1
DR 154 „$
DR 155
DR 296
DR 297

heimi (1 förekomst)
[Hann(?) ma]nna(?) beztr(?) mat[ar](?) í(?) heimi(?) var(?).
Heimkel (2 förekomster)
"<–ti-> gerði brú þessa e[p]tir "Heimkel ok "Sibba, sonu sína.
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál "Hemkels/"Heimkels.
Heimkell (1 förekomst)
"Vébjǫrn ok "Hemke[ll](?)/"Heimke[ll](?) ... "Gunna, fǫð[ur sinn].
Heimkels (1 förekomst)
stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál "Hemkels/"Heimkels.
Heimlaug (1 förekomst)
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda sinn.
heimti (1 förekomst)
reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra heimti(?) stein.
heimþega (1 förekomst)
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.
heimþegi (5 förekomster)
§A "Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá
... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi "Finnulfs.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
"Ásbjǫrn, heimþegi "Tóka, setti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn.

Öl Fv1918(2);15 $
Öl Fv1918(2);15 $
Öl RäpplingeRaä278 $

DR 98

Ög 162

Vg 119 $

U ATA6243/65
G 136 „$
GR 76
Br E16 $

G 188 $

Sö 338

Ög 145
Ög 155 $

hein (3 förekomster)
§P Illu ... ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
§Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
Hein.

Hein (1 förekomst)
þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja "Hein.
heita (1 förekomst)
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
heiti (1 förekomst)
ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar
heitir (4 förekomster)
[ok] "[Þors]tein(?), synir "Freysteins. "Si[gþr]úðr(?) heitir móðir þeira ... ... steina.
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr].
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ...
... heitir stein/"Stein ...
heitu (1 förekomst)
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann
heldu (1 förekomst)
at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum,
helfningi (2 förekomster)
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, er fórst ... helfningi(?) austr.
"Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars helfningi.

Ög 85 „

Sö Fv1954;19 $
Vg 105
Vg 122
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Öl Köping57
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Ög 144
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U Fv1953;263
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Hs 7

Helfr (1 förekomst)
"Helfr reisti s[tein þenn]a eptir "Þóri.
helga (4 förekomster)
... ... ... fǫður sinn ... ... sinn helga(?) "Krist biðja ...
stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
Helga (21 förekomster)
... ... stein eptir "Sigstein, fǫður sinn, ok "H[el]ga(?) ...
"Þorkell ok "Helga, þau reistu stein.
... reisti stein þenna eptir "Helga, fǫður s[inn].
"Helga reisti stein þenna eptir "Ásmund, son sinn.
"Þóra lét reisa stein þenna eptir "Helga, bónda sinn.
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Helga, bróður.
... lé[t r]ei[sa] ... [epti]r "Helga. "Guð hjalpi ...
"Helga setti stein þenna at "Eymund bróður.
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er druknaði.
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast,
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.
"Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var
"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd
Þau(?) "Eyríkr(?)/"Auðríkr(?) frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik
"Sigfastr ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í]
"Helga lét reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
"Hvatarr ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
"Helga á snáld þenna.
helgat (1 förekomst)
fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á
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helgi (3 förekomster)
lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr hans sál.
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
"Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
Helgi (10 förekomster)
"Helgi ok "Sveinn ... "Guð h[jalpi] ...
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir "Þorbjǫrn.
"Helgi ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at
"Helgi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
"Helgi reisti stein þenna eptir "Finn, fǫður sinn.
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna,
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Helgi [ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ...
"Helgi reisti stein þann ept "Ketil, bróður sinn.
Helgu (2 förekomster)
ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
Helgulfr (4 förekomster)
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður
"Helgulfr ok "Geirleifr þeir gerðu eptir "Sigmund, bróður sinn.
Helgunnr (1 förekomst)
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
hell (1 förekomst)
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
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U 90
U 102
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U 118
U Fv1953;263
U Fv1990;32B

Ög 118

Hella (1 förekomst)
"Hella(?) reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður
helli (13 förekomster)
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
"Ing[a](?) ... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi sálu. "Sveinn(?) helli(?) hjó(?).
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu,
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
"Ingibjǫrg lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n],
"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn.
"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
"Þorsteinn hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn.
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður
"Ingilaug lét hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans.
hellu (1 förekomst)
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok
helt (1 förekomst)
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend
Heming (4 förekomster)
§A "Gei[r]lak[r](?) l[é]t ... [ep]tir "[H]eming, [s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína,
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
Hemingr (15 förekomster)
"Gunnarr ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar,
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"[He]mingr lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir "Ingvar,
lét rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr eptir móður sína.
"Gísmundr ok "Hemingr létu reisa stein eptir fǫður sinn "Halfdan.
"Ingjaldr ok "Hemingr létu reisa steina eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður sinn.
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð
"Víkingr ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður sinn.
"<iolatr> ok "Hemingr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Ígulfast.
"Ábjǫrn ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"[He]mingr lét hǫggva stein eptir s[on] sinn góðan.
Hemkel (1 förekomst)
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál "Hemkels/"Heimkels.
Hemkell (1 förekomst)
"Vébjǫrn ok "Hemke[ll](?)/"Heimke[ll](?) ... "Gunna, fǫð[ur sinn].
Hemkels (1 förekomst)
reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál "Hemkels/"Heimkels.
hendi (1 förekomst)
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
hennar (14 förekomster)
... "[Gu]ð hjalpi hennar sálu ok ...
"Gunnsteinn(?) ... ... "[Gu]ð hjalpi sál hennar.
lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu hennar.
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir "Ingifast.
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Vg 50
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U 98 „
U 98 „
U 112
U 808
U 1008 $
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stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
"Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.
sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.
"Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs
at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
... "...undr "Greip[a]/"Grip[a] sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ... ... ... [ma]rkaði stein.
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henni (1 förekomst)
§B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde,
her (1 förekomst)
"Sigfrøðr lét her(?) reisa at "Borggeir, fǫður sinn.
hér (28 förekomster)
kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er
ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar.
kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
Hér réttir "Gulleifr ok ... ... "Guð bjargi sál hans.
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður.
§P Hér skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir
<...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti]
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at
Hér liggr "Húskarl.
"[Ulfkell](?) ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir
son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ... ...
þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan.
Hér liggr "Sigreifr/"Særeifr, bróðir ... ... En "Œpir risti rú[n]ar.
Hér liggr "Snæbjǫrn, sonr "Andsvars. "Guð hjalpi ǫnd.

U 703
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
U 707 $
... "Ósyrgr ... stein þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r þess[ar].
U 729 $
eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum
U 838
ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda]
U 973
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
U Fv1983;228
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
U Fv1986;84 $
fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
U Köping;18 „
Hé[r](?) ...
Bo Peterson1992
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
G 203 $
"Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D
G 343 $
... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau
N 413 „
"Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
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U Fv1988;241
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Herbjǫrn (2 förekomster)
"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður
Herfreðr (1 förekomst)
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður
Herfríðr (1 förekomst)
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at
Herjarr (2 förekomster)
"Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok] "Herj[a]rr mǫrkuðu.
Herjulf (2 förekomster)
"... gerð[i](?) ... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok "Ingigerði/"Ingigerðr.
"Snorrir/"Snerrir ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
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Herjulfr (2 förekomster)
"Steinn, "Fastulfr, "Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið,
"Herjulfr.
Herjulfs (1 förekomst)
"Hreiðulfs/"Herjulfs steina[r].
Herlaugs (1 förekomst)
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
Herleif (1 förekomst)
"Herleif ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn.
Hermóð (1 förekomst)
"Vékell reisti stein eptir "Hermóð, fǫður sinn.
Hermóðr (2 förekomster)
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði
"Hermóðr lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð
Herrøðr (1 förekomst)
"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...
hersi (1 förekomst)
"Sveinn ok "Slóði(?) þeir reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann var und hifni beztr.
hérsi (1 förekomst)
setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
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Hersir (1 förekomst)
"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>, fǫður sinn.
hérsug (1 förekomst)
stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn
Herþrúðr (2 förekomster)
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan.
bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan.
Herulfr (1 förekomst)
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð
Hervarðr (1 förekomst)
Þeir "Hettingr(?), "Hervarðr reistu stein eptir "Gunnar, fǫður sinn.
Hervistǫðum (1 förekomst)
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda "Gerðars.
hestr (1 förekomst)
sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja.
hét (10 förekomster)
hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.
Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr
eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.
[ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var
"Hákon ok "Ástríðr gerðu ... son snjallan. Sá hét ... "Eiríks. "Guð dr[óttinn] ...
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§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir,
... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja.
hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok "Véelfr.
Hettingr (1 förekomst)
Þeir "Hettingr(?), "Hervarðr reistu stein eptir "Gunnar, fǫður sinn.
heyrir (1 förekomst)
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti.
<hia> (2 förekomster)
sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár
"Heðinbjǫrn lét reisa stein at "Ála/"Alla, bróður sinn ... <hia>
<hiaot> (1 förekomst)
§P "Andsva[rr](?) r[eis]ti steina þessa þrjá ... ... <hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?) r[ei]sti steina þessa þrjá ...
hifna (1 förekomst)
§P "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son
hifni (1 förekomst)
... ... ... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann var und hifni beztr.
Hildulfr (1 förekomst)
§A "Ástráðr ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en
Hildungr (1 förekomst)
§A "Ástráðr ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept

DR 216 $

Vg 186 $

Hs 21

Ög 136 $
Sö 125
U 391 $
U 752 $
U 1146
Vs 15
DR 81
DR 127
DR 133
DR 338
Br Olsen;184 $

Öl 1 $

Hildvígr (1 förekomst)
§A "Ástráðr ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda
himinríki (1 förekomst)
"Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
hin (1 förekomst)
"Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
hinn (11 förekomster)
fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota
lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr hans sál.
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
... [hj]oggu hinn ok "Gummi ...
ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í "Svanabý.
stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður. "Balli.
stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok fyrstr.
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s
"Sandulfr hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ...
hinns (1 förekomst)
son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í

hins (5 förekomster)
DR 55
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
DR 161
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.
N 210 $
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
Br Olsen;217B $
"<iualfir>, sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
Br Olsen;218A
... "Gríms/"...gríms hins "Svarta.

U 971

U 1110

Sö 176

Vg 90

U 319

U ANF1937;163

Vg 59

U 1173

U 1165

<hins> (1 förekomst)
lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ... <uþrki>.
<hinuntr> (1 förekomst)
"<hinuntr> lét rétta stein eptir "Guðrík, svær sinn.
<hinuslikʀ> (1 förekomst)
ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu
<hio> (1 förekomst)
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
<hiti> (1 förekomst)
þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?) eptir "Jǫfur <iarþnn>.
hitt (1 förekomst)
ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
Hjalli (1 förekomst)
Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
Hjalm (1 förekomst)
"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Hjalmdís (1 förekomst)
"Hjalmdís ok "Þorsteinn reistu steina [þessa e]ptir "Nokka. "Eiríkr

U 750 $

U 628 „
U 705 $
U 706 $
U 1069 $

U 1018

U 1014 $

Sö 206
Sö 208

Vg 59

Vg 199

Sö 268
U 61

Hjalmfast (1 förekomst)
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.
Hjalmfastr (4 förekomster)
"Þorbjǫrn ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at
"Óleifr ok "Holmfastr/"Hjalmfastr o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ...
... ok "Holmfas[tr]/"Hjalmfas[tr ... þ]eir létu reis[a stei]na at "Végaut f[ǫður] ...
"Ígulfastr/"Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir
Hjalmgeir (1 förekomst)
"Ágoti(?) ok "Svarthǫfði létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hjalmgeir.
Hjalmgeirr (1 förekomst)
"Holmgeirr/"Hjalmgeirr lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok "Svarth]ǫfða, sonu
Hjalmlaug (2 förekomster)
steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
"Guðlaug ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan,
Hjalmr (1 förekomst)
góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
Hjalms (1 förekomst)
... ... ... ... ... "Hjalms(?), kona(?) "Halfd[anar](?) ... ... ... ... ... ...
Hjalmviðr (2 förekomster)
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.
"Hjalmviðr ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein

Sö 72 „
Sö 165
U 528 „
U 622
U 954 „
U 1013 $
DR EM85;151B $
DR EM85;151B $

hjalp (8 förekomster)
stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál þeira/þeima.
var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd kristinna.
Hjalp. "Ǫnundr.
"Gunnhi[ldr] ... eptir son sinn "Horsefni(?) ok "Hvíthǫfða. "Guð [hjal]p(?) <uil>.
"Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
... §Q "Andsva[rr](?) r[ei]sti steina þessa þrjá ... [drótt]in(?) hja[lp] ǫnd ha[ns].
viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok
verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. "Bour(r).

Vs 3 „
Vs 4

hjalpa (2 förekomster)
... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
... [gó]ðan(?), son(?) sinn(?). Biðja(?) nú(?) "Guð(?) hjal[pa](?) ...

Öl 2 „
Öl 7 „$
Öl 9 „
Öl 12 „$
Öl 16 „
Öl 19 „
Öl 23 „$
Öl 24 „$
Öl 31 $
Öl 44
Öl 46 $
Öl ATA430/37;16
Öl ATA4684/43C $
Öl Köping2
Öl Köping20
Öl Köping47
Ög 3 „
Ög 41 „
Ög 51 „
Ög 53 „

hjalpi (372 förekomster)
[létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"... lé[t] reisa stein eptir "Þor... ... [s]inn. "Guð hja[l]pi sál hans.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Eyst[ei]nn(?) ... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
"Ótrygg, bró[ður] ... "[Gu]ðný(?) lét reisa eptir [so]n(?) sinn. Hj[alpi](?) ...
"Auðbjǫrn lét reisa stein ... hjalpi sálu hans.
... [f]ǫður. "Guð hjalpi sálu hans! Les ave(?)!
"Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
... hjalpi ǫn[d] ...
... [ep]tir "<sa-...> ... ... ... Guð hj[alpi] ǫnd ...
... "[Gu]ð hjalpi hennar sálu ok ...
... ... "... móður sína. ... [hj]alpi sál.
... hjalpi ǫn[d] "<hal-...> ... ...
... ... stein þenna eptir "Fasta, son sinn. "G[uð](?) hjalpi(?) ...
"Gautarr(?) ok þeir(?) brœ[ðr](?) ... ... "[G]uð hjalpi sálu hans.
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál hans.
"Sveinheiðr(?) ok "Ing[a](?) ... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi sálu. "Sveinn(?) helli(?) hjó(?).

Ög 74 $
"Gunnsteinn(?) ... ... "[Gu]ð hjalpi sál hennar.
Ög 75 $
... [k]uml þetta yfir "Sigrún, móðu[r s]ín[a]. "Guð hjal[pi] ...
Ög 97
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Ög 102 $
"Sínkr lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu hennar.
Ög 113
þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
Ög 133
þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
Ög 139 „
"Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd ...
Ög 154
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
Ög 160
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
Ög 161
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
Ög 163
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Ög 201 $
stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
Ög 213
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
Ög 220
ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
Ög 228
"Heðingunnr, "Gjaflaug reistu eptir "Ófeig, bónda sinn. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
Ög 229
"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
Ög 231 $
þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr <þufr> ...
Ög 239 $
konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
Ög 240 $
"Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna sálu.
Ög ATA4197/55
reis[ti]/ris[ti] st[ein] ... "[Guð](?) hjalpi s[ál](?) ...
Ög Fv1943;317A $
"Gufi lagði stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Ög Fv1943;317B $
"Hrani(?) lagði yfir "Gufa, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál.
Ög Fv1958;252
"Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
Ög Hov11;21
... <lun-a> ... [hj]alpi sá[l] ...
Ög Hov15;22
"Þors[tei]nn o[k] "Þjóðs[teinn] ... [Hjal]pi "Guð ...
Ög Hov39;29
"Helgi ok "Sveinn ... "Guð h[jalpi] ...
Ög Hov94;34
... "Guð hjalp[i] ...
Ög N251
... lagði stein þenna yf[ir] ... "Guð hja[lpi] ... ok ...
Ög N257 „
... hjalpi ...
Ög SKL6;175
... [hja]lpi ...
Sö 2
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
Sö 7
ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Sö 8
stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 9
stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
Sö 10
ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 11
"Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ... ...
Sö 14 $
"Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.

Sö 16
Sö 19 $
Sö 27
Sö 30
Sö 32 U/V
Sö 35
Sö 38 „
Sö 43 $
Sö 55
Sö 67 „
Sö 76 „
Sö 84 $
Sö 91 „
Sö 94 „
Sö 102 $
Sö 118
Sö 120
Sö 125
Sö 134
Sö 135 „
Sö 138
Sö 143
Sö 149
Sö 172
Sö 174 $
Sö 180
Sö 181
Sö 184 $
Sö 185 „
Sö 187
Sö 190 $
Sö 192
Sö 197
Sö 207
Sö 210 $
Sö 212
Sö 221

§A ... "[A]uðin/"[L]oðin. Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd. §B <aʀ>/<ma>
reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans ǫnd.
"Gunna ok "Tófi o[k] ... ... ... ... ..., bróður sinn. "Guð hjalpi.
létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
"Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
... þenna ep[tir] "[Sǫl]va(?), fǫður [sinn. "Guð] hjalpi ǫnd hans. ...
til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein þenna.
ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Tófa(?)/"Bófa(?) lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd "Þorbjarnar.
ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu þeira.
... eptir "Bjǫrn, bónda sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Ketilfastr lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr hans sál.
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
... Hjalpi "Guð hans ǫnd.
stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi ǫnd.
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
"Guð... [l]ét ... ... [ep]tir son sinn. Hjalpi "Kri[str] ...
Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
... lé[t r]ei[sa] ... [epti]r "Helga. "Guð hjalpi ...
... "Guð hjalpi ...
lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda hans.
... ... [hja]lpi þeim ...
"Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
"Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
"Guð... ... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál hans.
lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar
"Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
lét hǫggva merki þetta eptir "Sæmund, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi.

Sö 255
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi!
Sö 288 $
"Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Sö 289
reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð h[ja]l[pi sál]u.
Sö 312
ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
Sö 315
"Beilir(?) ok ... ... "[Gu]ð hjalp[i] ... ok "Guðs móðir.
Sö 318 $
systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.
Sö 329 „
"Eimundr lét ... [Hjalpi] "Guð sálu ha[ns].
Sö 331 $
merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
Sö 336
"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
Sö 347
eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr
Sö 349
ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð hjalpi.
Sö 350
ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].
Sö 356 $
§A "Gu[ð hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera
Sö 363
"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
Sö 382 „
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Sö Fv1971;207
"Gunnbjǫrn lét r[eisa] ... [hjal]pi ǫnd betr en ...
Sö Fv1973;187
... "Ulf/"...ulf sonu sína. "Guð hj[alpi] ...
Sö NOR1998;22
Guð hjalpi ǫnd "Geira(?) ok "Guðs móðir.
Sö SB1965;20 $
... ok(?) ... ... fǫður(?) "Guð hjalpi ǫnd han[s] ...
Sm 1 $
"Vígnjótr reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.
Sm 7 $
ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi "Guð ǫnd hans.
Sm 10
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu hans.
Sm 19
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
Sm 31
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
Sm 61 $
þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
Sm 64 $
eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
Sm 72
... reisa stein ok g[era] ... hjalpi ǫnd hans.
Sm 75
eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 100
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
Sm 124
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Sm 137
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 143
"Geirmu[nd]r lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 154 $
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
Sm SvS1973;4
ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Vg 8
reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð hjalpi.
Vg 26
... [hjal]pi sálu hans.
Vg 50
ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
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"[He]mingr lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
... "[Eirí]k(?), bónda sinn ... ok ... "[G]uðrík, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]p[i ǫ]n[d].
þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫ[n]d.
... fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s] ...
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
[þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ... sál ha[n]s.
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.
... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi ǫn[d] ...
ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
"Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
"Holmsteinn ok "Forku[nn]r ... "...[f]ast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi,
sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
"<...laks> lét rétta stein eptir "... [hjal]pi sál.
eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á
... [ri]sti rú[nar] ... hjal[pi] ... hans
þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Kári(?) ok "Ingjaldr o[k] ... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Guð hja[lpi] ...
þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok
þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
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stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik
reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i] ... ...
fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd hans.
"Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?) eptir "Jǫfur <iarþnn>.
"Þjóðbjǫrg lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd hans.
"Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun
bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
... stein eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ... "Ketill risti.
"<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
"Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
... "Tófa ok ... [hj]alpi ǫnd ...
ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a sinn.
létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr
þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð hj[a]lpi sál[u].
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
... ... ... ... ... reisa ... ... "Guð hjalpi ǫnd ...
eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
"Loðinn [lé]t reisa st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn hjó.
ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.
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rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs móðir.
lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
[l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi ǫnd hans.
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr risti.
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Tafeist[r] ... [rei]sa stein þenn[a] ... "Guð hj[al]pi ǫnd [ha]ns. "Þorbjǫrn risti.
"Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... "Guð hjal[pi] ...
"Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
[f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t]
ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
"Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok
Hér liggr "Snæbjǫrn, sonr "Andsvars. "Guð hjalpi ǫnd.
"... "... reis[tu](?) stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son s[inn].
at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera
þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].
sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
"Gunnarr ok "Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu hans.
"Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti rúnar.
eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫndinni.

U 645
U 649B „
U 650
U 654 $
U 661
U 668
U 669 „
U 681
U 690
U 691
U 696
U 700
U 701 „
U 722
U 724
U 726
U 738 $
U 758
U 759
U 769
U 774
U 778
U 779
U 781 $
U 785
U 793
U 798 „
U 804
U 808
U 813
U 815
U 818
U 819
U 823 „
U 828 $
U 837
U 857

stein þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð] hjalpi ǫnd þeira.
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð hjalpi ...
ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
"Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri
eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
"Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir hjoggu.
"Þjalfi reisti stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi sálu "Víkings.
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi anda hans.
... re[is]a st[ein] [a]t "Ǫ[l]vi(?), leysa(?) s[inn] ... hjalpi sál hans.
"Goti lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Goti lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
... sinn, son "Holmfas[ts]/"Holmfas[tar] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti
létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... ... [g]óðan. "Guð h[jalpi] ... ... ... ... ...
upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Vébjǫrn reisti stein eptir "Ketil. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Guð hjalpi ǫnd "Ǫnunda.
létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
"Víki[ng]r(?) lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
... [l]ét reisa st[ein] ... "[Guð hja]lpi ǫnd ...
hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
... [o]k "Holmg[eirr](?) ... "[Ingva]rs(?) lið. "Guð hjalpi ...
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd hans.

U 859 $
létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti rúnar.
U 860 $
"Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
U 866
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 873
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
U 875
"Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
U 901
rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
U 920 $
þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu þei[ra].
U 940 $
"Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug,
U 940 $
"Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
U 945
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
U 947
gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
U 956
lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
U 971
"Gunnbjǫrn lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ... <uþrki>.
U 987
"Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
U 990
ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 998 $
létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
U 1008 $
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
U 1011
§A "Vígmundr lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki
U 1036
eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
U 1043
þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
U 1064 „
"Bjǫ[rn](?) ... reisa stein ... [hjal]pi ǫnd ... risti rúnar þessar.
U 1067
reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
U 1093
ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
U 1094 „
ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1122
"Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál "Hemkels/"Heimkels.
U 1143 $
"Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir [rú]na[r](?)/"[Tr]an[i](?) risti.
U 1144 $
ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
U 1145
reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 1149
þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein
U 1151
eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.
U 1155
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1157
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Halfdan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1173
"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U Fv1955;216
o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U Fv1977;162B
... ... [hjal]p[i](?) ...
U Fv1979;244B
... Hann lét rei[sa s]tein þe[nna] ... sá ... [hja]lpi hans [sál]u ...
U Fv1984;257
gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and han[s].

U Fv1986;220A
... "Guð hjalpi ...
Vs 5
reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi hjó [r]ú[nar].
Vs 9 $
brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
Vs 18 $
"Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
Vs 19
"Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu h[a]ns.
Nä 11
"Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Nä 28 „
rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans <-þulfri>.
Gs 2
"Illugi ok "Fullugi ok "Þorgeirr ... ... sinn snjallan. "Guð hjalpi anda.
Gs 11
brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar
Gs 12 $
vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét
Gs 12 $
ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
Gs 13
leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
Gs 15
"Hróaldr ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ... <litsia>.
M5
þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
M 16
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti rúnar.
Hs 2 $
stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
Hs 8 „$
þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd "Unar.
Hs 11
"Véfastr lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.
G 134
þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
G 138
son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð [hj]a[lpi] ...
G 188 $
á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði stein ...
G 200
ok "Hagnviðr, arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[únar].
G 203 $
eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður
G 208
[þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
G 276
reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.
G 279
§A hjalpi §B ... §C ... ... ...
DR 91
reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
DR 96
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
DR 212
standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir
DR 259
þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
DR 337 $
gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
DR 345 $
eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
DR 354
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
DR 370 $
þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
DR 371 $
ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
DR 379 $
sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.
DR 380
[góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
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DR 384 $
DR 385
DR 389 $
DR 390
DR 391 $
DR 392 $
DR 398
DR 399
DR 399
DR 402
DR 404
DR 408
DR SCHL4
DR SCHL4
N 63 $
N 185 „
N 187
N 237 „
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Öl 28 $
Öl 28 $
Öl Köping18
Ög 43
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Sö 11
Sö 18 „
Sö 35
Sö 40 $
Sö 41 $

reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
"Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
"Gillingr reisti ... ... [br]óður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
"Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.
létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu
sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok
lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
§A ... reist[i] stein þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok
... ... lét ... ... ... ... ... ... "[G]uð hjalp[i] ... ... ok "Gu[ðs] [móðir].
§A "Kristr hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi "Svein
§A "Kristr hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi "Svein "Harpara.
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
"Guð hjalpi sál "Magnhildar.
Hjalpi "Guð ǫndu ...
reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
hjartar (1 förekomst)
Horn hjartar lá á ósi ár.
hjó (95 förekomster)
dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn
góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
... ... "... hjó.
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.
... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi sálu. "Sveinn(?) helli(?) hjó(?).
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ... ...
... létu kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.

Sö 82 $
"Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum. "Þuli(?)/"Þulr(?) hjó <uln>.
Sö 133
"<aiti> reisti <isn> <aþis> eptir "<ata>. "Ásbjǫrn hjó.
Sö 178
bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
Sö 195 $
sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
Sö 196
"Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna vestr.
Sö 213
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at
Sö 215 „
stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó rúnar.
Sö 233 $
"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn]. "Ámundi hjó.
Sö 241
létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn hjó stein.
Sö 270 $
lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.
Sö 271 „
"Hallsteinn reisti stein at "Þjalfa, fǫður sinn. "Ámundi hjó.
Sö 356 $
þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
Sö Fv1954;20
reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum. "Bjǫrn hjó.
Sm 1 $
stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.
Sm 111 $
reisti stein þenna eptir "Geirfast, bróður sinn. "Ágau[tr](?) hjó(?).
Vg 109
"Gýi setti ..., fǫður si[nn ... "Á]skell(?) hj[ó](?).
Vg 110
sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar hjó.
Vg 130
reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?) "Tryggvi(?).
Vg 180
"Kártóki setti stei[n] ... Er varð ... "[F]undinn [hj]ó.
Vg 181
dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
U 37
sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
U 43
þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
U 44 $
fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari hjó.
U 45 $
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
U 70 „
"Djarfr ... [þenn]a eptir "Eist, son sinn. "Þorbjǫrn hjó.
U 79
þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar góðan.
U 97 „
lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
U 145
hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
U 161
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell
U 162 „
"Grímr lét hǫggva stein eptir fǫður sinn "Véstein. "Óleifr hjó.
U 163
eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn. "...f[a]str hjó.
U 168 „
létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir hjó.
U 205 „
"...elfr hjó ...
U 210
gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir hjó.
U 226
Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
U 236
reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
U 360
"Þorsteinn hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður

U 405 $
U 450
U 454
U 479
U 519
U 524
U 532
U 619
U 652
U 678
U 682 „
U 688 $
U 733 „
U 771 $
U 796 $
U 828 $
U 847 $
U 847 $
U 870
U 871
U 887
U 918
U 919
U 951
U 969
U 1016 $
U 1016 $
U 1052
U 1052
U 1054
U 1067
U 1074 „
U 1095
U 1116 „
U 1117
U 1158
U 1164

... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn hjó.
"Ásbjǫrn(?) hjó(?) r[únar(?)]
reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti hjó.
settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa [l]iði.
ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
"Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn hjó.
eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
... "Rauðr hjó(?) ... þessi merki eptir "...
merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
"Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"Þorsteinn(?) lét reis[a] ... "..., son sinn góðan. "Tíðkumi hjó.
stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q
<ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.
"Guðfastr hjó stein eptir "Ketilmund, son sinn.
stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
"Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu
Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ...
ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
... ... "[Gu]ðfastr hj[ó](?) ... fǫður ...
þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó stein.
"Bjǫrn o[k] ... [o]k ... ... [fǫ]ður sinn. "Kolr hjó ...
ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar þessar.
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "... ... sinn. "Lífsteinn hjó rúnar.

U 1165
"Hjalmdís ok "Þorsteinn reistu steina [þessa e]ptir "Nokka. "Eiríkr hjó.
U Fv1953;266
"Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
Vs 5
"Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi hjó [r]ú[nar].
Vs 13
steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó rúnar.
Nä 25 „
... hjó(?) rúnar(?) ...
DR 26
§A "Hrafnunga-"Tófi hjó rúnar þessar ept §B "Þyrvé, dróttning sína.
DR 85 „
þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
DR 264
§A "Þórðr hjó rúnar þessar ... ... §B "Folkvé/"Fullugi á "Haug[bý] ...
DR AUD1996;274
ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ...
N 237 „
§A "Ónn reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.

Sö 159
Sö 162
Sö 205
Sm 20 „$
Vg 59
U 123 „
U 669 „
U 752 $
U 948 $
U 1011
U 1104 $

G 77

Sö 109
Sm 149
U 11
U 1093

hjoggu (11 förekomster)
hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr hjoggu rúnar.
"Gunnleifr, "Sigmundr hjoggu stein at "Skerði.
"Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?) steindi(?).
§A ... þeir eru ... §B <afr–ai> "Varin, er hjoggu bœndr <þiu>.
"Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
"Sigfastr ok "Ernfastr þeir hjoggu at sik.
"Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir hjoggu.
... [hj]oggu hinn ok "Gummi ...
"Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
"Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan sik.
merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á þessa[r].
hjóna (1 förekomst)
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
hjún (4 förekomster)
ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.
... "Fastlaug, þau hjún, létu eptir "Þjalfa, son s[inn].
"Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon bað rista.
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.

U ATA2999/50 $

Hs 7

G 110 $

U 668
U 669 „

U 114

Br Olsen;205B $
Br Olsen;205B $

Ög 34 $

Vg 103

DR 100B $

hjúna (1 förekomst)
... sinn(?) ... hjúna ...
Hjǫrtstǫðum (1 förekomst)
En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn fáði.
Hjǫrulf (1 förekomst)
§A <fuþork> ... §B ... reisti steinin eptir "Hjǫrulf/"Jórulf, bróður sinn ...
Hjǫrvarðr (2 förekomster)
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi
hlaðbrú (1 förekomst)
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan
Hlífhildi (2 förekomster)
§A "Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C "Sigurðr.
"Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C "Sigurðr.
Hlífundr (1 förekomst)
"Hlífundr reisti stein þenna eptir "Un, bróður sinn.
<hlu> (1 förekomst)
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
hlý (1 förekomst)
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.

Vg 110

Vg 9 $

Vg 12
Br Olsen;193A $

G 311

U 754
DR SCHL12

N 513

<hmini> (1 förekomst)
"Gyða reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ...
Hnakka (1 förekomst)
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Á[l]eif "Hnakka, fǫður "Þorkels.
Hnakki (2 förekomster)
§A "Ólafr "Hnakki ... ... fimtán bú ... ... ... ... §B Allir "Gaut sjarð[i](?)
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs.
hnias (1 förekomst)
<fuþork hnias tbmlʀ>
<hnias> (2 förekomster)
<fuþork> <hni[a]s> ...
§A <fuþork> <hnias> <tbmlʀ> §B ...
hnias> (1 förekomst)
<fuþork hnia[s]>

Sö 379

<...hniastbmlʀ> (1 förekomst)
<...[hni]ast[b]mlʀ>

U 466
U 507

<hniastbmlʀ> (2 förekomster)
... <hniastbmlʀ> ... ... ... ... ... ... ... ...
<[hn]ia[s]t[b]mlʀ>

IR 11

hniastbmlʀ> (1 förekomst)
§A <fuþork hniastbmlʀ> §B <fuþorkhniastbmlʀ>

Vg 183 „

DR 321

Ög 112 „
DR 68
DR 160
DR 161

Ög 40 „

DR 295

N 140

Sö 289

Sö 331 $
Sö 331 $
U 133
U 141 „$
U 354

<hnuþa> (1 förekomst)
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú
Hofa (1 förekomst)
§A "Hals ok "Freybjǫrn reistu steina §B þessa eptir "Hofa, félaga sinn.
Hofi (4 förekomster)
"Ólǫf reisti stein þenna eptir "Hofi/"Høfi/"Hyfi, bónda sinn góðan.
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður
Holfi (1 förekomst)
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir
hollan (1 förekomst)
§A "Áskell setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn
hollr (1 förekomst)
"Hávarðr fáði hollr.
Holm.. (1 förekomst)
"Bjǫrn ok "Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð
Holma (10 förekomster)
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé,
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa.

U 357 $
móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður sinn.
U 361 „
"<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma rétti.
U KVHAAÅ2003;65 $
"Ólaug lét rétta stein eptir "Holma, son sinn.
Vs 29
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar
Nä 32
§A "Ulfr ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn, bónda "Gunnu.

U 538 $
U 739
U 894
U 909 $
U 957
U 1031
Vs 11 „$

U 313
U 314 „
U 315 „
U 871

U 312

U 100

Sö 115 $

Holmbjǫrn (7 förekomster)
... [epti]r "Holmbjǫr[n] ... <suaota>
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok
"Ábjǫrn ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund, [fǫ]ður sinn.
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at
"Guðfríðr(?)/"Kofri(?) ok "Holmbjǫr[n](?) ... "[Gí]sla(?) [gó]ð[an](?) mann.
Holmdís (4 förekomster)
"Gunnarr lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir dóttur sína.
"Holmdís lét gera merki at "Jǫfurfast, dóttur sína.
"Gunnarr, sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
"Bjǫrn, "Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En
Holmdísar (1 förekomst)
lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur "Holmdísar.
Holmdísi (1 förekomst)
reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
Holmdjarf (1 förekomst)
"Véulfr ok þau "Alfdí[s](?) ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at "Holmdjarf(?), fǫður sinn.

U 544

U 198

Sö 103 $
Sö 222
U 89
U 750 $
U 1017
U 1151
U 1161 $
Vs 29

U 738 $

Sö 267 „
Sö 308
Sö 310 „
Sö 311
Sö 312
Vg 21 „
U 33 „
U 289
U 355 $
U 363 „
U 501 $
U 530 „
U 662

Holmdórr (1 förekomst)
"Holmdórr(?) bað "Œpi rista rúnar þessar.
Holmf.. (1 förekomst)
§A "Holmf... §B ... [o]k "Sigríð[r] ... §C ... "... ... [epti]r(?)
Holmfast (8 förekomster)
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
"K[vi]kr lét hǫggva ste[i]n þenna eptir "Holmfast, son [sinn].
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.
"Fastulfr lét rétta stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera
"Heðindís lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd
"Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli,
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar þessar.
Holmfastar (1 förekomst)
... sinn, son "Holmfas[ts]/"Holmfas[tar] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
Holmfastr (18 förekomster)
"Holmfa[str] ...
"Holmfastr, "Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu
... "Holmfastr l[ét] ... [epti]r "Klefa, fǫðu[r] ...
"Holmfastr lét braut ryðja eptir "Ing[i]..., móð[u]r sína gó[ða] ...
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem
"Holmfastr lagði stein yfir
... "Ho[l]mfast[r](?)
"... ok "Holmfastr létu reisa steina eptir "Holmgeir, fǫður sinn, dreng hæfan.
"Holmfríðr ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í "Mýribý bjó.
"Gíslaug lét hǫggva at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn,
"Spjallboði ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son "Bjarnar.
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok "Bjǫrn.
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"Óleifr ok "Holmfastr/"Hjalmfastr o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein
... ok "Holmfas[tr]/"Hjalmfas[tr ... þ]eir létu reis[a stei]na at "Végaut
"Gísl, "Holmfastr, "Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgísl reistu stein eptir "Sǫlva,
"Ulfr ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at
"Holmfastr lét reisa stein at "Ígulgeir, fǫður sinn, ok "Þorbjǫrn.
Holmfasts (1 förekomst)
... sinn, son "Holmfas[ts]/"Holmfas[tar] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
Holmfríðar (2 förekomster)
"Gillaug lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina þess[a] báða.
"Ingigerðr l[ét] ... bónda "Holmfríðar, bróður "Djarfs. "Balli risti.
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Holmfríði (2 förekomster)
lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
l[é]t ... [ep]tir "[H]eming, [s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu, dóttur.
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Holmfríðr (21 förekomster)
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok]
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn.
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn.
eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda sinn.
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður
mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
"Holmlaugr ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir
"Holmfríðr ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í
ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti rúnar.
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður
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"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r] si[nn].
"Holmfrí[ðr] ...
"Stynfríðr/"Steinfríðr ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?).
"Harðsteinn ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir "Agmund, bónda sinn.
... ... "[Í]gulfríðr/"Holmfríðr reis[ti] st[ein] eptir "Otr, bróður s[inn].
Holmgarði (3 förekomster)
lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
... "[O]ddgeir/"[Bó]tgeir. Er dó í "Holmga[rði] ... ...
Holmgaut (1 förekomst)
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir hjó.
Holmgautr (1 förekomst)
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til
Holmgeir (9 förekomster)
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til
"... ok "Holmfastr létu reisa steina eptir "Holmgeir, fǫður sinn, dreng hæfan.
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.
"... lét ... eptir(?) [s]on [s]inn "Holmgeir(?). "Svarthǫfði ...
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at
"Véseti ok "Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?), fǫður. "Œpir risti.
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...
Holmgeirr (15 förekomster)
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak,
"Holmgeirr ok "Steinbjǫr[n þ]ei[r lét]u h[ǫgg]va eptir "Guðleif,
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§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg,
"Holmgeirr ok "... [r]eistu stein ... eptir móðu[r] ... ... ... ...
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein,
"Holmgeirr ok "Gunni létu reisa stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn,
... [o]k "Holmg[eirr](?) ... "[Ingva]rs(?) lið. "Guð hjalpi ...
"Ingifríðr/"Ingríðr lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
§A "Holmgeirr ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg,
"Holmgeirr/"Hjalmgeirr lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok
"Holmgeirr ... [l]étu h[ǫgg]va at "Eist, fǫður sinn.
"Holmgeirr [ok] "Karl létu hǫggva [at] "Eist, fǫður sinn.
"Holmgeirr(?)/"Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?)
Holmgeirs (3 förekomster)
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda síns.
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú
ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar. §C ... þar
Holmgerðr (3 förekomster)
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi
"Holmgeirr(?)/"Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?),
Holmi (8 förekomster)
frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi.
"Holmi lét gera brú eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Gunnvǫr(?) ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n> <iubnrt>.
"H[o]lmi lét ...
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn,
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
... [si]nn, frœknan dre[ng] ... "Holmi, son hans ... ...
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Holmlaug (5 förekomster)
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
"H[olm]laugr(?)/"H[olm]laug(?) lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir
"Ho[lmlaugr](?)/"Ho[lmlaug](?) ok "Gillaug létu reisa stein eptir "Ól[eif](?) ...
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok
"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er
Holmlaugar (1 förekomst)
sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir "Holmlaugar.
Holmlaugr (3 förekomster)
"Holmlaugr ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast,
"H[olm]laugr(?)/"H[olm]laug(?) lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn,
"Ho[lmlaugr](?)/"Ho[lmlaug](?) ok "Gillaug létu reisa stein eptir
Holmr (1 förekomst)
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í
Holms (1 förekomst)
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
Holmstein (8 förekomster)
"Guðfastr, "Sæulfr reistu at "Holmstein, bróður sinn, stein.
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga
létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður sinn.
"Ingibjǫrg lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn. "Þorsteins,
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at "Holmstein, fǫður sinn.
stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
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Holmsteinn (18 förekomster)
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn,
"Holmsteinn reisti stein ... eptir "Gísl, fǫður sinn ...
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at
"Holmsteinn reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son
"Sigrøðr(?), "Holmsteinn, "Ketilfastr lagði(?) at(?)
"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok
"Gunnvǫr(?) ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n>
"Holmsteinn ok "Forku[nn]r ... "...[f]ast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Holmsteinn, "Ragnfastr, "Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta,
"Holmsteinn í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son
"Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi. "Holmsteinn.
"Holmsteinn lét gera mer[ki] "..., son sinn.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"... ok "Holmsteinn ok "Steinbjǫrn létu hǫggva stein at "Eist, bróður sinn.
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik
Holmsteins (4 förekomster)
þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok "Holmsteins.
at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari "Holmsteins.
... "[H]olmsteins ...
"Styrbjǫrn lét reisa stei[n e]ptir "Sigstein, fǫður [sinn], bróður "Holmst[ei]ns.
Holmu (1 förekomst)
ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.
Holmvé (1 förekomst)
ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
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Holmvið (2 förekomster)
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið, bónda sinn.
létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið, bónda sinn.
Holmviðr (2 förekomster)
"Holmviðr ... ... "[Þ]or[bjǫ]r[n](?) son [sinn]. Hann var fa[r]inn
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn
Holta (2 förekomster)
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti
§A "Ulfr ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn, bónda "Gunnu.
Holti (1 förekomst)
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn,
hon (11 förekomster)
í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein
"[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann
varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu,
síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn,
ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar
lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
Hónef (1 förekomst)
létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir "<–aiþ>.
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DR 335

IR 12

DR 250

U 622

U 657

DR 77

Hónefr (2 förekomster)
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi.
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir
honum (7 förekomster)
kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
"Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin,
þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
horn (1 förekomst)
Horn hjartar lá á ósi ár.
Hornbora (1 förekomst)
"Hornbora steinn "Sviðings.
Horsefni (1 förekomst)
"Gunnhi[ldr] ... eptir son sinn "Horsefni(?) ok "Hvíthǫfða. "Guð [hjal]p(?) <uil>.
<houtian> (1 förekomst)
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
Hraða (1 förekomst)
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.

Hraði (2 förekomster)
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ...
fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...

DR 263 $
DR 263 $

Hrafn (3 förekomster)
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður
"Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á "Svíþjóðu.

U 1144 $
G 280 $
DR 344

hrafna (1 förekomst)
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð

U Fv1984;257

Hrafni (1 förekomst)
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður [sinn].

Sö 226

HrafnungaTófi (3 förekomster)
§A "Hrafnunga-"Tófi hjó rúnar þessar ept §B "Þyrvé, dróttning sína.
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
"[Hra]fnunga-"Tófi gerði haug ...

DR 26
DR 29
DR 34

Vg 45

<hragli> (1 förekomst)
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.

Ög Fv1943;317B $
G 225

Hrani (2 förekomster)
"Hrani(?) lagði yfir "Gufa, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál.
"Hrani á þenna vigr. "Botfúss faði.

DR 30 $
DR 30 $

Hrefna (2 förekomster)
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg móður sína.

Vg 59
U 759

Vg 51

Ög 136 $

DR 160

Ög 136 $

Ög 136 $

Hrefningr (2 förekomster)
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna
"Brynjulfr(?) ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður
Hreiðar (1 förekomst)
"Ólafr setti stein þenna eptir "Hreiðar, son sinn.
Hreiðgotum (1 förekomst)
mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði,
Hreiði (1 förekomst)
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
Hreiðmarar (1 förekomst)
um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati
Hreiðulfar (1 förekomst)
nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir,

Hreiðulfs (2 förekomster)
Hs 6 $
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á
Bo Krause1966;70 $
"Hreiðulfs/"Herjulfs steina[r].

DR SCHL3

N 213

hrekjandi (1 förekomst)
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok
Hreppisson (1 förekomst)
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr barði.

Sö 47
Sö 176

DR 160

DR 91

Sö 333 $

N 61

U 907 $

U Fv1976;104

U 382

Sö 291 $

hreyr (2 förekomster)
þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.
[stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar
Hríði (1 förekomst)
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
Hrifla (1 förekomst)
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
Hring (1 förekomst)
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af
Hringaríki (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir þessi.
Hringja (1 förekomst)
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn, "Hringja.
Hringr (1 förekomst)
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður
Hrísney (1 förekomst)
"... lé[t] r[eisa] ... [epti]r "... son "Gunnars í "Hrísney. "Sveinn risti.
Hróald (1 förekomst)
ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?), fǫður sinn.

G 109

Sö 31 $
Gs 15

DR 248

U 789 $

Ög 14
Vg 15
N 59 $

DR 189 „

Sm 101
U 429

G 135

Hróalda (1 förekomst)
Eptir "Hróalda, fǫður ...
Hróaldr (2 förekomster)
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður
"Hróaldr ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi
Hróalds (1 förekomst)
"Gunnvalds steinn, sonar "Hróalds, þular á "Salhaugum.
Hróar (1 förekomst)
"Þorgunnr lét hǫggva stein eptir "Rúna(?)/"Hróar(?), bónd[a] ...
Hróarr (3 förekomster)
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Jarna, son sinn.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Þóri, son sinn.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Ǫlvi, fǫður sinn.
Hróð.. (1 förekomst)
§A ... [st]endr steinn þessi, setti "Hró[ð]... §B ... gerði ok "Hróðulfr ...
Hróða (2 förekomster)
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í
"Þórir ok "Hróða létu reisa stein þenna eptir "Borgulf, fǫður sinn.
Hróðarr (1 förekomst)
Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru fǫðurbrœðr.

Öl 56 $
G 203 $

U 824

Sö 308
Sm 8 $
U 357 $
U 656 $
G 134

G 134

G 134

G 135

Hróðbjǫrn (2 förekomster)
"Ásbjǫrn ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir
Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.
Hróðelfar (1 förekomst)
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.
Hróðelfr (5 förekomster)
"Holmfastr, "Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir
"Þjóðgeirr(?)/"Friðgeirr(?) ok "Hróðelfr ... stein eptir "Heðin, son sinn.
"Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa
"Hróðelfr lét gera merki þessi eptir "Agmund, son sinn.
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir
Hróðfúsar (1 förekomst)
eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
Hróðfúss (1 förekomst)
"Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar.
Hróðgautr (1 förekomst)
á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru fǫðurbrœðr.

Hróðgeir (3 förekomster)
Sö 173 $
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit
Sö 220 $
"Kvikr ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn góðan.
U Fv1946;258 $
ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok

Sö 11
G 111 $

Öl Köping27

Sö 240

G 276

G 325 $

Nä 28 „

U 464

Sö 107
Sö 200
U 678
U 1102 „
U 1116 „

Hróðgeirs (2 förekomster)
þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ... ...
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
Hróðgerða (1 förekomst)
... "Hróðgerða o[k](?) ...
Hróðgísl (1 förekomst)
"Sveinn lét reisa stein at "Hróðgísl, fǫður sinn.
Hróðhvat (1 förekomst)
"[G]unnarr(?) ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans.
Hróðlaug (1 förekomst)
"Hróðlau[g] [l]ét reisa ... [e]ptir "Friðbjǫrn, son si[nn].
Hróðlaugar (1 förekomst)
"Sveinn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans <-þulfri>.
Hróðleif (1 förekomst)
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr risti.
Hróðleifr (5 förekomster)
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein
"Andvéttr ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok

Öl 18 $
Sm 7 $
Hs 10 $

Sö 11
Sm 1 $
Br Olsen;217A $

U 692
Hs 14 $
Hs 14 $
Hs 15 $
Hs 15 $

Ög 172 $
Sm 16

G 111 $

G 112 $

DR 192

Hróðmar (3 förekomster)
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.
ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi "Guð ǫnd hans.
í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar].
Hróðmund (3 förekomster)
"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð
"Vígnjótr reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó
"Grímr reisti kross þenna ept "Hróðmu[nd] ...
Hróðmundr (5 förekomster)
"Hróðmundr ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir
§A "Freymundr/"Hróðmundr rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir
En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein
"Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa
"Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
Hróðsteinn (2 förekomster)
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn
Hróðþjóð (1 förekomst)
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá
Hróðþjóðar (1 förekomst)
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
Hróðulf (1 förekomst)
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir.

DR 189 „
DR 190
DR 193

G 135

U 393

G 134
G 181
G 280 $

DR 282

U 756
U 870

Ög 146 $
Ög 149
Ög 180
Sö 367
U 793

Hróðulfr (3 förekomster)
§A ... [st]endr steinn þessi, setti "Hró[ð]... §B ... gerði ok "Hróðulfr ...
"Hróðulfr setti stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn.
"Hróðulfr ...
Hróðvaldr (1 förekomst)
... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru
Hróðvé (1 förekomst)
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
Hróðvísl (3 förekomster)
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá.
"Hróðvísl ok "Farbjǫrn ok "Gunnbjǫrn.
Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn
Hrói (1 förekomst)
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
Hrók (2 förekomster)
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti stein.
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
Hrólf (5 förekomster)
"Ofráðr setti stein ... "Hrólf fǫður sinn "Arnkel ok ... stein þenna.
"[Há]kon(?) ok "Sigsteinn reistu eptir "Hrólf, fǫður sinn, [s]tein þenna.
"Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] "Hrólf, fǫður sinn, var góðr.
"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú,
"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.

Ög 42 $
Sö 215 „
Sö 367
Sm 52
Sm 53 $
Sm 93
U 635
U 1155
DR 66

U 348

Br Olsen;191A

Sö 360

Öl Fv1918(2);15 $

U 934

Sm 13

Hrólfr (9 förekomster)
"Hrólfr reisti stein þenna eptir "Þorstein/"Þjóðstein, son sinn.
"Hrólfr ok "Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf,
sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar þegnar.
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er
"Hró[l]f[r](?) [reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd
§A "Gunnulfr ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ...
Hrólfsstǫðum (1 förekomst)
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.
Hrossketill (1 förekomst)
... [e]n "Hrossketill vélti í tryggu eiðsvara sinn.
Hrúts (1 förekomst)
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.
hrygg (1 förekomst)
... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
Hrœðingr (1 förekomst)
"Þórir ok "Hrœríkr(?)/"Hrœðingr(?)/"Ryðingr(?) ok "Karl, þeir br[œðr] ...
Hrœming (1 förekomst)
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.

Ög 153
Sö 47
Sö 159
U 413
U 934

Hrœríkr (5 förekomster)
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir "Fróða ok "Ásbjǫrn, sonu sína.
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á
þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr hjoggu rúnar.
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
"Þórir ok "Hrœríkr(?)/"Hrœðingr(?)/"Ryðingr(?) ok "Karl, þeir br[œðr] ...

Sö 47

Hrœríks (1 förekomst)
son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.

Ög 127 „

DR 265 „

U 1167

Sö 287 „

U 856 $

U 903 $

<hua> (1 förekomst)
"<hua> lét rei[sa]/ri[sta] ... ... sinn.
<huas> (1 förekomst)
"<ranuiþi> "<huas> reisti stein þenna eptir "<þanfuþ>.
<hufen> (1 förekomst)
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.
Huga (1 förekomst)
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl,
Hugaldr (1 förekomst)
"Hugal[d]r ... [ste]in þenn[a] at ... ok brú g[e]ra.
Hugalds (1 förekomst)
"Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu stein þenna.

U 903 $

Sö 175

U 51 „

DR 97

U 1058 „$

Sö 136 „

U 973

Hugals (1 förekomst)
eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu stein þenna.
hugat (1 förekomst)
eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
Hugbjǫrn (1 förekomst)
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
hugði (1 förekomst)
reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
Hugi (1 förekomst)
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hugi ristu rúna[r]
hugsnjallan (1 förekomst)
ok "Slóði(?) þeir reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann var und hifni beztr.
<huki> (1 förekomst)
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.

U 961

<hula> (1 förekomst)
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr

U 604

<huli> (1 förekomst)
"<huli> lét stein hǫggva ok þeir ... ... eptir "Krók, bróður sinn ...

Sö 164 $

DR SCHL3

U Fv1993;231

U 505

Gs 12 $

U 212

G 96

DR 276

U Fv1980;237

hulinn (1 förekomst)
fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
hullar (1 förekomst)
tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
<hulr...> (1 förekomst)
"<hulr-...> ... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir
Hultríkr (1 förekomst)
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.
<humsr> (1 förekomst)
þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn.
hundari (1 förekomst)
þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
hundrað (1 förekomst)
... hund[rað](?) ...
Húnvið (1 förekomst)
"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
<...husa> (1 förekomst)
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok ... "<...-husa>, móður sína.

U 614 $

U 710

U 330
U 335

U 184
U 240
U 241
U 281
U 1139 $
U 1139 $

Sö 338

Sö 338

Húsbjǫrn (1 förekomst)
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
Húsbý (1 förekomst)
... [ha]nn bjó í "H[úsbý](?) ... ...
húskarl (2 förekomster)
lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl "Sigrøðar.
Húskarl (6 förekomster)
Hér liggr "Húskarl.
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn.
"Vébjǫrn ok "Húskarl létu r[eis]a stein eptir "Sibba, fǫður sinn.
§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir,
ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir,
húskarla (1 förekomst)
Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi,
húskarlar (1 förekomst)
stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir

U 1139 $
U 1139 $

Húskarls (2 förekomster)
"Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q
"Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir ...

Ög 136 $

húsli (1 förekomst)
múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn

U 972 „$

DR EM85;151A

U RR1987;134

DR 133

Ög 240 $
Ög Hov12;21
U 170 „
X UaFv1914;47

Húsríkr (1 förekomst)
"Ingvarr(?) ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?) góðan,
<husum...>
"<ausut...>/"<husum...>

(1 förekomst)

Húsum (1 förekomst)
"Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í "Hú[s]um(?).
<huþska> (1 förekomst)
"Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok fyrstr.
hvalf (4 förekomster)
"Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna sálu.
... lagði hval[f] ...
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.

Ög 136 $
Ög 136 $

hvar (2 förekomster)
gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á
Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum

U 948 $

hvart (1 förekomst)
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.

N A281

hvast (1 förekomst)
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.

G 208

G 276

G 370 $

G 53

DR 85 „

Ög 136 $

Gs 12 $

Ög 136 $

Ög 136 $
Sö 176

...hvat (1 förekomst)
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en
...hvatar (1 förekomst)
"[G]unnarr(?) ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi,
Hvatarr (1 förekomst)
"Hvatarr ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn.
...hvatr (1 förekomst)
... "...hvatr(?) ...
Hvatr (1 förekomst)
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður
hveim (1 förekomst)
væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun.
hveims (1 förekomst)
vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
hverir (1 förekomst)
á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum
hverjar (2 förekomster)
fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at
ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.

Ög 136 $
U Fv1959;196
DR NOR1988;5 $
DR NOR1988;5 $
DR NOR1988;5 $

DR 338

DR 6

U 243 „
U 364 $
U 613 $
U 699
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U Fv1973;194

U 622
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U 258 $

U 1115 „

hverr (5 förekomster)
at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir
§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ...
... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður.
"Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ... ... "Tuli/"Tóli.
hverrs (1 förekomst)
hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
hvílisk (1 förekomst)
... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ... ...
hvítaváðum (7 förekomster)
láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.
"Karsi ok "<kar-...> ... sinn. Hann var dauðr í hvítaváðum.
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
... létu rétta stein þenna ... [hví]taváðum ... ... eigi verða, meðan st[ei]n[ar](?) ...
Hvíthǫfða (2 förekomster)
"Gunnhi[ldr] ... eptir son sinn "Horsefni(?) ok "Hvíthǫfða. "Guð [hjal]p(?) <uil>.
"Fastulfr lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok "Vígmarr.
Hvítkárs (1 förekomst)
reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri "Ásbjarnar.
Hvítr (1 förekomst)
"Hvítr ok "Karl ok "Ulfr(?) l[ét]u ...
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Br Olsen;194 $
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Sö 61
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Sm 71
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Hýdýr (1 förekomst)
§P "Ulfr ok "Óðinn ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok
Hyfi (1 förekomst)
"Ólǫf reisti stein þenna eptir "Hofi/"Høfi/"Hyfi, bónda sinn góðan.
hýfreyja (1 förekomst)
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti
hygg (1 förekomst)
§A "... sonr reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G
hæfan (2 förekomster)
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét
ok "Holmfastr létu reisa steina eptir "Holmgeir, fǫður sinn, dreng hæfan.
hæfila (3 förekomster)
"Þorsteinn lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn bróður.
"Guð... ... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál hans.
sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
Hæru (4 förekomster)
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok
fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl "Sigrøðar.
Høfi (1 förekomst)
"Ólǫf reisti stein þenna eptir "Hofi/"Høfi/"Hyfi, bónda sinn góðan.
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...hǫfði (1 förekomst)
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
hǫgg (1 förekomst)
en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC
hǫggva (131 förekomster)
"Þo[r]... ... [lé]tu "Ulf hǫggva steina.
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
... lét [h]ǫ[gg]va [ku]ml ep[tir] "[Ragnh]ildi(?), [k]o[n]u s[ín]a. ... ...
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á "Líflandi.
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi,
"Ótryggr, "Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður sinn snjallan.
"Ingifastr lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði,
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira
... "...steinn ... "...[fa]str(?) þeir létu hǫggva stein þenna a[t] ...
"Holmgeirr ok "Steinbjǫr[n þ]ei[r lét]u h[ǫgg]va eptir "Guðleif, fǫ[ð]u[r].
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði stein.
"Kvikr ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn góðan.
"St[e]infastr lét hǫggva merki þetta eptir "Sæmund, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi.
"K[vi]kr lét hǫggva ste[i]n þenna eptir "Holmfast, son [sinn].
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi!
"Farbjǫrn/"Freybjǫrn lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.
"Ei... ... [hǫgg]va [st]e[in] ... [s]onu "Eimund[ar] ... sunnarla á "Serkl[andi].
"...bjǫrn ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
"... ... "Gunna lé[t]u hǫggva stein þenna ok brú þ[ess]a ... ... ... sína.
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
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"Bjǫrn ok "Fullugi(?) þeir létu hǫggva stein ... sinn.
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
"Ingibjǫrg lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir
"[J]órunnr ... þær létu hǫggva steina [ep]ti[r] "Ingif[ast] ok "Ingvar.
í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
"Grímr lét hǫggva stein eptir fǫður sinn "Véstein. "Óleifr hjó.
"Holmsteinn, "Ragnfastr, "Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir hjó.
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik
... [l]étu stein hǫggva ...
"Jófríðr lét stein hǫggva eptir "Spja[lla](?), [bón]da sinn.
"Inga lét hǫggva steina ... "... [b]ó[nd]a ... ...
"Fasti lét hǫggva stein eptir "Fastulf, son sinn.
"Fastlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Ketil, bróður sinn. "Sveinn risti.
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann
"Fasti lét hǫggva rúnar þessar eptir "Fastulf, son sinn.
§A "Guðlaug lét hǫgg[va] stein eptir "... bónda sinn. §B ... ok "Fasti, þeir ...
"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir "Bjǫrn.
"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir "Bjǫrn.
"Vébjǫrn lét hǫggva stein eptir "Gunna dóttur, konu sína.
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
"Guðlaug lét stein hǫggva eptir "Forkunn, bónda sinn, ok "Ketilelfr(?).
"Végeirr(?) lét stein hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug lét
[e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir b[r]óður sinn "Fulluga.
"Ingivaldr ok "Gíslaug létu hǫggva steina eptir "Ingimund, son sinn.
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður
"Áskatla(?) lét hǫggva stein eptir "Fulluga, ok "Illugi ok "Signý.
"Ingríðr lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok
"Gunnarr lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir dóttur
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda sinn.
"Borgunna lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r fǫ[ð]ur
"Kylfingr lét hǫggva stein ok "Bjǫ[rn] ...
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"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok
"Gíslaug lét hǫggva at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri,
... s[t]ein hǫggva eptir ...
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði,
"Algautr lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður sinn.
"Rǫskviðr lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn.
"<huli> lét stein hǫggva ok þeir ... ... eptir "Krók, bróður sinn ...
"[Þó]rir(?) ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti stein.
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
"Hallsteinn lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi
"Styf[j]aldr(?) ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?)
"... ok "Holmsteinn ok "Steinbjǫrn létu hǫggva stein at "Eist, bróður sinn.
"Þorgunnr lét hǫggva stein eptir "Rúna(?)/"Hróar(?), bónd[a] ...
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
"Þingbjǫrn lét hǫggva stein eptir sonu sína.
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan
§P "Eyjarr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ...
létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... ... "Ós[n]ík[i]nn(?), fǫður sinn.
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi
"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli
gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
"Sægeirr lét hǫggva stein at "Una/"Unna, son sinn.
§A "Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
§A "Vígmundr lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál
... lét hǫggva ... "...fast, fǫður sinn ... ... <ustur-> ...
"Bjarnhǫfði lét hǫggva stein at "Bjarnhǫfða, fǫður sinn ... ... <at>.
"Gillaug lét hǫggva at "Jǫrund, son sinn, dó í "Heiðabý.
"Holmgeirr ... [l]étu h[ǫgg]va at "Eist, fǫður sinn.
"Holmgeirr [ok] "Karl létu hǫggva [at] "Eist, fǫður sinn.
... hǫggva stein at "I[n]gvar, fǫð[ur] ... [bó]nda sinn.
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn.
"Andvéttr lét hǫggva stein þenna at "Gota, bróður sinn ...
"Borgf[astr(?) ok] "...fastr létu hǫggva at "Ketilfast, bróður sinn.
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok
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"... létu hǫggva at "Glóða, fǫður sinn ...
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin hǫggva.
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn
"Ófriðr ok "Gísl létu hǫggva stein at "Svart, bróður sinn.
"Fastgeirr, "Fastlaug at son sinn létu hǫggva, at "Nefgeir.
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "Þorstein, bónda sinn. "Lífsteinn.
ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
"Liðsmaðr lét hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn(?), fǫður.
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "... ... sinn. "Lífsteinn hjó rúnar.
"... lét hǫggva ... [si]k sjalfan, "Eng[la]ndsfari, afi <kunu-s>.
... [lét]u [stei]n [hǫgg]va eptir ...
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?)
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn.
"[He]mingr lét hǫggva stein eptir s[on] sinn góðan.
"Ingilaug lét hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn.
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
... "[S]veinn lét hǫggva ... ...
"Þorsteinn lét hǫggva eptir "Sv[ein], góðr þegn.
"... létu h[ǫggva] stein eptir "Þorfast, bróður sinn ok "Guðki.
"Bófi hǫggva lét stein at "Þjóðkel/"Þorkel.
hǫggvi (1 förekomst)
... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
hǫggvin (1 förekomst)
reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
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hǫggvinn (3 förekomster)
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.
hǫlf (1 förekomst)
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
Hǫnd (2 förekomster)
stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr
sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður
hǫnnurst (1 förekomst)
gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
Hǫr (1 förekomst)
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
Hǫrð (1 förekomst)
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
Hǫrðr (1 förekomst)
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður sinn.
Hǫrðs (1 förekomst)
"Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni]
Hǫskuldr (1 förekomst)
"Hǫskuldr(?) ok "Steinhildr létu reisa stein eptir "Steinbjǫrn, góðan.
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Hǫsumýra (1 förekomst)
lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar.
Hǫsvi (2 förekomster)
"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?)
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein,
<i> (5 förekomster)
ok "... [ris]tu(?) at f[ǫð]ur sinn <staifinun> ok "...djarf(?) ... <i>.
lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
"Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu> <i> <ukrikis>
létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
í (244 förekomster)
hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils
"Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.
dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.
stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða góðan.
þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek enda.
gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.
stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn
sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C
ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).
"O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).
reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
"Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars helfningi.
eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
"Ólǫf ok "... ... ... ... sinn, er bjó í "Ey[r]avaði.
ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar góðir.
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
"Vé[st]einn <ba-iʀ> <iþrn> eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum. "Þuli(?)/"Þulr(?) hjó <uln>.
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[H]ann druknaði í "Englands ...
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"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd "Þorbjarnar.
Sö 85 $
"Andsvarr ok "Ern... ... fǫður sinn. Hann endaðist út í "Grikkjum ... ...
Sö 106
at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
Sö 108
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
Sö 121 „
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.
Sö 126
þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.
Sö 130
mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)] "Gǫrðum(?) ...
Sö 132
"Þrúðrún reisti(?) stein at fǫður sinn "Bjǫrn í "Sǫnd[u]m.
Sö 145 „
átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í óðali(?).
Sö 148
reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
Sö 160
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
Sö 163 $
stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.
Sö 164 $
þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
Sö 165
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd kristinna.
Sö 171
lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
Sö 195 $
reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert.
Sö 208
þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr "Ennibrattar.
Sö 213
bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
Sö 214
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
Sö 217
ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
Sö 254
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].
Sö 275
[Hann(?) ma]nna(?) beztr(?) mat[ar](?) í(?) heimi(?) var(?).
Sö 312
lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
Sö 318 $
"Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.
Sö 333 $
sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar þessar.
Sö 338
"Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í
Sö 338
á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
Sö 338
í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
Sö 345 $
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður ... §C ... [lét] reisa ...
Sö 360
stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.
Sö 361
... ... ... varð í ... ... ... ...
Sö Fv1948;289
þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.
Sö Fv1948;289
[í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.
Sö Fv1954;20
"Bjǫrn lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum. "Bjǫrn hjó.
Sö Fv1954;22
"... reisti ... ... ... ... sinn. Hann er endaðr í austrvegi út á "La[ngbarðalandi](?).
Sm 44
... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
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"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).
stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
"Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
"Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk
bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at
[lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr
lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á
ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum
þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í "Grikkjum.
"[Jar]laba[nki] ... Hann endaðist í "Grikkjum.
þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
"Holmsteinn í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok
st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar.
s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti
ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir
þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
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eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú
láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.
stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri "Ásbjarnar.
reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í "Báristǫðum.
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.
"Holmfríðr ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í "Mýribý bjó.
"Karsi ok "<kar-...> ... sinn. Hann var dauðr í hvítaváðum.
... var dauðr í austrveg[i] ...
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok
rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).
"... lé[t] r[eisa] ... [epti]r "... son "Gunnars í "Hrísney. "Sveinn risti.
stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í ... ...
st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein almikinn í ...
"<isifara> ok ... sinn. Hann dó í "Grikkjum.
þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok
"Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð hjalpi ...
létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son
lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
... [ha]nn bjó í "H[úsbý](?) ... ...
þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá
lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í "Kelsstǫðum.

U 778
at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.
U 792 $
at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
U 805 „$
ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa
U 805 „$
ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa
U 805 „$
ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?).
U 809
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda "Gerðars.
U 818
ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
U 824
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.
U 896
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
U 896
reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
U 925 $
reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
U 932
o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
U 996 $
ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir
U 1036
"Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
U 1048
"Gillaug lét hǫggva at "Jǫrund, son sinn, dó í "Heiðabý.
U 1087 „
stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.
U 1146
réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í "Svanabý.
U 1172
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
U Fv1912;8
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit
U RR1987;134
sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í "Hú[s]um(?).
Vs 1
setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í "Gǫrðum(?)/"Chorezm(?).
Vs 5
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi hjó [r]ú[nar].
Vs 22 $
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
Vs 27
"Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti rúnar.
Nä 15
stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ... <a-s-uar>.
Hs 7
lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at
Hs 10 $
... rúnar, son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar
Hs 14 $
sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í
Hs 14 $
norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
Hs 14 $
§B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
Bo Peterson1992
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
G 111 $
reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
G 114
... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
G 134
eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
G 141
... "Líknmundar í "Slítagǫ[rðum]/"Slitegårds ...
G 203 $
ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B
G 220 $
... "[O]ddgeir/"[Bó]tgeir. Er dó í "Holmga[rði] ... ...
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es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ... ...
... ... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ... ...
reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok fyrstr.
mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
§A "Þorgísl setti ok synir §B "Leifa í stað þenna §C stein eptir "Leifa.
feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
"...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
"Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta
þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar
"Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
"Aðalmarr í "Lundi.
"Aðalmarr í "Lundi.
"Ásmundr í "Lundi.
"Ǫzurr "Pái í "Lundi.
"Ǫzurr í "Lundi.
"Ǫzurr í "Lundi.
"Ǫzurr í "Lundi.
"Bjǫrn í "Lundi.
"Bósi í "Lundi.
"Bófi í "Lundi, "Bófi.
"...brandr í "Lundi.
"Fati í "Lundi.
"Guðvini í "Lundi.
"Grímk[e]ll í "Lundi.
"Grímkell í "Lundi.
"<kan-it> í "Lundi.
"Kali í "Lundi, "Kali.
"Ketill í "<roini>.
"Lefsi í "Lundi.
"Ljúfvini í "Lundi.
"Meinulfr í "Lundi.
"<naft????> í "Lundi ...
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"Norðmaðr í "Lund.
"Pétr í "Lundi.
"Særða(?) í "Lundi.
"Sævini í "Lundi.
"Sigvarðr í "Lundi.
"Skakli í "Lundi.
"Sumarliði í "Lundi.
"Steinn í "Lundi.
"<sturkr> í "Lundi.
"Sváfi í "Lundi.
"Svartabrandr í "Lundi.
"Sveinn í "Lundi.
"Sveinn í "Lundi.
"...kell í "Lundi.
"Tóli í "Lundi.
"Þorgautr í "Lundi.
"Þorgautr í "Lundi.
"Þorkell "Rekkr í "Lundi.
"Þorkell í "Lundi.
"Þorsteinn í "Lundi.
"Þorsteinn í "Lundi.
"Uffi í "Lundi, "Uffi.
"Ulfr í "Lundi.
"Ulfkell í "Lundi.
"Ulfkell í "Lundi.
"<uma-ut> í "Lundi.
nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg
"Fati í "Lundi.
§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður.
"Eilífr "Elgr bar fiska í "Rauðusjó.
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
í mundlaugu
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
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... [e]n "Hrossketill vélti í tryggu eiðsvara sinn.
fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...
<iaʀ>
[lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu> <iaʀ>

(1 förekomst)

<ial> (1 förekomst)
"Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ... <kuþ-> rúnar.
<iarlʀ> (1 förekomst)
"Víkingr ... ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál, fǫður sinn.
<iarþnn> (1 förekomst)
"Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?) eptir "Jǫfur <iarþnn>.
<iattin> (1 förekomst)
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða góðan.
<iauaʀiu> (1 förekomst)
"Greip[a]/"Grip[a] sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ... ... ... [ma]rkaði stein.
íð (1 förekomst)
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at
Íðaldr (1 förekomst)
"[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ...

U 805 „$
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<iel> (1 förekomst)
§P "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda
<ifr> (1 förekomst)
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
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Ígul (10 förekomster)
... [a]t "Ígul, fǫðu[r] ...
"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir ...
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til
"Ríkviðr lét reisa steina eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Freygerðr reisti stein þenna eptir "Ígul, bónda sinn.
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Ígul, bróður sinn.
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Ígulbjǫrn (15 förekomster)
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður sinn.
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn.
"Ígulbjǫrn ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn
... "[Í]gulbjǫrn, "Kvígulfr, þeir brœðr allir létu rétta steina, synir
"Ígulbjǫrn ok "Nesbjǫrn létu reisa ste[in] ... [e]ptir "<uinþa>, fǫður
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur,
sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?),
"Neskonungr lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni,
fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
"Liðsmaðr lét hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn(?), fǫður.
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Ígulfast (4 förekomster)
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
"Forkunnr ok "Brúni létu gera merki at "Ígulfast, fǫður si[nn].
"Holmgeirr/"Hjalmgeirr lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok "Svarth]ǫfða, sonu sína.
"<iolatr> ok "Hemingr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Ígulfast.
Ígulfastr (11 förekomster)
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir "Þorbjǫrn.
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok
"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur,
"[Íg]ulfastr(?) ok "Veðraldi rei[stu] ... þenna eptir "Spjallboða, fǫður
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri
sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir
stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
"Ígulfastr/"Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok
b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].
Ígulfríðr (2 förekomster)
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á
... ... "[Í]gulfríðr/"Holmfríðr reis[ti] st[ein] eptir "Otr, bróður s[inn].
Ígulgeir (2 förekomster)
"Holmfastr lét reisa stein at "Ígulgeir, fǫður sinn, ok "Þorbjǫrn.
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
Ígull (10 förekomster)
"Freysteinn ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi
"Órœkja ok "Ígull létu reisa stein ... "...bjǫrn, fǫður sinn.
"Ígull ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður [sinn].
"Gunnarr ok "Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok
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"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu
§P "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn.
"Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn.
"... ok "Ígull ok "Gísl, "Eyndr(?) lé[tu] ...
"Eyge[i]rr ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn, fǫður sinn.
<ihilt> (1 förekomst)
lét hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í "Hú[s]um(?).
<...ihraʀ> (1 förekomst)
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti
<ihsvs> (1 förekomst)
reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}
<iii (1 förekomst)
§B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
<ikktiʀ> (1 förekomst)
giftir(?) mínar(?) <ik-ktiʀ> <nu> ...
<iku> (1 förekomst)
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
<ilinr> (1 förekomst)
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug
<...ilkar> (1 förekomst)
<...-ilkar> "Unn/unn(?) ...
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illan (1 förekomst)
kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.
Illfúss (1 förekomst)
"Illfúss. "Uni/"Unni biðr vá.?
illt (1 förekomst)
ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
illu (2 förekomster)
§P Illu ... ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm
"Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý
Illuga (4 förekomster)
"Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður "Illuga.
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.
"Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir r[i]st[i] rúnar.
"[S]igfastr ok "Ónæ[mr] ... ... eptir "Illuga, fǫðu[r] ...
Illugi (11 förekomster)
"Lokki/"Illugi reisti stein þenna eptir "Auna, sinn bróður.
"Illugi lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti
"Illugi ... brú eptir "... [fǫ]ður/[bró]ður sinn nýtan.
"Illugi lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda "Gu[nn]u.
"Illugi lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at
"Illugi lét reisa steina ok haug gera eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at
"Áskatla(?) lét hǫggva stein eptir "Fulluga, ok "Illugi ok "Signý.
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn
"Illugi ok "Fullugi ok "Þorgeirr ... ... sinn snjallan. "Guð hjalpi
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illvætti (1 förekomst)
"Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
ilt (4 förekomster)
... "Oddulfi ... §PB "<auþikʀ> ... ... ... ... ... sverð [i]lt "<ul—li> ... ... ... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und
sverð [i]lt "<ul—li> ... ... ... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr
und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð ilt.
oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð ilt.
<ilturi> (1 förekomst)
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð
in (1 förekomst)
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius
<in> (1 förekomst)
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ...
Ing.. (1 förekomst)
"Ing... ... "[Þo]rbjǫrn létu gera brú at "Þegn, fǫður [sinn].
Inga (22 förekomster)
"Sveinheiðr(?) ok "Ing[a](?) ... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi sálu. "Sveinn(?)
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir
reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi
"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok
stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
... [rei]sa stein ept[ir] ... [o]k "Inga eptir ...
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"Inga lét hǫggva steina ... "... [b]ó[nd]a ... ...
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál
sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
"Neskonungr lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ...
"Inga lét rétta eptir "Ásl/"Ǫsl, s[t]ýkson/s[tj]úpson sinn.
"Ketill reisti stein þenna eptir "Inga, fǫður sinn.
"Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn fǫðu[r].
Ingi (4 förekomster)
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu
"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan.
"[I]ngi o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein
"I[n]gi(?) es(?) skati(?)
Ingi.. (2 förekomster)
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn,
"Ingi... ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok
Ingi... (1 förekomst)
"Holmfastr lét braut ryðja eptir "Ing[i]..., móð[u]r sína gó[ða] ... sína.
Ingibjǫrg (3 förekomster)
"... ok "Ingibjǫrg létu re[isa] ... ... ... <at> verðr engi "Ingvars ma[nna]
"Ingibjǫrg lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn,
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr

U 181 $
U 598
U 757
U 758
U 827
Vs 12

U 177

Ingibjǫrn (6 förekomster)
"Ásgautr ok "Sveinn, "Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En
lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn. "Auðmundr(?) risti rúnar.
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at "Vébjǫrn.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn.
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn ...
"Ingibjǫrn ...
Ingiey (1 förekomst)
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru

Ingifast (17 förekomster)
Sö 37
þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir "Ingifast.
Sö 308
"Holmfastr, "Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir risti.
U 101
ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 132 „
... at "Ingifast arf[a] ... "... risti.
U 143
lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir "Ingvar, algóðan dreng.
U 147 $
"[J]órunnr ... þær létu hǫggva steina [ep]ti[r] "Ingif[ast] ok "Ingvar.
U 287
"Kjallakr(?)/"Kjullakr(?) lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti rúnar.
U 485 $
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
U 497
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
U 859 $
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti rúnar.
U 860 $
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
U 910
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ... <niþiʀib> ...
U 922 $
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr
U 986 „$
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok
U 1073 „
"Jǫfurr ok "Stoðbjǫrn létu ... [eptir] "[In]gifast, fǫður sinn.
U 1085 $
"Gulleifr ok "Sjóli létu reisa eptir "Ingifast, son "Jǫrundar/"Jǫrunda.
U NOR1995;19 $
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...

U 496
U 986 „$

Ingifastar (2 förekomster)
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.
ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr risti.
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Vs 27

U 60
U 498 „

U 497

Sö 196
U 842 $
U 1090 „

Ingifastr (18 förekomster)
"Ingifastr lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell
"Ingifastr ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein,
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok
"Ingifastr lét rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok
"Ásgautr ok "Sveinn, "Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist,
"...goti ok "Ingifa[str] ... [lét]u reisa [s]tein eptir ... ... ...
"Ingifastr lét brú gera eptir ...
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir
lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
"... ok "Ingifastr ok "Ingimundr, þeir váru brœðr, synir "...
"[Þó]rir(?) ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína
"Sóti ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í
Ingifríðar (2 förekomster)
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða ...
"Víkingr ... ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál, fǫður sinn.
Ingifríði (1 förekomst)
lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
Ingifríðr (3 förekomster)
"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf.
"Ingifríðr/"Ingríðr lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn].
"... ok "Ingimund <fit-> brœðr sína ok "Ingifríðr ...

Sö 35
U 108 $
U 996 $

Sm 152 $
U 311
U 337 $
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U 115 $
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U 914 $

U 914 $

Ingigeirr (3 förekomster)
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð
"[I]ngi o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri,
Ingigerði (3 förekomster)
gerð[i](?) ... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok "Ingigerði/"Ingigerðr.
"Ingríðr lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at systur
ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt
Ingigerðr (13 förekomster)
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir
... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok "Ingigerði/"Ingigerðr.
"[I]ngi o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "...,
§A ... "Finnviðr, sonr "Ragnfríðar, lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ... "Kviks ok "Finnvi[ðar] ...
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda sinn.
"Ingigerðr l[ét] ... bónda "Holmfríðar, bróður "Djarfs. "Balli risti.
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda
"Eyndr ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Ingigerðr/"Ingikárr lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir
"Hagbarðr ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu,
Ingigunni (1 förekomst)
"Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
Ingikárr (1 förekomst)
"Ingigerðr/"Ingikárr lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok
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U 36
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Ingilaug (3 förekomster)
"Þorfastr ok "Ingilaug létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, son sinn.
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn,
"Ingilaug lét hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok
Ingileif (3 förekomster)
"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
"Harðsteinn ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir
Ingimar (2 förekomster)
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður sinn.
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína.
Ingimarar (1 förekomst)
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn.
Ingimarr (6 förekomster)
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl,
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel,
"Ingríðr lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingríðr.
"Ingríðr lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at systur sína.
§P "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr
"Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...
Ingimóð (1 förekomst)
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
Ingimund (5 förekomster)
"Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok "Ingimund.
"Ingivaldr ok "Gíslaug létu hǫggva steina eptir "Ingimund, son sinn.
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Sö 340 $
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"Guðbjǫrn lét rétta stein at "Ingimund, fǫður sinn.
létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
"... ok "Ingimund <fit-> brœðr sína ok "Ingifríðr ...
Ingimundr (6 förekomster)
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
"Ulfr o[k ... "I]ngimundr ok "Ei... ... [stei]n(?) e[ptir](?) ...
"... ok "Ingifastr ok "Ingimundr, þeir váru brœðr, synir "...
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at
Ingirún (3 förekomster)
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill
"Ingirún lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi
Ingirúnar (1 förekomst)
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
Ingiþóra (5 förekomster)
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé
"Ingiþór[a] ... ... <stiu> ok at "Ketil..., fǫður sinn, "Grikkfara(?)
Ingiþóru (5 förekomster)
létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti,
"Spjallboði ok "Uni/"Unni létu reistu stein at "Tíðkuma, "Ingiþóru.
ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir risti.
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ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda "Ingiþóru.
eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu> <iaʀ>
Ingivald (2 förekomster)
... [me]rki eptir "Ingivald, son sinn ...
"Ingirún lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa
Ingivaldr (6 förekomster)
"Ingivaldr reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein
"Gufi ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann
"Ingivaldr ok "Gíslaug létu hǫggva steina eptir "Ingimund, son sinn.
"Ingríðr lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingríðr.
"Ingríðr lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at systur sína.
"Ingivaldr ok "Sveinn létu rista stein þenna eptir "Hákon, fǫður sinn.
Ingjald (12 förekomster)
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ingjald, bróður sinn.
eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir fǫðurbróður sinn.
... lét reisa stein þenna eptir "Ingjald, son sinn.
"Ketilfastr, "Nefr(?), "Ófeigr "<–iutr> þeir létu stein eptir "Ingjald, fǫður sinn.
... [e]ptir "Ingjald, son sinn. H[ann] ...
"Goti lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Goti lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k]
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
"Sóti ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
"Vígi lét reisa stein eptir "Ingjald, fǫður sinn. "Jǫfurfast.
"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...
Ingjaldr (15 förekomster)
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar,
"Végautr ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður sinn.
"Ingjaldr o[k] "...[ul]fr reistu ste[in] þenna at "Kana, son "Gunna.
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... ... "[Ing]jaldr(?) þeir reistu ste[in] ...
"Ingjaldr ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann
"Ingjaldr ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður
"Eyvindr ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli,
"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
"Ingjaldr setti s[tei]n þenna eptir "Grímulf, son sinn.
"Kári(?) ok "Ingjaldr o[k] ... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Guð hja[lpi] ...
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda
"Ingjaldr ok "Hemingr létu reisa steina eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir
stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ...
"Ábjǫrn ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
Ingoldinga (1 förekomst)
... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni,
Ingríðr (9 förekomster)
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn,
"[Ketil]vé(?) ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð
"Ingríðr lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok
hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingríðr.
"Ingríðr lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr,
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok
"Ingifríðr/"Ingríðr lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína,
Ingu (4 förekomster)
Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi,
þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
§A ... "Þorgeirr(?) ... §B ... "Ingu(?) ...

Sö 143
U 423 $
U Fv1988;241
Br Sc11 $

Ingulf (4 förekomster)
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
"Ketill lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok] "Herj[a]rr
... [ger]ði yfirlag þetta ept "Ingulf, fǫður sinn.

Ingulfr (8 förekomster)
Sö 91 „
"Ingulfr ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð
U 485 $
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at
U 929 $
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti rúnar.
U 974
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok
U 1041
rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
U 1052
ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
U 1075 „
ok "Þ[or]s[t]einn létu r[étta stein epti]r "Gunnar, fǫður sinn. "Ingulfr.
DR AUD1996;274
óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ... ... ... §B "Ingul[fr](?) ...

Ög 30
Sö 362 $
U 101
U 143
U 147 $
U 266 $
U 307 $
U 309
U 310
U 423 $
U 1032
U 1068
U Fv1988;241

Sö 9
Sö 105

Ingvar (13 förekomster)
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
"Kolbeinn ok "Juli reistu stein eptir "Ingvar, bróður sinn.
gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir "Ingvar, algóðan dreng.
"[J]órunnr ... þær létu hǫggva steina [ep]ti[r] "Ingif[ast] ok "Ingvar.
"Sigsteinn ok "Vésteinn létu reisa stein [þ]e[nn]a eptir "Ingvar(?), fǫður sinn.
þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir risti.
"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
"Ketill lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs móðir.
"Sóti ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
... hǫggva stein at "I[n]gvar, fǫð[ur] ... [bó]nda sinn.
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok] "Herj[a]rr mǫrkuðu.
Ingvari (17 förekomster)
þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
... ... "[Þ]or[bjǫ]r[n](?) son [sinn]. Hann var fa[r]inn me[ð] "Ingvari.

Sö 107
reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.
Sö 108
reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
Sö 131
reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.
Sö 173 $
§B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með "Ingvari.
Sö 281
kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á "Serkland[i].
Sö 287 „
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét
Sö 320
[létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
Sö 335 $
stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari "Holmsteins.
U 439 „$
stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á "Eistaland(?)/"Serkland[i](?).
U 644 $
stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫndinni.
U 654 $
reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar.
U 661
reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
U 1143 $
reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir
U Fv1992;157
þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
Vs 19
eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu h[a]ns.

Ög 38
U 111 „
U 287
U 309
U 363 „
U 478
U 513
U 540
U 972 „$

Ög 155 $
Sö 179
Sö 254
Sö 277
Sö 295 „
U 778
U 837

Ingvarr (9 förekomster)
"Ingvarr setti stein.
"Ingv[arr] ... [lét]u rista rúnar eptir "Svein ok ... móður.
lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti rúnar.
"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at
"Gíslaug lét hǫggva at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi
"Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á
"Ingvarr(?) ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein
Ingvars (7 förekomster)
ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars helfningi.
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu
"Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].
"... ok "Ingibjǫrg létu re[isa] ... ... ... <at> verðr engi "Ingvars ma[nna] ...
Hann var "Ingvars sonr.
at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.
... [o]k "Holmg[eirr](?) ... "[Ingva]rs(?) lið. "Guð hjalpi ...

U 519

Ög N288 $
U 226

Hs 7

G 203 $

U 12 „

Gs 19 „

U 1019

Gs 19 „

U 922 $

<ini> (1 förekomst)
"Jóbjǫrn ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar
inn (2 förekomster)
fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti
innt (1 förekomst)
hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum
innti (1 förekomst)
ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er
<instfau> (1 förekomst)
"<–uikriþ> lét rista rúnar at "... <instfau> ...
<inuart> (1 förekomst)
son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.
<iolatr> (1 förekomst)
"<iolatr> ok "Hemingr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Ígulfast.
<iomuan> (1 förekomst)
v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.
Ióna (1 förekomst)
"Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.

U NOR1998;25

<iorils> (1 förekomst)
§A ... <iorils> <ouriþ> <uaksnaur> <kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B

Sm 138 „

<irfʀ> (1 förekomst)
"<irfʀ> gerði kuml ep[tir] "... fǫður(?) sinn <nufs>.

U 815

<irkiorþ> (1 förekomst)
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður

U 910

U Fv1933;134 $

Sö 189

U THS10;58 $

N 102 „

U 519
U 861

<irþbir> (1 förekomst)
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ... <niþiʀib> ...
is (1 förekomst)
Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
<is> (1 förekomst)
stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ...
<isa> (1 förekomst)
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a
ísa (1 förekomst)
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
<isi> (2 förekomster)
<iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>

U Fv1933;134 $
U Fv1933;134 $

U 446 „

G 216 $

Sö 133

Sö 41 $
Bo Boije4 $

Vg 126 „

Gs 12 $

U 1137 „

Sö 82 $
U 519

isiʀ (2 förekomster)
§B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
<isifara> (1 förekomst)
"<isifara> ok ... sinn. Hann dó í "Grikkjum.
Ísland (1 förekomst)
"Ormika, "Ulfhva[t]r(?), "Grikkjar, "Jórsalir, "Ísland, "Serkland.
<isn> (1 förekomst)
"<aiti> reisti <isn> <aþis> eptir "<ata>. "Ásbjǫrn hjó.
it (2 förekomster)
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
§PB ... §PC ... §PD ... ... §QA "Folki §QB ok §QC "Kilfir §QD it f[áðu] tinnu, tinnu fáðu.? §RA ... §RB ... §RC ... §RD ... ...
<itiþ> (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng <itiþ>.
<iþalra> (1 förekomst)
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u]
<iþiam> (1 förekomst)
... [epti]r "<iþia-m> fǫður sinn ...
<iþrn> (2 förekomster)
"Vé[st]einn <ba-iʀ> <iþrn> eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum.
"Jóbjǫrn ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar

<iʀu> (1 förekomst)
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.

U 1066

<iu> (2 förekomster)
Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli
ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.

Vg 119 $
U 885

Br Olsen;217B $

U 91

Ög 13

Sö 59

Sö 151

<iualfir> (1 förekomst)
"<iualfir>, sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu,

<iubnrt> (1 förekomst)
stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n> <iubnrt>.
<iui> (1 förekomst)
"Sigsteinn reisti stein þenna eptir "<i-ui>, fǫður sinn.
<iunʀ> (1 förekomst)
"Sæulfr <iunʀ> ... ... "... fǫður [si]nn ...
<iunu> (1 förekomst)
"Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].

U 419

<iuria> (1 förekomst)
létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.

Vg 125

<iuta> (1 förekomst)
þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.

DR 154 „$

U 362 „

Sö 140
U 478

N A111

Ög 130 „
Sm 80

Sö 338

Ög 18 $

J RS1928;66 $

Bo NIYR;6

<iutis> (1 förekomst)
góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
<iutr> (1 förekomst)
"Ketilfastr, "Nefr(?), "Ófeigr "<–iutr> þeir létu stein eptir "Ingjald, fǫður sinn.
Ívar (2 förekomster)
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) "Þórr(?).
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll
ívarr (1 förekomst)
§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.
Ívarr (2 förekomster)
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein
jafna (1 förekomst)
"Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi
Jafra (1 förekomst)
"Óttarr(?) [r]eisti stein þe[nna ep]tir "Jafra ok "Víg, brœðr sína.
Jamtaland (1 förekomst)
rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.
Jamts (1 förekomst)
§P "Jamts §Q "J[ón] "Á[s]m[undar] s[onr].

Sö 154

U 186
U 188

Sm 147

jarðsalr (1 förekomst)
§P "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at
Jargeir (2 förekomster)
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
Þessi er ok at "Jargeir.
Jargeirr (1 förekomst)
"Jar[g]eirr reisti stein þ[enna] ... <stʀalr> <kar-> óníðingr.

Jarl (16 förekomster)
Ög 40 „
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel bróður.
Ög 161
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
Ög Fv1975;174
... "Jarl reistu [stei]n þenna eptir bróður/brœðr "Ótryggs.
Sö 10
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 103 $
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
U 307 $
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir
U 762
"Jǫrundr reisti stein þenna eptir "Jarl, son sinn.
U 779
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 854 $
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok
U 874 „
"Jarl ok "... ... stein at "Geirfast, fǫður sinn.
U 898
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr,
U 904
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa
U 907 $
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn, "Hringja.
U 922 $
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn,
U 957
"Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
U 1033
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.

Ög 25 „

Jarla (1 förekomst)
"Styðingr/"Stœðingr reisti stein þenna eptir "Jarla, bróður sinn.
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U 140
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U 164
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U 309

Sm 76
U 617

U 898
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Jarlabanka (1 förekomst)
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda
Jarlabanki (12 förekomster)
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði
"[Jar]laba[nki] ... Hann endaðist í "Grikkjum.
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir "Ingvar, algóðan dreng.
"Jarlabanki lét ... [s]tein at sjalfan sik ok braut ryðja.
"Jarlabanki ok "Fastvé létu reisa steina eptir "Svein, son sinn.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn
kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði
"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald,
jarls (2 förekomster)
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok
Jarls (1 förekomst)
sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
Jarna (1 förekomst)
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Jarna, son sinn.
Jarp (1 förekomst)
ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður [s]inn.

U 373

Jarpi (1 förekomst)
"Jarpi lét stein eptir so[nu] sína tvá.

Sm 130 $

Jarpr (1 förekomst)
"Jarpr lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ...

DR 85 „

U 226

Br Olsen;194 $

DR 410 $

DR 414

G 40

Br Sc9

Jarpulf (1 förekomst)
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
jarteiknum (1 förekomst)
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta.
Jésu (1 förekomst)
§C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist rúna[r].
Jesus (1 förekomst)
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et
Jésús
"Jésús

(1 förekomst)

jó (1 förekomst)
Jó þann "Oddr rak.
Jóan
"Jóan

(1 förekomst)
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Öl KALM1982;57
Ög 130 „
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U 1051

U 1015 $

U 211 $

U 474
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Jóar (2 förekomster)
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) "Þórr(?).
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn.
Jóarr (3 förekomster)
"Jóarr o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna
Jóbjǫrn (5 förekomster)
"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?) eptir.
"Jóbjǫrn/"Eybjǫrn ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð,
"Jóbjǫrn reisti steina eptir "Sigbjǫrn/"Seybjǫrn, fǫður sinn.
"Ingríðr lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingríðr.
"Jóbjǫrn ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn.
Jófast (1 förekomst)
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður sinn.
Jófastu (1 förekomst)
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu sína.
Jófríðr (1 förekomst)
"Jófríðr lét stein hǫggva eptir "Spja[lla](?), [bón]da sinn.
Jógeir (2 förekomster)
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r] si[nn].
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Jógeirr (6 förekomster)
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna
"Geirbjǫrn ok "Gyllir ok "Jógeirr ok "... reisa stein eptir "Geirmund karl.
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í
"Jógeirr ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir
"Fasti ok "Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn "Þrónd.
Jógerðr (1 förekomst)
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok
Jóhan (11 förekomster)
"Gunnbjǫrn ok "Sv[einn] ... ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?) góðan. ...
... at(?) "Arn...(?) ... "[J]óha[n(?)]
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn.
"Jóhan "Streitinn merki ok "Ragnvǫr eptir bónda.
"Jóhan ok "Lífsteinn létu reisa ste[in] ... "... fǫður sinn. "Œpir
"Jóhan lét reisa steina ep[tir] "Eys[t]ein, fǫður sinn. "Drósbúi risti.
"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok
"Jóhan lét ... [ǫn]d þeira.
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti
Jólgeir (1 förekomst)
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
Jón (6 förekomster)
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son
"Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
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§P "Jamts §Q "J[ón] "Á[s]m[undar] s[onr].
"Jón á táfl.
Jór (1 förekomst)
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
Jór.. (1 förekomst)
... ok þeir brœðr létu le[ggja] ... þenna yfir "Jór... ...
Jórkell (1 förekomst)
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
Jórsala (1 förekomst)
lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.

Jórsalir (2 förekomster)
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í "Grikkjum.
"Ormika, "Ulfhva[t]r(?), "Grikkjar, "Jórsalir, "Ísland, "Serkland.
Jórulf (1 förekomst)
§A <fuþork> ... §B ... reisti steinin eptir "Hjǫrulf/"Jórulf, bróður sinn ...
Jórunnar (1 förekomst)
lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
Jórunni (2 förekomster)
þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok e[ptir] "Jórunni(?)
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
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Jórunnr (5 förekomster)
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar.
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki
"[J]órunnr ... þær létu hǫggva steina [ep]ti[r] "Ingif[ast] ok "Ingvar.
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði
Jóstein (3 förekomster)
"Tóki reisti stein ept bróður sinn "Jóstein(?).
"Sandarr setti eptir "Eystein/"Jóstein, bróður sinn.
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?) eptir "Jǫfur
Jósteinn (2 förekomster)
"Jósteinn reisti stein þenna eptir "Dýra/"Djúra, fǫður sinn.
"Eysteinn/"Jósteinn ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein
Jula (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
Juli (1 förekomst)
"Kolbeinn ok "Juli reistu stein eptir "Ingvar, bróður sinn.
Júta (3 förekomster)
stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta son.
"Dóttir bað gera kuml þetta ept "Júta.
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
Jútlandi (1 förekomst)
reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
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Júzki (1 förekomst)
"Ǫzurr "Júzki.
Jǫfur (4 förekomster)
eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?) eptir "Jǫfur <iarþnn>.
"[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
"Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
Jǫfurbjǫrn (1 förekomst)
"Geirbjǫrn ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn,
Jǫfurfast (8 förekomster)
"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð
"Gunnarr lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir dóttur sína.
"Holmdís lét gera merki at "Jǫfurfast, dóttur sína.
"Jǫfurfast, "...fast, "Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at
... ... ... "<kasl> ok "Jǫfurfast lét reisa stein eptir fǫður sinn(?) ...
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins.
"Vígi lét reisa stein eptir "Ingjald, fǫður sinn. "Jǫfurfast.
Jǫfurfastar (1 förekomst)
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur "Holmdísar.
Jǫfurfríðr (2 förekomster)
stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
§A "Jǫfurfríð[r] ... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf,
Jǫfurr (7 förekomster)
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu
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"Véseti ok "Jǫfurr létu reisa stein eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
"Jǫfurr ok "Stoðbjǫrn létu ... [eptir] "[In]gifast, fǫður sinn.
"Jǫfurr lét reisa stein at "Vígbjǫrn, fǫður.
... "Jǫfurr o[k] ...
"Jǫfurr r[eisti] stein eptir "Fulluga, fǫður sinn.
Jǫfursteinn (1 förekomst)
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
jǫrð (1 förekomst)
upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
jǫrmungrundar (1 förekomst)
haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.
Jǫrund (10 förekomster)
... ... "Vreiðr létu reisa stein ... "Jǫrund, fǫður sinn góðan ...
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
"Vígmarr lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
"Þorsteinn lét reisa stein þenna eptir "Jǫrund, son sinn.
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
"Ernfastr ok "Steinbjǫrn [ok] "Þorsteinn létu at "Jǫrund, fǫður sinn. "Díselfr.
"Gillaug lét hǫggva at "Jǫrund, son sinn, dó í "Heiðabý.
"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti at ...
Jǫrunda (2 förekomster)
"Vígmarr lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
"Gulleifr ok "Sjóli létu reisa eptir "Ingifast, son "Jǫrundar/"Jǫrunda.

U 1085 $

Jǫrundar (1 förekomst)
"Gulleifr ok "Sjóli létu reisa eptir "Ingifast, son "Jǫrundar/"Jǫrunda.
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Jǫrundr (16 förekomster)
"Jǫrundr(?) rétti stein eptir "... [br]óður sinn.
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda
"Gerðarr ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera
"Eysteinn/"Jósteinn ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður
lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
"Jǫrundr ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da
"Jǫrundr reisti stein þenna eptir "Jarl, son sinn.
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Jǫrund[r lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi
sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
"Arn... "Jǫrundr
"Ǫnundr ok "Jǫrundr ok "Sigviðr þeir létu reisa ... ok brú ... ... ...
"Vígdjarfr ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung, fǫður sinn.
ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?). "Œpir risti rúnar.
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður

Ög 136 $

jǫtun (1 förekomst)
hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi

Ög 60 „
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Jǫtunstǫðum (2 förekomster)
þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða góðan.
stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
<k> (1 förekomst)
kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
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K.. (1 förekomst)
"...vi/"...vé reist rúnar þessar at "K.../"G...
Kabbi (1 förekomst)
"Kárr lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar
<kaeri> (1 förekomst)
"<-ami-turu> lét gera merki at "Ernmund, son sinn <kaeri>.
kaf (1 förekomst)
eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.

Vg 166

<kafi> (1 förekomst)
"<kafi> setti s[tein] ... ...

Vg 158

Kafli (1 förekomst)
"Kafli reisti stein þenna eptir "Geira, þegn harða góðan, bróðurson
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Kag (5 förekomster)
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður sinn.
... reisa at "Gagar(?)/"Kag(?)/"Gag(?), bónda nýtan.
"Eysteinn ok "Ástríðr reistu steina eptir "Kag(?)/"Gag(?), son sinn.
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr
"Ketilmundr ok "... [létu g]era brú at "Kag(?)/"Gag(?), son [s]i[nn].
Kagr (3 förekomster)
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir
at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hugi ristu rúna[r]
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<kaifuti> (1 förekomst)
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.
<kaii> (1 förekomst)
þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.
Kál (1 förekomst)
ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál, fǫður sinn.
Kala (3 förekomster)
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.
"Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn
"Kala/"Kalla, fǫður sinn. "Guð ...
Kalf (5 förekomster)
ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé,
... [ste]in þenna eptir "Kalf, bró[ður] ...
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr risti.
Kalfr (1 förekomst)
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er
Kalfs (1 förekomst)
"Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en
Kali (9 förekomster)
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra
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"[A]ndvétt[r] ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast, fǫður sinn.
"Kali l[é]t r[eis]a stein at "Sigreif, bróður [sinn, s]on(?) "<sairʀ>.
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Kali á "Lundi.
"Kali í "Lundi, "Kali.
"Kali í "Lundi, "Kali.
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...
Káll (1 förekomst)
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu
Kalla (3 förekomster)
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.
reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir
"Kala/"Kalla, fǫður sinn. "Guð ...
Kalli (1 förekomst)
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
Kalmarna (1 förekomst)
"Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar þessar.
kalt (1 förekomst)
§A "Franz(?) kalt §B ...
kamb (1 förekomst)
Kamb góðan gerði "Þorfastr.
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kambr (2 förekomster)
kambr
§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.
Kampi (1 förekomst)
lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út
<kan> (1 förekomst)
eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.
Kana (2 förekomster)
"Ingjaldr o[k] "...[ul]fr reistu ste[in] þenna at "Kana, son "Gunna.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.
<kanit> (1 förekomst)
"<kan-it> í "Lundi.
kann (5 förekomster)
"Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng
bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.
§D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.
... ráða kann, forn(?) ...
Kanp (1 förekomst)
"Þorgeirr reisti kuml þessi eptir "Ǫnund "Kanp, fǫður sinn.
Kanpr (1 förekomst)
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir
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Kappi (1 förekomst)
stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í
KápuSveinn (1 förekomst)
"Kápu-(?)"Sveinn reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng]
<kar> (1 förekomst)
"Jar[g]eirr reisti stein þ[enna] ... <stʀalr> <kar-> óníðingr.
<kar...> (1 förekomst)
"Karsi ok "<kar-...> ... sinn. Hann var dauðr í hvítaváðum.
Kára (8 förekomster)
"Vígmarr reisti stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Þóra.
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í "Svanabý.
fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
Kári (10 förekomster)
"Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist rúnar.
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
"Kári(?) ok "Ingjaldr o[k] ... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Guð
"Kári, "Munulfs arfi, lét ... at "Frosta, son sinn.
"Kári ok "Ófeigr re[is]tu [stein a]t "Gunnar, fǫður sinn.
§P "Eyjarr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu
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ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... ... "Ós[n]ík[i]nn(?), fǫður sinn.
"Kári setti stein ... eptir "Alfvin(?)/"Ǫlfun(?).
karl (2 förekomster)
sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr,
"Geirbjǫrn ok "Gyllir ok "Jógeirr ok "... reisa stein eptir "Geirmund karl.
Karl (35 förekomster)
"Fróði ... "Karl ok ... fǫður sinn góðan.
"Karli reisti stein þenna eptir "Karl, fǫður sinn.
"Karl reist stein þenna eptir "Ásmund, bróður sinn.
"Karl reist stein þenna eptir "Þorfrøð(?), auðǫrvan(?), frænda si[nn].
"Þorsteinn ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?), bróður sinn.
"Ingjaldr ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok
"Karl ok "Áðísla létu reis[a] ... ... "Arngísl, fǫður ...
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa
lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok
... ... "... ok "... ... eptir "Karl, fǫður s[inn] ...
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingríðr.
lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at systur sína.
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda sinn.
gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda sinn.
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir "Oddulf.
§A "Ketiley lét rétta ... ... ... §B "[K]arl ok "Gerðar ... §C ... eptir "... ...
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at bróður sinn.
"Þórir ok "Hrœríkr(?)/"Hrœðingr(?)/"Ryðingr(?) ok "Karl, þeir br[œðr] ...
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr
"Holmgeirr [ok] "Karl létu hǫggva [at] "Eist, fǫður sinn.

U 1080 $
U 1115 „
Gs 11
M 10
DR 127
DR M49
DR M50
X UaFv1914;47

Sö 137
Sö 166

Sm 34 „

Ög 44 „
Ög 201 $
Vg 137

G 203 $

U 562

Ög 67

"Sighvatr ok "Karl létu reisa st[ein] eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Hvítr ok "Karl ok "Ulfr(?) l[ét]u ...
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður
"Unir(?), "Karl(?) ok "Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
"Karl á "Lundi.
"Karl á "Lundi.
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.
karla (2 förekomster)
stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
Karla (1 förekomst)
"... setti stein eptir "Ka[rla](?)/"Ga[uta](?), ... sinn ...
Karli (3 förekomster)
"Karli reisti stein þenna eptir "Karl, fǫður sinn.
§A "Karli ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður
"Áli/"Alli ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn,
karlmǫnnum (1 förekomst)
"Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á
Karlsefni (1 förekomst)
... "Karlsefni(?), fǫ[ður] ...
Karna (1 förekomst)
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
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...kárr (1 förekomst)
"Kárr/"...kárr(?) ... ...
Kárr (7 förekomster)
ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
"Kárr/"...kárr(?) ... ...
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif,
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir
"Kárr lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok
karsar (1 förekomst)
sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
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Karsi (2 förekomster)
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Karsi ok "<kar-...> ... sinn. Hann var dauðr í hvítaváðum.
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Kártóki (1 förekomst)
"Kártóki setti stei[n] ... Er varð ... "[F]undinn [hj]ó.
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Kasi (1 förekomst)
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).
<kasl> (1 förekomst)
... ... ... "<kasl> ok "Jǫfurfast lét reisa stein eptir fǫður sinn(?) ...
Kassi (1 förekomst)
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).
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<kasu> (1 förekomst)
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
Káta (4 förekomster)
"Aldi ok "Keti[ll] ... stein eptir "Káta, fǫður sinn.
"Eysteinn reisti stein eptir "Káta/"Gadda, frænda sinn.
§A Sonr naut smíða "Káta, §B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var
Káti (3 förekomster)
"Káti reisti stein þenna eptir "... fǫður sinn.
"Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur "Gneggis(?)/"Kneikis(?).
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir
Kátu (1 förekomst)
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
<kauki> (1 förekomst)
stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki> <kauþuʀ>.
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Káulfr (1 förekomst)
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður

Sö 325

Kaupi (1 förekomst)
"Kaupi reisti stein eptir "Sveini, fǫður sinn.

Vg 56 $

<kaur> (1 förekomst)
"Styr[l]akr/"Styr[l]augr setti stein þenna eptir "<kaur>, fǫður sinn.
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Ög 28 „
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Sö 42
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<kautaun> (2 förekomster)
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
... son, er bjó á "<kautaun> ... bónda(?) sinn.
<kauþuʀ> (1 förekomst)
... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki> <kauþuʀ>.
...kel (1 förekomst)
"Sigvaldi reisti ... ... "...kel, brytja sinn.
...kell (2 förekomster)
bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
"...kell í "Lundi.
Kelsstǫðum (1 förekomst)
"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í "Kelsstǫðum.

Vs 24 $

kemr (1 förekomst)
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir

Sm 16

kennilikt (1 förekomst)
ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit

Öl 12 „$
Ög 124 „$
Ög 230
Sm 5
Vg 11
Vg 13

Ketil (15 förekomster)
"Eyst[ei]nn(?) ... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
"Óttarr/"Ótama setti stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
§A "Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru sína.
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"Fastlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Ketil, bróður sinn. "Sveinn risti.
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd hans.
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda sinn.
... [lé]t gera ... ... "Ketil, fǫður ...
"Algautr lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður sinn.
"Vébjǫrn reisti stein eptir "Ketil. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
"Helgi reisti stein þann ept "Ketil, bróður sinn.
Ketil... (1 förekomst)
"Ingiþór[a] ... ... <stiu> ok at "Ketil..., fǫður sinn, "Grikkfara(?) ...
Ketilas (1 förekomst)
farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn ... "Ketilas(?)/"Ketilhǫss(?) gerðu b[ryggj]u á ...
Ketilbjǫrn (15 förekomster)
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður [sinn].
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu
"Bjǫrn ok "Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð h[ja]l[pi sál]u.
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda "Þorgerðar.
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas>
... [o]k "Ketilbjǫrn létu s[tein re]is[a] ...
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr
"Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær s[inn], ... [e]pti[r] bó[nda] ...
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en
"Ernfríðr ok ... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður
"Ketilbjǫrn ok "Fasta létu rétta stein eptir fǫður sinn, "Ernfastr.
"Eyge[i]rr ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn,
ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
"Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ...
"Ketilbjǫrn.
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Ketilelfr (1 förekomst)
"Guðlaug lét stein hǫggva eptir "Forkunn, bónda sinn, ok "Ketilelfr(?).
Ketiley (6 förekomster)
fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður sinn.
ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En
§A "Ketiley lét rétta ... ... ... §B "[K]arl ok "Gerðar ... §C ... eptir
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana
Ketileyjar (1 förekomst)
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir
Ketilfast (5 förekomster)
láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn] "Ketilfast.
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
§P "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar
§Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
"Borgf[astr(?) ok] "...fastr létu hǫggva at "Ketilfast, bróður sinn.
Ketilfastr (6 förekomster)
"Ketilfastr lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi
"Ketilfast[r] ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at
"Sigrøðr(?), "Holmsteinn, "Ketilfastr lagði(?) at(?)
"Ketilfastr, "Nefr(?), "Ófeigr "<–iutr> þeir létu stein eptir
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr
... ... ok "Ketilfastr ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein ...
Ketilfríðr (2 förekomster)
"Gunnvǫr(?) ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t]
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?)
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Ketilgerðr (1 förekomst)
"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét
Ketilhǫfða (2 förekomster)
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans ǫnd.
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
Ketilhǫfði (1 förekomst)
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil,
Ketilhǫss (1 förekomst)
"Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn ... "Ketilas(?)/"Ketilhǫss(?) gerðu b[ryggj]u á ...
Ketill (29 förekomster)
"Aldi ok "Keti[ll] ... stein eptir "Káta, fǫður sinn.
"Ketill ... ... ... ... frænda sinn.
"Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna
bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn,
"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð hjalpi.
"Ketill reisti stein eptir sinn bróður "<nahhar> "Steins so[n].
"Ketill reisti kuml þessi eptir "Lei[k](?), móðurbróður sinn.
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna,
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð
eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ... "Ketill risti.
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í
"Ketill lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn.
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn.
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"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á
"Ketill lét reisa st[ein] ... [fǫ]ður sinn, "Gulla at bónda sinn.
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok
þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á þessa[r].
"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ...
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður
"Ketill reisti stein þenna eptir "Inga, fǫður sinn.
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
"Ketill í "<roini>.
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur
Ketillaug (2 förekomster)
"... [o]k "... [lé]tu gera merki eptir "Ketillaug(?), fǫðu[r] s[inn] <sirk>.
"Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok "Véelfr.
Ketillauga (1 förekomst)
létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok "Véelfr.
Ketilmund (6 förekomster)
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir
... lét reisa stein eptir "Ketilmund ok eptir "Ólaf, son(?) ...
lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður [si]nn.
"Guðfastr hjó stein eptir "Ketilmund, son sinn.
"Ǫnundr ok "Þorbjǫrn lé[t]u rétta stein eptir "Ketilmund, bróður.
ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
Ketilmundar (2 förekomster)
"Ragnfríðr lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs
"Ragnfríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á
Ketilmundr (5 förekomster)
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma,

U 843 „
U 1040 $
U 1088 „
U 1108 „$

DR 107

N 413 „

U 62
U 80
U 302 $
U 319
U 418
U 421
U 908

U 209 $
Gs 14

Sö 204 $

U 633

"Harðgeirr ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Fundinn lét reisa stein eptir sik kvikvan ... "Ke[t]ilmundr. "Kjúli(?) risti.
... ... ok "Ketilfastr ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein ... sinn.
"Ketilmundr ok "... [létu g]era brú at "Kag(?)/"Gag(?), son [s]i[nn].
Ketils (1 förekomst)
reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.
Ketilssonar (1 förekomst)
§A "Grímr "Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
Ketilvé (7 förekomster)
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
"[Ketil]vé(?) ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i>
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ...
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
keypti (2 förekomster)
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
"Helgi [ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)] [be]ztr(?) smiða ok ...
<...kialt> (1 förekomst)
§P Hér skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér
<...kifa> (1 förekomst)
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir
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<kigumantr> (1 förekomst)
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður [s]inn.
<kik> (1 förekomst)
... "Haraldr ... [ept]ir "<kik> ...
Kilfir (1 förekomst)
§PA ... §PB ... §PC ... §PD ... ... §QA "Folki §QB ok §QC "Kilfir §QD it f[áðu] tinnu, tinnu fáðu.? §RA ... §RB ... §RC ... §RD
Kíli (1 förekomst)
bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
<kinu> (1 förekomst)
"Eimundr ok "Gunna[rr] ... þeir [k]uml(?) gerðu þessi eptir "<kinu> vitran.
kirkju (4 förekomster)
fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
"Tóki lét kirkju gera ok ...
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
kirkjugarði (1 förekomst)
s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti steinhall/steinhelli
<kirþa>
at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>

(1 förekomst)

<kirʀþu> (1 förekomst)
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar.
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kistill (2 förekomster)
"Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.
ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
kistu (1 förekomst)
"Rannveig á kistu þessa.
<kit> (1 förekomst)
stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
<kiti> (2 förekomster)
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif,

U 1066

<kiþbi> (1 förekomst)
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.

Sö 139

<kiulr> (1 förekomst)
frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
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Kjallak (1 förekomst)
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.
Kjallakr (3 förekomster)
"Kjalla[kr]/"Kjulla[kr] ... ... þenna at "Styrbjǫrn, fǫður sinn.
"Kjallakr/"Kjullakr lét reisa stein eptir "Kvíg, son(?) sinn gó[ð]an.
"Kjallakr(?)/"Kjullakr(?) lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok

U 944

Kjúla (1 förekomst)
"Drósbúi o[k] ... stein eptir "Kjúla(?), fǫður s[inn] ...

Sö 48
U 1039 $
U 1040 $
U 1042

Kjúli (4 förekomster)
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir
sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans,
"Fundinn lét reisa stein eptir sik kvikvan ... "Ke[t]ilmundr. "Kjúli(?) risti.
eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti rúnar.

Ög 20 $

Kjullak (1 förekomst)
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.

Sö 339 „
U 42
U 287

Ög 2

Ög 203

U 301 „

DR 325 $

Kjullakr (3 förekomster)
"Kjalla[kr]/"Kjulla[kr] ... ... þenna at "Styrbjǫrn, fǫður sinn.
"Kjallakr/"Kjullakr lét reisa stein eptir "Kvíg, son(?) sinn gó[ð]an.
"Kjallakr(?)/"Kjullakr(?) lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr
Kjǫtvi (1 förekomst)
"[K]jǫtvi(?) ok "Þ[or]... [þ]eir [b]rœðr létu ... ... ... "Véfast, ...
<kk> (1 förekomst)
... "<k-k-> reisti stein þenna ... "Vébjǫrn, son(?) ...
<kla> (1 förekomst)
"Ásmarr(?) lé[t] rétta stein þe[nna] ... "[Gu]ðs móðir. "Ásmundr <kla> markaði.
Klakk (1 förekomst)
"Sigmundr setti stein þenna eptir "Klakk(?), fǫður sinn.

Sm 11
Vg 169

Sm 133

Sö 310 „

U 618

N 225

DR 271

Sm 137

U 1143 $

U 1065 $

Klakka (2 förekomster)
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
Klakkr (1 förekomst)
§A "Glǫggr/"Klakkr reisti stein þenna eptir son §B sinn "Þorbjǫrn.
Klefa (1 förekomst)
... "Holmfastr l[ét] ... [epti]r "Klefa, fǫðu[r] ...
Klemet (1 förekomst)
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda sinn.
Kleppi (1 förekomst)
þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
Kleppir (1 förekomst)
"Kleppir/"Glippir ok "Ása reistu kuml þessi eptir "Ulf.
Klett (1 förekomst)
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Klettr (1 förekomst)
"Klettr(?) ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn.
<klsi> (1 förekomst)
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.

<kmuai> (1 förekomst)
reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n> <iubnrt>.

U 91

Knakr (1 förekomst)
"Þorbjǫrn ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at "Holmstein, fǫður sinn.

U 628 „

knátti (1 förekomst)
hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr.

Ög 136 $

Kneikis (1 förekomst)
"Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur "Gneggis(?)/"Kneikis(?).

Vg 177 $

Sö 49
Sö 198
U 258 $
U 654 $
U 1016 $
U 1016 $

knerri (6 förekomster)
"Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri "Ásbjarnar.
"Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra.
þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?)
þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?)

DR EM85;462A $

Ög 136 $

Ög NOR1997;28
Vs 15

knífr (1 förekomst)
§A ... §B knífr mælti.
knúa (1 förekomst)
múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni:
Knút (2 förekomster)
... "Knút, fǫð[ur] ...
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein.

Ög 111 $
Sö 14 $

Sö 217
Sm NOR2002;25
U 38
U 92
U 344
U 818
U 1149
U Fv1953;266
U Fv1992;159B
Vs 15
N 184

U 194
DR 345 $

Ög 136 $

U 214

Vs 11 „$

Knúti (2 förekomster)
reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með "Knúti.
"Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.
Knútr (11 förekomster)
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði
... [s]tein/"...[s]teinn, "Knút[r] ...
"Líkviðr ok "Knú[tr] ... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok
Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt "Knútr.
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður
"Knútr(?)/"Gunn...(?)
fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði
stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
Knúts (2 förekomster)
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
knýja (1 förekomst)
hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr.
knǫrr (1 förekomst)
ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
Kofri (1 förekomst)
"Guðfríðr(?)/"Kofri(?) ok "Holmbjǫr[n](?) ... "[Gí]sla(?) [gó]ð[an](?) mann.

Öl ATA4376/56B $

U 1053

Sö 258 $
Sö Fv1958;242

Sö 362 $

Vg 178

DR NOR1988;5 $

Sö 202 $

Sm 55 $

U Fv1992;168C

<kol> (1 förekomst)
... [epti]r "<ko-l>, fǫður sinn.
Kol (1 förekomst)
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
Kolbein (2 förekomster)
"Ferð-Kári reisti stein þenna eptir "Guðbjǫrn(?)/"Kolbein(?), syni sínum.
"Ǫnundr ok "Brúni reistu at "Kolbein þenna stein.
Kolbeinn (1 förekomst)
"Kolbeinn ok "Juli reistu stein eptir "Ingvar, bróður sinn.
Kolbeins (1 förekomst)
eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
Kolfinnr (1 förekomst)
hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ...
Kolhaug (1 förekomst)
reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti "Kolhaug(?).
Kolki (1 förekomst)
"Haki(?), "Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir
Kolla (1 förekomst)
§A "Fastlaug, "Fingr ok "Kolla. §B Rif nauts.

Vg 184
Br Olsen;183 $

U 1117
N A222

U 177

Öl SAS1989;43

U 719

N 102 „

Vg 199
U 435
G 138
DR 55
DR 97
DR 209 $
Br Olsen;215 $
Br Page1998;21

Kolli (2 förekomster)
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula,
ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
Kolr (2 förekomster)
"Bjǫrn o[k] ... [o]k ... ... [fǫ]ður sinn. "Kolr hjó ...
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?)
Kolsveins (1 förekomst)
lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns. "Fótr risti rúnar.
kom (1 förekomst)
frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir
koma (1 förekomst)
"Ágoti lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta
kómu (1 förekomst)
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
kona (8 förekomster)
... ... ... ... ... "Hjalms(?), kona(?) "Halfd[anar](?) ... ... ... ... ... ...
"Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling
þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr
kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.

konu (40 förekomster)
Öl 6 $
"[B]ófi/"[T]ófi(?) lét gera kuml þessi eptir "Tófu, konu sína ...
Öl 20 „
... "... konu(?) sína(?) ...
Öl ATA4375/56 $
... [e]ptir "Systu, konu sí[na] ...
Öl Köping46
... [kon]u(?)/[son]u(?) sína ...
Ög 5
... þessi eptir "Ás[u](?), konu sína.
Ög 65 „
... lét [h]ǫ[gg]va [ku]ml ep[tir] "[Ragnh]ildi(?), [k]o[n]u s[ín]a. ... ...
Ög 102 $
"Sínkr lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu hennar.
Ög 239 $
"[G]unnarr(?) lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu
Sö 128
"Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
Sö 139
at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
Sö 296
eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
Sm 96 $
"Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok
Sm 96 $
"Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu sína.
Vg 67
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at
Vg 67
Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
Vg 72
... "[Á]su(?) ko[nu](?) ...
Vg 75 $
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
Vg 79
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
Vg 184
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir
U 107
"[H]eming, [s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu, dóttur.
U 280
"Vébjǫrn lét hǫggva stein eptir "Gunna dóttur, konu sína.
U 347
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
U 996 $
fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu> <iaʀ>
U 1008 $
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
U 1015 $
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu sína.
U 1079 $
"Fasti lét rétta stein eptir "Fastvéu, konu sína.
U 1134
"Agviðr lét ... "... konu sína ok "<-kul>, son sinn.
Vs 17
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
Vs 24 $
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr.
G 111 $
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
G 114
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?)
DR 41
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.
DR 212
"Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
DR 378
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
N 251
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
Br Sc15
... "[G]unnhil[d]i konu sín[a] ...

Br Olsen;184 $
Br Olsen;193B $
Br Olsen;194 $
Br Olsen;200A

DR 4

Ög 136 $
Ög 136 $
Vg 40
DR 66

U 11

U Fv1992;166
DR 3
DR 41
DR 42
N 600

Sm 42

Öl ATA4684/43A $

"Sandulfr hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ... ... ...
"Druian, sonr "Dufgals, reisti kross þenna ept "Aþmiu[l], konu sín[a].
§A "... sonr reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins.
... ... [kr]oss þenna eptir "Ástríði, konu sína, dóttur "Odd[s]. ...
konung (1 förekomst)
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist rúnar.
konungar (4 förekomster)
Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir
tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum
þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
§B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar bǫrðusk.
konungi (1 förekomst)
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?)
konungr (5 förekomster)
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr,
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé,
"Ólafr konungr.
konungs (1 förekomst)
stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
Korpr (1 förekomst)
... eptir "Eystei[n], bónda sinn. "Kor[pr] ...

G 136 „$

kostar (1 förekomst)
eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.

DR M37

<koþbein> (1 förekomst)
"<koþbein> á "Lundi.

Vs 5

<krahni> (1 förekomst)
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í

Sö 183 $

Br Olsen;190B $

Sö Fv1954;19 $
Br Olsen;194 $

U Fv1959;196

N 449

Vg 55

<krifi> (1 förekomst)
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn.
Krínáns (1 förekomst)
"Þorsteinn reisti kross þenna ept "Ófeig, son "Krínáns.
Krist (2 förekomster)
... ... ... fǫður sinn ... ... sinn helga(?) "Krist biðja ...
ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist rúna[r].
Kristin (1 förekomst)
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir
kristindómr (1 förekomst)
ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
kristinn (1 förekomst)
ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.

Sö 165
U 1143 $

kristinna (2 förekomster)
nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd kristinna.
Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir [rú]na[r](?)/"[Tr]an[i](?) risti.

kristna (2 förekomster)
J RS1928;66 $
sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar
DR 42
sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði kristna.

U 457
U 719

kristnum (2 förekomster)
stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
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Kristr (32 förekomster)
... kuml eptir ... "[Kri]str ok "S[ank]ta ...
"Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr hans sál.
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
"Steinn lét reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd kristinna.
"Guð... [l]ét ... ... [ep]tir son sinn. Hjalpi "Kri[str] ...
eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.
eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
"Bjǫrn lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi anda hans.
"Ágoti lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim
stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar.
"Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál "Hemkels/"Heimkels.
þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[únar].
ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ... ...
Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir
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fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.
eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
"Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.
þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
§A "Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi
bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í
§A "Kristr hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi
§A "Kristr hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi "Svein "Harpara.
"Kr[i]str
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Krók (6 förekomster)
§A ... reis[a] stein þenna eptir "[K]rók(?), sinn fǫð[ur] ... §B ...
"D[a]nr o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir "Krók, fǫður sinn, bónda "Þóru.
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
"<huli> lét stein hǫggva ok þeir ... ... eptir "Krók, bróður sinn ...
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan þegn.
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C
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<kroke> (1 förekomst)
§A ... <iorils> <ouriþ> <uaksnaur> <kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ>
Krókr (4 förekomster)
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður
"Krókr ok "Dja[rfr] ... [fǫ]ður sinn gó[ðan].
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi
"Snorrir/"Snerrir ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
kross (24 förekomster)
þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág "Eybjarnar/"Auðbjarnar. Kross.
"Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
"Þór[ðr] lét reisa kross þenna ept[ir] ...
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[Ept]ir(?) "Þorgerðu "Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ... ...
§A ... kross þenna til ... §B ... kross ...
§A ... kross þenna til ... §B ... kross ...
"Sandulfr hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ... ... ...
"Þorvaldr reisti kross þe[nna].
... reisti kross þenna eptir ...
"Áleifr/"Óleifr "Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
"Þorsteinn reisti kross þenna ept "Ófeig, son "Krínáns.
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}
"Druian, sonr "Dufgals, reisti kross þenna ept "Aþmiu[l], konu sín[a].
"Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist rúna[r].
... ... [kr]oss þenna eptir "Ástríði, konu sína, dóttur "Odd[s]. ...
"Þorbjǫrn reisti kross þe[nna].
§A "Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti
... kross þenna eptir ...
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er
"Grímr reisti kross þenna ept "Hróðmu[nd] ...
"<iualfir>, sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
"Þorgrí[mr] reisti/risti kross þenna.
<krþiʀ> (1 förekomst)
"[I]ngi o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi
<kru...>
§A "Áskell setti st[ein] [þ]enna at "Tófa [b]róður sinn ... §B en "<kru...>

(1 förekomst)

Krums (1 förekomst)
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn hjó.
krus (1 förekomst)
bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
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Krúsa (1 förekomst)
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
krǫm (1 förekomst)
... ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
<kuan> (1 förekomst)
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.
<kufri> (1 förekomst)
"Guðríkr á "<kufri> <tyti>
<kukʀ> (1 förekomst)
"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn
kúkr (1 förekomst)
§A ... ... ... §B Kúkr kyss kuntu, kyss!
<kul> (1 förekomst)
"Agviðr lét ... "... konu sína ok "<-kul>, son sinn.
kumbl (1 förekomst)
"[Gei]rhva[t]r ok "Auðhvatr gerðu kumbl eptir "Gunnheið[i](?) ... sína ... nýtan.
kuml (120 förekomster)
"[B]ófi/"[T]ófi(?) lét gera kuml þessi eptir "Tófu, konu sína ...
"Eimundr ok "Gunna[rr] ... þeir [k]uml(?) gerðu þessi eptir "<kinu> vitran.
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn
þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér
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... kuml eptir ... "[Kri]str ok "S[ank]ta ...
... [k]uml ...
"...ulfr gerði kum[l] ...
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli.
"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður sinn.
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel bróður.
... lét [h]ǫ[gg]va [ku]ml ep[tir] "[Ragnh]ildi(?), [k]o[n]u s[ín]a. ... ...
... [ku]ml þessi eptir "Svein <þ-ni> ... ...
... [k]uml þetta yfir "Sigrún, móðu[r s]ín[a]. "Guð hjal[pi] ...
"Ormarr reisti kuml eptir "Áskel, bróður sinn.
"Ásgauta/"Áskatla ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi
"Þorgeirr reisti kuml þessi eptir "Ǫnund "Kanp, fǫður sinn.
"Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd ...
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr <þufr>
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður.
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.
"Hákon reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
... [k]uml þetta ...
... [ge]ra kuml þessi eptir ...
... [g]era kuml þetta epti[r] ...
... [l]étu ger[a k]uml eptir "Óla, bónda sinn góð[an].
... létu kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér
stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á
þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir "Holmlaugar.
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið,
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann
"Ólafr(?)/"Óblauðr(?)/"Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með
sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
"Finnviðr(?) gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
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"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í]
"... l[ét(?)] g[era(?)] kuml(?) eptir(?) "Vakra/"Vafra(?) ok(?) "Gísla(?) ...
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.
ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m
"[Þó]rðr reisti kuml þe[ssi]/þe[tta] ... [end]aðist á "Englandi.
... [kum]l þessi eptir "Svei[n], fǫður sinn.
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var
"... gerði kuml þessi ...
"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.
"Tosti gerði kuml þessi eptir "Etta, son s[inn].
<manurfik> kuml <þim>
"Óspakr lét [rei]sa kuml eptir "Fǫður, stjúpson sinn.
"Ketill reisti kuml þessi eptir "Lei[k](?), móðurbróður sinn.
"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ... ...
"<irfʀ> gerði kuml ep[tir] "... fǫður(?) sinn <nufs>.
"Gunnulfr gerði k[uml] ... ok "Sigstein, bróður sinn.
"Sveinn gerði kuml epti[r] "Fastmund(?)/"Vestmund(?), fǫður sinn.
"Geirmu[nd]r lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... r[ei]sa kuml eptir "Bófa ...
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með
"Ǫlvir reisti kuml þessi eptir "Þóri, bróður sinn.
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
... [ger]a kuml eptir "Þóru, móður s[ína] ...
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður
"Rannveig gerði kuml þessi eptir "Sveinung, bónda sinn.
§D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður, kuml þessi.
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik>
... gerði kuml þessi eptir ... sinn, "Auð...
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
... gerði kuml þessi eptir "[Hal]fdan, bróður sinn ...
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"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
"Dóttir bað gera kuml þetta ept "Júta.
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k->
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð
"Gunnarr ok "Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ...
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð hjalpi ...
lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
... [k]uml þessi e[ptir] ...
... fǫður sinn kuml(?) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ... sálu hans.
"Sælafr lét kuml(?) ...
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ...
ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki,
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
... reisti kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei
§A "Ásfríðr gerði kuml þau ept "Sigtrygg, §B son sinn ok "Gnúpu.
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok
"Eiríks kuml.
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg
... lét kuml þessi gera, "Harald ... ... fǫður ... ...
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða,
"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan þegn.
ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður
"Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
"Kleppir/"Glippir ok "Ása reistu kuml þessi eptir "Ulf.
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
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DR EM85;221
N 300

Ög 200

Ög 174 $

Sö 47

§A "Sveinn ok "Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum
... "Bróðir ... ... ... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
... "Bassi gerði kuml ... ...
... [r]eisti kuml þetta ept[ir] ...
kumla (1 förekomst)
... ... [k]umla eptir "Geirma, þegn [n]ýtan, b[ónda](?) ...
kumlast (1 förekomst)
... [ku]mlast(?) ... ...
kumli (1 förekomst)
kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.

DR 211
DR 239

kumls (2 förekomster)
Njót kumls! "Þormundr.
"Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni,

G 203 $

kunn (1 förekomst)
ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D
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Sö 210 $
Sö 212
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U 654 $
U 887

kunni (7 förekomster)
um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra.
Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.

G 208

kunnim (1 förekomst)
fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
<kuntru> (1 förekomst)
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son sinn.

U 227

kuntu (1 förekomst)
§A ... ... ... §B Kúkr kyss kuntu, kyss!

X STOL4

kunu (1 förekomst)
... [e]ptir "Gunn.../kun[u] ...

Öl Köping51

<kunus> (1 förekomst)
"... lét hǫggva ... [si]k sjalfan, "Eng[la]ndsfari, afi <kunu-s>.

U 1181

U 635

<kuraa> (1 förekomst)
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r] ...

X PomMLUHM1962-63;326

U 686

U 616 $
U 616 $

Kúrr (1 förekomst)
§A <fuþ[ork]>/fuð §B "Kúrr(?)
<kurþi> (1 förekomst)
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður

<kuru> (2 förekomster)
lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].
sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].

Sö 228 „
U 670

<kus> (2 förekomster)
"Fullugi lét reisa st[ein] ... "...bjǫrn ok <ku–s> <biai>.
... ... eptir "Eist, son sinn <kus> ...

U 648 $

Kús (1 förekomst)
"Sighjalmr lét reisa stein þenna eptir "Kús(?)/"Gus(?), bróður sinn.
Kúsi (1 förekomst)
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).

U 946 $

Kúss (2 förekomster)
"[Á]s[bj]ǫrn ok "Kúss(?)/"Guss(?) lé[tu] ...
"Kúss(?)/"Guss(?) ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður

U 380 $
U 640 $

<kusta> (1 förekomst)
"<kusta> ok "<þoraiþi-> þeir reisa eptir ...

Sm 150 „

<kuta> (1 förekomst)
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r. ... "Guðmundr drukn[a]ði.

Gs 7

DR 126 „

<kuþ> (1 förekomst)
"Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ... <kuþ-> rúnar.

DR MLUHM1983-84;131

U 29 $
U 29 $

kvað (1 förekomst)
§A "Ormhildr kvað þat §B ... §C ...

kvam (6 förekomster)
í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam
kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti
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U 332 „
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U 73
U 214
G 280 $

N 225

Ög 136 $

DR 131

U 1039 $

N 283

U 148 $

Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.
eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q
eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ...
kvámu (3 förekomster)
merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
kván (1 förekomst)
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
kvánar (1 förekomst)
Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi.
kveðsk (1 förekomst)
§A "Ǫzurr setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
kvenna (1 förekomst)
hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok "Véelfr.
kvenngrið (1 förekomst)
... Áverkar kærðir, er kvenng[rið eru].
kvennu (1 förekomst)
"Ingifastr lét rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr eptir móður sína.
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Kvíg (2 förekomster)
"Kjallakr/"Kjullakr lét reisa stein eptir "Kvíg, son(?) sinn gó[ð]an.
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
Kvígbjǫrn (2 förekomster)
í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður sinn.
"Kvígbjǫ[rn] reisti stein þenna eptir "Þorstein, b[róðu]r sinn.
Kvígulfr (2 förekomster)
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
... "[Í]gulbjǫrn, "Kvígulfr, þeir brœðr allir létu rétta steina, synir "Sigríðar ...
kvik (1 förekomst)
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
Kvik (1 förekomst)
"<oka> ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki> <kauþuʀ>.
Kvikr (3 förekomster)
"Kvikr ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn
"K[vi]kr lét hǫggva ste[i]n þenna eptir "Holmfast, son [sinn].
... ok "Kvikr létu reisa stein ept[ir] ...
Kviks (1 förekomst)
"Ragnfríðar, lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ... "Kviks ok "Finnvi[ðar] ...
kvikvan (12 förekomster)
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.

U 212
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B
U 212
hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
U 261 $
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
U 308
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts arfi.
U 734
"Véfastr reisti stein eptir sjalfan sik kvikvan. "Liðsvaldr(?) risti.
U 962
... at sik sjalfa[n kvi]kvan. En <rai–n> "[F]astgei[rr](?).
U 1011
sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan sik.
U 1040 $
"Fundinn lét reisa stein eptir sik kvikvan ... "Ke[t]ilmundr. "Kjúli(?) risti.
U Fv1958;250
"[Ǫ]nundr lét reisa stein þenna at sik kvik[va]n.
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kvæn (1 förekomst)
"Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
kvǫl (2 förekomster)
§A ... um all ... §B Kvǫl stal ǫll.?
hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?)
Kylfa (1 förekomst)
"Bjartr(?) ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður
Kylfingr (4 förekomster)
§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at
"Kylfingr lét hǫggva stein ok "Bjǫ[rn] ...
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at
Kynmundar (1 förekomst)
fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi.
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DR AUD1996;274

kyss (2 förekomster)
§A ... ... ... §B Kúkr kyss kuntu, kyss!
§A ... ... ... §B Kúkr kyss kuntu, kyss!
kærðir (1 förekomst)
... Áverkar kærðir, er kvenng[rið eru].
Køgis (1 förekomst)
"Ǫzurr landhirðir, "Køgis(?) sonr, reist rúnar þessar at "Ás[b]oð/"Ás[m]óð dróttning.
Kœlingi (1 förekomst)
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir
Kǫðu (2 förekomster)
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni
minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði
Kǫrlung (2 förekomster)
"Agviðr lét gera brú eptir "Kǫrlung ok "Guðvǫru.
"...[bj]ǫrn(?) ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
Kǫrlungr (2 förekomster)
"Kǫrlungr(?) lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður
"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein
Kǫrlungs (1 förekomst)
§A "Þórgunnr "Kǫrlungs/"Kǫrungs dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn,
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Kǫrungs (1 förekomst)
§A "Þórgunnr "Kǫrlungs/"Kǫrungs dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs
lá (1 förekomst)
Horn hjartar lá á ósi ár.
<labus> (1 förekomst)
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn
Lafsa (2 förekomster)
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þorsteinn ok "Gyra(?) létu reisa stein eptir "Lafsa, fǫður sinn.
Lafsi (2 förekomster)
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir
lagði (23 förekomster)
"Valdríkr lagði stein þe[nna] ...
"[G]unnarr(?) lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir
"Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna sálu.
"Gufi lagði stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.
"Hrani(?) lagði yfir "Gufa, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál.
"Végeirr lagð[i] ... "Guðs móðir.
"Hegvaldr lagði stein þenna eptir "Auða, son sinn góðan.
... lagði hval[f] ...
... lagð[i]/lǫgð[u] ...
... [l]agð[i]/[l]ǫgð[u] ...
"... lagði stein ... [móð]ur/[dótt]ur sína ...
... lagði stein þenna yf[ir] ... "Guð hja[lpi] ... ok ...
"Rekkr lagði stein yfir "Þjokk, s[o]n sinn ...
setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.

Vg 21 „
Vg 24
Vg 25 „
Vg 75 $
Vg 105
Vg 173
U 49 $
G 203 $
Br Sc14

"Holmfastr lagði stein yfir
"Þórðr lagði stein ..., móður s[ína].
... [lag]ði stein eptir "Þórð, b[ónda]/b[róður](?) ...
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
"[He]mingr lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
"Sigrøðr(?), "Holmsteinn, "Ketilfastr lagði(?) at(?)
"Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...

Hs 7
Hs 7
Hs 7

lagi (3 förekomster)
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra
ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í
staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk

DR 62

U 129

U 948 $

Sö 54 $

DR 107
DR 134 $

lagsmann (1 förekomst)
"Freystein setti stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.
<...laks> (1 förekomst)
"<...laks> lét rétta stein eptir "... [hjal]pi sál.
land (1 förekomst)
lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
landbornir (1 förekomst)
ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist rúnar.
landhirðir (2 förekomster)
hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.
"Ǫzurr landhirðir, "Køgis(?) sonr, reist rúnar þessar at "Ás[b]oð/"Ás[m]óð

Öl 1 $
Sö 338
Hs 14 $

U 1028
U Fv1912;8

landi (3 förekomster)
ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.
jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu
Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri,
...landi (2 förekomster)
... "Ásbjǫrn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þá, er hann sviku.
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit

Sö 338
DR 133

landmanna (2 förekomster)
ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok fyrstr.

DR 314

landmennr (1 förekomst)
reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr góða.

Gs 13

lands (1 förekomst)
En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans

Sö 65
Sö Fv1954;22
U 133
U 141 „$

Langbarðalandi (4 förekomster)
reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi endaðist.
reisti ... ... ... ... sinn. Hann er endaðr í austrvegi út á "La[ngbarðalandi](?).
lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.

Sm 71

U 735

langfeðga (1 förekomst)
fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
Langgarni (1 förekomst)
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml

Sö 176

U 72
U 207
U 226
U 236
U 237
U 243 „
U 293
U 333
U 337 $
U 350 $
U 454
U 503 $
U 511
U 614 $
U 862
U Fv1946;258 $
U Fv1946;258 $

G 218

U 719

U 572
U 1169

langmœðgur (1 förekomst)
<hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.
láta (17 förekomster)
"Gerðarr ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok "Ingimund.
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu.
ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð
"Holmlaugr ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd
"Ósníkinn ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður sinn.
"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari.
"Ernfastr ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn]
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var
"Ásgeirr ok "Gerðarr láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ...
... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti
<lati> (1 förekomst)
... bróður s[inn](?) <lati> ...
láti (1 förekomst)
"Ágoti lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta
...laug (2 förekomster)
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok
"...laug ... ...

U 964

U 371 $

DR 263 $
DR 263 $

U 160

DR M52
DR M53
DR M54

Ög 52 $
Ög 213
Sö 297
Sm 94
Sm 95
Br E2

Gs 13

...laugar (1 förekomst)
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?) "Ginnlau[g]ar.
Laughamri (1 förekomst)
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok
launat (2 förekomster)
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek,
... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...
lé (1 förekomst)
Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
Lefsi (3 förekomster)
"Lefsi á "Lundi.
"Lefsi "Lundi.
"Lefsi í "Lundi.
leggja (6 förekomster)
... ok þeir brœðr létu le[ggja] ... þenna yfir "Jór... ...
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður
"Ginnfastr [l]ét leggja ... dóttur sína.
"... ok ... þeir létu leggja yfir "... [h]ans ... ... ...
"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.
leiðang (1 förekomst)
bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð

Br Olsen;215 $

DR 149 „$
DR 149 „$

Sm 121 $

DR 282

G 309 $

G 309 $

Sö 159
Sö 173 $
DR 40
DR 119
DR 131
DR 298 $

Sö 189

leifa (1 förekomst)
fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.
Leifa (2 förekomster)
§A "Þorgísl setti ok synir §B "Leifa í stað þenna §C stein eptir "Leifa.
§A "Þorgísl setti ok synir §B "Leifa í stað þenna §C stein eptir "Leifa.
Leik (1 förekomst)
"Ketill reisti kuml þessi eptir "Lei[k](?), móðurbróður sinn.
Leikfrøð (1 förekomst)
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
Leiknarr (1 förekomst)
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok
Leiku (1 förekomst)
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót...
lengi (6 förekomster)
stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr hjoggu rúnar.
ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með "Ingvari.
reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
... þessar rún[ar] ... [len]gi lifa.
þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
<leni> (1 förekomst)
stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ... <ratami>.

N 160

lér (1 förekomst)
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.

Öl 44

les (1 förekomst)
... [f]ǫður. "Guð hjalpi sálu hans! Les ave(?)!

U 82 „

let (1 förekomst)
... [l]et reis[a] s[t]ein þenna eptir ... sinn.

lét (568 förekomster)
Öl 6 $
"[B]ófi/"[T]ófi(?) lét gera kuml þessi eptir "Tófu, konu sína ...
Öl 7 „$
"... lé[t] reisa stein eptir "Þor... ... [s]inn. "Guð hja[l]pi sál hans.
Öl 19 „
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Öl 21 $
... "... lét reisa steina epti[r] "Sævar, fǫður s[i]nn góðan.
Öl 24 „$
... e[pt]ir "Ótrygg, bró[ður] ... "[Gu]ðný(?) lét reisa eptir [so]n(?) sinn. Hj[alpi](?) ...
Öl 31 $
"Auðbjǫrn lét reisa stein ... hjalpi sálu hans.
Öl 36 $
"Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
Öl 37 $
"Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at
Öl ATA4684/43B $
"Gyða lét re[isa] ...
Öl ATA411-4568-1998B
... [l]ét reisa steina þ[essa] ...
Öl Köping3
... "Búi/"...búi lét r[eisa]/r[étta] ... sinn gó[ðan].
Öl Köping21
"<...uar> lét ... "Þorgei[r] ...
Öl Köping54
... [l]ét reisa stei[n] ... [b]ónda sinn. "Guð ...
Öl Köping71
... "[Bjǫ]rn(?)/"...[bjǫ]rn(?) lét reisa ...
Öl Köping74
"... lét r[eisa]/r[étta] ... ... sína ...
Ög 23 „
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir "Gunna.
Ög 29
"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður
Ög 30
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr
Ög 65 „
... lét [h]ǫ[gg]va [ku]ml ep[tir] "[Ragnh]ildi(?), [k]o[n]u s[ín]a. ...
Ög 102 $
"Sínkr lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu hennar.
Ög 113
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur
Ög 127 „
"<hua> lét rei[sa]/ri[sta] ... ... sinn.
Ög 128
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá
Ög 139 „
"Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd ...

Ög 152
Ög 154
Ög 156
Ög 160
Ög 192 „
Ög 213
Ög Fv1958;252
Ög Fv1959;246
Sö 19 $
Sö 33
Sö 35
Sö 39
Sö 55
Sö 61
Sö 76 „
Sö 84 $
Sö 92
Sö 102 $
Sö 118
Sö 120
Sö 125
Sö 139
Sö 143
Sö 157 „$
Sö 169 „
Sö 171
Sö 172
Sö 174 $
Sö 174 $
Sö 175
Sö 175
Sö 177 $
Sö 179
Sö 180
Sö 184 $
Sö 188 $
Sö 192

"Illugi lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu
"Tóla lét reisa stein eptir "Þorlak, son sinn.
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu
"Þóra lét reisa stein þenna eptir "Helga, bónda sinn.
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir
... lét ... yfir ...
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði.
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var
"Þorsteinn lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok
"Tófa(?)/"Bófa(?) lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í
... lét reisa st[ein] ... "Rysju(?), bró[ður] sinn. Ha[nn] ... austr.
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína.
"Ketilfastr lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi
"Steinn lét reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú
... [stei]nar þessir, er lét "Ás... ... "[Ǫ]nund reisa.
"Ingifastr lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í
"Guð... [l]ét ... ... [ep]tir son sinn. Hjalpi "Kri[str] ...
"Ólafr(?)/"Óblauðr(?)/"Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á
ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
"Ragna lét reisa stein þenna ... ... son "Guðbjarnar, dreng ófælan.
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru
... lé[t r]ei[sa] ... [epti]r "Helga. "Guð hjalpi ...
"Hermóðr lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?)
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara,
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Sö 300 $
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Sö 374 $
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"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r]
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til
"Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál]
"Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý.
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði
"St[e]infastr lét hǫggva merki þetta eptir "Sæmund, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi.
"K[vi]kr lét hǫggva ste[i]n þenna eptir "Holmfast, son [sinn].
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág
"Fullugi lét reisa st[ein] ... "...bjǫrn ok <ku–s> <biai>.
"Bjǫrn lét ... ... "Ul[f, b]róður sinn.
"Sveinn lét reisa stein at "Hróðgísl, fǫður sinn.
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi!
"Gunnvǫr(?) lét ... ... eptir "Alfketil, [b]ró[ð]ur son ...
"Sveinn lét reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
"Farbjǫrn/"Freybjǫrn lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.
"Þorfastr lét rei[sa] s[t]ein þenna eptir "Halfdan, son s[i]nn.
"Gunnbjǫrn lét reisa st[ein] ... ... ...
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ...
"Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?) sinn.
"Vígmarr lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok
"Sverkir lét brú gera eptir "Eringunni, móður góða.
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
"Guðlaug [l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr
"Goti lét reisa stein þenna eptir "Órœkju, son sinn.
... "Holmfastr l[ét] ... [epti]r "Klefa, fǫðu[r] ...
"Holmfastr lét braut ryðja eptir "Ing[i]..., móð[u]r sína gó[ða] ... sína.
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í
"Eimundr lét ... [Hjalpi] "Guð sálu ha[ns].
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður ... §C ... [lét] reisa ...
"[Bjǫ]rn(?) lét reisa stein e[ptir] ...
... l[é]t r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður.
... lét [r]eisa stein þenna eptir "To[s]ta(?) s[on] ...
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"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu
"Bjǫrn lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum. "Bjǫrn hjó.
"Gunnbjǫrn lét r[eisa] ... [hjal]pi ǫnd betr en ...
"Ábjǫrn lét reisa stein eptir "Tóka "Óníðing.
"... l[ét(?)] g[era(?)] kuml(?) eptir(?) "Vakra/"Vafra(?) ok(?) "Gísla(?)
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.
"... lét gera brú eptir "Svar[t]...
"... lét [ge]r[a br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ...
"Guðvarðr/"Guðvarr/"Guðvǫr lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein,
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans,
"Holmi lét gera brú eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Sigvarðr lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn
"Ginnfastr [l]ét leggja ... dóttur sína.
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
"Óspakr lét [rei]sa kuml eptir "Fǫður, stjúpson sinn.
"... lét gera stein þenna eptir "Fjǫlmóð ...
"Jarpr lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ... "Sibbi
"Geirmu[nd]r lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Halfd[an] lét reisa stein þenna eptir "Sebba, fǫður.
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd
"Oddi lét s[etja] ... fǫður sinn. "Gu[ð]/gó[ðan] ...
"... lé[t] ...
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir
§A "Víkingr lét gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir
§A "Víkingr lét gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein
"Þóra lét gera eptir "...
"Gyríðr lé[t](?) ...
... lét reisa stein þenna ep[t]ir "Ásgau[t](?) ...
"Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok
"Áskell lét rétta stein þenna [e]p[tir] "..., fǫður sinn, [b]ó[nd]a góðan(?).
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta]
"<–uikriþ> lét rista rúnar at "... <instfau> ...
"Sveinn lét [r]eis[a] steina [e]p[tir] "..., fǫður sinn. "Œpir risti.
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at
§A "Steinfas[t]r lé[t] ... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bjǫ[r]n o[k
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
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"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Kjallakr/"Kjullakr lét reisa stein eptir "Kvíg, son(?) sinn gó[ð]an.
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
"Illugi lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at bróður
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
... "Pétr l[ét](?) ...
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína
"[Á]sgautr lét reisa stei[n] ... bónda ...
"Sveinn lét rista rúnar eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn.
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr,
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú]
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn,
§A "Gei[r]lak[r](?) l[é]t ... [ep]tir "[H]eming, [s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir
§A "Ragnvaldr lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði.
"Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs forungi.
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir
§A ... "Finnviðr, sonr "Ragnfríðar, lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ... "Kviks ok
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.
"Andvéttr/"Eyndr lét ... ...
"Forkunnr lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd
"<...laks> lét rétta stein eptir "... [hjal]pi sál.
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son
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brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir
"Ingibjǫrg lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir
"Ingifastr lét rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr
"Jarlabanki lét ... [s]tein at sjalfan sik ok braut ryðja.
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat,
"... lét rei[sa] ... "...fast ok at "Geirbjǫrn, brœð[r] ... [þe]ir dóu
"H[o]lmi lét ...
"Kǫrlungr(?) lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann
hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
"Grímr lét hǫggva stein eptir fǫður sinn "Véstein. "Óleifr hjó.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir
"Fastbjǫrn lét rétta stein eptir "Myndil, fǫður sinn.
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á
... lét reisa stein eptir "Ketilmund ok eptir "Ólaf, son(?) ...
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í
"Jófríðr lét stein hǫggva eptir "Spja[lla](?), [bón]da sinn.
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan.
Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok
"Jóhan lét reisa steina ep[tir] "Eys[t]ein, fǫður sinn. "Drósbúi risti.
"Ingifastr lét brú gera eptir ...
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
"Inga lét hǫggva steina ... "... [b]ó[nd]a ... ...
"Fasti lét hǫggva stein eptir "Fastulf, son sinn.
"Fastlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Ketil, bróður sinn. "Sveinn risti.
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn,
"Fasti lét hǫggva rúnar þessar eptir "Fastulf, son sinn.
§A "Guðlaug lét hǫgg[va] stein eptir "... bónda sinn. §B ... ok "Fasti, þeir ...
"Illugi lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son
"Kári, "Munulfs arfi, lét ... at "Frosta, son sinn.
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd
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"... lét r[eisa] ... bróður sinn. En "Œpir risti rúnar.
"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
"Gillaug lét reisa steina ok brú gera eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Illugi lét reisa steina ok haug gera eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður
... lét reisa stein þenna eptir "Ingjald, son sinn.
"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir
"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir "Bjǫrn.
"Vébjǫrn lét hǫggva stein eptir "Gunna dóttur, konu sína.
... lét reisa s[tein] ...
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
"H[olm]laugr(?)/"H[olm]laug(?) lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður
"Kjallakr(?)/"Kjullakr(?) lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður
ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Guðlaug lét stein hǫggva eptir "Forkunn, bónda sinn, ok "Ketilelfr(?).
"Végeirr(?) lét stein hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn.
hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir b[r]óður sinn "Fulluga.
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
"Ásmarr(?) lé[t] rétta stein þe[nna] ... "[Gu]ðs móðir. "Ásmundr <kla> markaði.
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður
"Áskatla(?) lét hǫggva stein eptir "Fulluga, ok "Illugi ok "Signý.
"Ingríðr lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
"Ingríðr lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr,
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur
"Gunnarr lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir
"Holmdís lét gera merki at "Jǫfurfast, dóttur sína.
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda sinn.
"Borgunna lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r
"Kylfingr lét hǫggva stein ok "Bjǫ[rn] ...
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B
"Þjóðbjǫrg lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd hans.
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var
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"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir
... lét ... "[Sv]ein/"[St]ein ok ...
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l],
... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit>
"Ragnfríðr lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd
"Siglaug lét steina rétta eptir "Sigvið, son sinn.
"Ragnfríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð
"Folkmarr lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með
"Gíslaug lét hǫggva at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr,
"Jarpi lét stein eptir so[nu] sína tvá.
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr
"... lé[t] r[eisa] ... [epti]r "... son "Gunnars í "Hrísney. "Sveinn risti.
§A "Ketiley lét rétta ... ... ... §B "[K]arl ok "Gerðar ... §C ... eptir "... ...
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
"... lét rei[sa] ... ... "[Hal]fda[n] ...
"Loðinn [lé]t reisa st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd
"Styrbjǫrn lét reisa stei[n e]ptir "Sigstein, fǫður [sinn], bróður "Holmst[ei]ns.
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda
"Ketill lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi
"Þorsteinn lét reisa stein þenna eptir "Jǫrund, son sinn.
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ...
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét reisa stein eptir sik sjalfan.
... [lé]t gera ... ... "Ketil, fǫður ...
"Freyríkr l[ét] ... ok eptir ...
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok
"Eistr lét re[isa] ... [eptir] "Svarthǫfða, fǫður [sinn].
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"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gillaug, "Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir "Dragmál, móðurfǫður sinn.
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir "Ásgeirs.
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok
"Œringr(?) lét reisa stein at "Víðfara, fǫður sinn.
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr.
"Brúnkell lét rétta stein þenna eptir "Reginmund(?), [fǫ]ður(?) sinn, arfa ...
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok
"Algautr lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður sinn.
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok
"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
§P "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn.
ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur
"Jóhan lét ... [ǫn]d þeira.
"... lét ...
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr
"Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?),
"Rǫskviðr lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn
"Geirhildr lét merki at "Spraka, son sinn.
"<huli> lét stein hǫggva ok þeir ... ... eptir "Krók, bróður sinn ...
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala.
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum.
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->.
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son
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"Freybjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Gunndjarf, fǫður sinn.
"Nikulás lét rétta steina eptir "Sœgsa, fǫður sinn.
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir "Sig...
"Eyst[einn lé]t gera merki at "Végísl, fǫður sinn góðan.
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
§P ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ... ...
brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ...
"Ósníkinn lét rétta stein þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ...
"Steinbjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Gillaug lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli
"Sighjalmr lét reisa stein þenna eptir "Kús(?)/"Gus(?), bróður sinn.
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð hjalpi ...
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa.
"...geirr lét gera merki þessi ok "Sigfúss at ... bróður sinn.
"Hróðelfr lét gera merki þessi eptir "Agmund, son sinn.
"Ásgunnr lét rétta stein eptir son sinn "Þorgísl.
"<olbusi> lét reisa stein þenna at "Ófeig, fǫður sinn.
"...bjǫrn lét [ré]tta stein e[ptir] "...[f]ast, son sinn.
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans
"Bjǫrn lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í
Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í
"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í
"Goti lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Goti lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ...,
"Kali l[é]t r[eis]a stein at "Sigreif, bróður [sinn, s]on(?) "<sairʀ>.
"[Ó]leifr(?) lét reisa stein ... [a]t "Geirbjǫr[n](?), bróður sinn góða[n] ...
"Brúni lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok
"Ágoti lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd
"Ingigerðr l[ét] ... bónda "Holmfríðar, bróður "Djarfs. "Balli risti.
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi
"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann
... "Bjǫrn lét reisa ...
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"Þorsteinn(?) lét reis[a] ... "..., son sinn góðan. "Tíðkumi hjó.
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar
"Holmsteinn lét gera mer[ki] "..., son sinn.
"Ari lét eptir "Ósyrg, fǫður sinn. "[Tíð]kumi risti rúnar.
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í
"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
"Hallsteinn lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum.
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr
"Steinn/"Sveinn lét reisa stein þenna eptir "Viðbjǫrn, fǫður ...
"Véfas[tr] [lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
"Þorgunnr lét hǫggva stein eptir "Rúna(?)/"Hróar(?), bónd[a] ...
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
"Kárr lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok
"Þingbjǫrn lét hǫggva stein eptir sonu sína.
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan
"Ásgautr lét reisa stein at "Myndil, son s[inn].
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja
"Ulfr lét reisa stein, sjalfr hann eptir sik.
§P "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir
matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir
matar. Bjó í "Víkbý(?). §R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir
"Víki[ng]r(?) lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð
"Gulla lét rétta ste[in] ...
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi
"Ástríðr/"Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir
... [l]ét reisa st[ein] ... "[Guð hja]lpi ǫnd ...
"... lét ... eptir(?) [s]on [s]inn "Holmgeir(?). "Svarthǫfði ...
"Guðbjǫrn lét rétta stein at "Ingimund, fǫður sinn.
... ... [lét r]eisa steina eptir "Loðin, son sinn.
... [lé]t reisa s[t]ein ep[tir ...] [fǫðu]r/[bróðu]r sinn.
"Ingifríðr/"Ingríðr lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki
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lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
"...fríðr lét re[isa] ...
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína
"Ólǫf lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð,
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál
"Þorgerðr(?) lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr
"Þorgerðr, "Hallfr[íðar](?)/"Hallfr[eðar](?) dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir "Brynjulf.
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
"Sigfrøðr lét her(?) reisa at "Borggeir, fǫður sinn.
"Ingigerðr/"Ingikárr lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét
lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
"Sægeirr lét hǫggva stein at "Una/"Unna, son sinn.
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti rúnar.
... ... ... "<kasl> ok "Jǫfurfast lét reisa stein eptir fǫður sinn(?) ...
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður sinn.
"Holmfastr lét reisa stein at "Ígulgeir, fǫður sinn, ok "Þorbjǫrn.
"Jǫrund[r lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss,
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?)
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall
"Freysteinn lét rei[sa]/ré[tta] ... "Skarða(?), fǫðu[r] ...
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at
"Neskonungr lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð]
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?)
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
"Viði/"Víði lét rétta stein eptir ... "Œpir.
"Gunnbjǫrn lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ...
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir "Ásfast, bróður sinn.
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok
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ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu>
"Ríkviðr lét reisa steina eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at]
"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
§A "Vígmundr lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál
"Holmgeirr/"Hjalmgeirr lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok "Svarth]ǫfða, sonu sína.
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu sína.
"Fastulfr lét rétta stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?),
"Fastulfr lét rétta stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...
"Guðfastr lét reisa stein ... "Fastulfr ... ... brú <asuhk>.
"Vígbjǫrn lét reisa s[tein] ... ep[ti]r "...
"Sæmundr lét rétta stein eptir "Steingísl, mág sinn.
"<-ami-turu> lét gera merki at "Ernmund, son sinn <kaeri>.
"Sigfastr ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í]
... lét hǫggva ... "...fast, fǫður sinn ... ... <ustur-> ...
"Heðinbjǫrn lét reisa stein at "Ála/"Alla, bróður sinn ... <hia>
"Fundinn lét reisa stein eptir sik kvikvan ... "Ke[t]ilmundr. "Kjúli(?) risti.
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð.
"Ketill lét reisa st[ein] ... [fǫ]ður sinn, "Gulla at bónda sinn.
"Bjarnhǫfði lét hǫggva stein at "Bjarnhǫfða, fǫður sinn ... ... <at>.
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
"Gillaug lét hǫggva at "Jǫrund, son sinn, dó í "Heiðabý.
"... lét rétta ...
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður
... [l]ét r[étta] ... ...
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox
"Ígulfastr/"Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn.
"Andvéttr lét hǫggva stein þenna at "Gota, bróður sinn ...
"Fasti lét rétta stein eptir "Fastvéu, konu sína.
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok
"Jǫfurr lét reisa stein at "Vígbjǫrn, fǫður.
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr
"Vígi lét reisa stein eptir "Ingjald, fǫður sinn. "Jǫfurfast.
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
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"Bjarnulfr lét gera merki at "Þrónd(?).
... lét ... ... "Sigfast, fǫður ...
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
"<hinuntr> lét rétta stein eptir "Guðrík, svær sinn.
"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar
"Ragna(?) lét rétta stein eptir fǫður sinn "Óþvegin.
"... lét reisa stein eptir "<taist>, bónda sinn, son "...
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
"Agviðr lét gera brú eptir "Kǫrlung ok "Guðvǫru.
"Agviðr lét ... "... konu sína ok "<-kul>, son sinn.
"Fastulfr lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr.
"Heðindís lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "Þorstein, bónda sinn. "Lífsteinn.
"Liðsmaðr lét hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn(?), fǫður.
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "... ... sinn. "Lífsteinn hjó rúnar.
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.
"Gunn... lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður sinn ...
"... lét hǫggva ... [si]k sjalfan, "Eng[la]ndsfari, afi <kunu-s>.
"Helga lét reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at
... lét reisa steina ...
"[Ǫ]nundr lét reisa stein þenna at sik kvik[va]n.
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir
... lét at fǫð[ur] ...
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
... Hann lét rei[sa s]tein þe[nna] ... sá ... [hja]lpi hans [sál]u ...
... [lé]t reisa s[teina] [epti]r "S[igbj]ǫr[n]/"S[eybj]ǫr[n] ...
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn.
"[He]mingr lét hǫggva stein eptir s[on] sinn góðan.
"Ólaug lét rétta stein eptir "Holma, son sinn.
"Ingilaug lét hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
"Ingirún lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ...

Vs 9 $
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi.
Vs 15
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans.
Vs 16
"<ernbarua> lét reisa stein ep[tir] ... risti
Vs 17
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
Vs 18 $
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var
Vs 19
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var
Vs 23
"... lét ... ... eptir ... ... ... ... ... ...
Vs 24 $
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi
Vs 31 $
"Holmgeirr(?)/"Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
Vs Fv1988;36 $
"Taf(?) lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar],
Nä 4
... [lé]t reisa merki eptir fǫðu[r] ...
Nä 12 $
"Inga lét rétta eptir "Ásl/"Ǫsl, s[t]ýkson/s[tj]úpson sinn.
Nä 13
"Spjallboði l[ét] ... ok ...
Nä 15
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð
Nä 16
"... lét reisa eptir ...
Nä 23 $
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr
Nä 28 „
"Sveinn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð
Nä 29 $
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
Nä 34
"Þórheiðr lét reisa stein eptir "Lýðbjǫrn, son sinn nýtan.
Gs 1
"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
Gs 12 $
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ...
Gs 12 $
hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ...
Gs 13
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð
Gs 16
§A ... eptir "Sigbj[ǫrn] ... [ri]sta lét "Bjǫ[rn] ... §B ... þenna ...
Gs 19 „
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr
M5
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði,
Hs 11
"Véfastr lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi
Hs 12
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at
J RS1928;66 $
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna
J RS1928;66 $
sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn
G 80 $
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ...
G 94 $
"Sælafr lét kuml(?) ...
G 112 $
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
G 138
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu
G 203 $
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta
G 226
... lét gera s[tein] ... [e]ptir son sinn ...
G 325 $
"Hróðlau[g] [l]ét reisa ... [e]ptir "Friðbjǫrn, son si[nn].
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§A ... lét reisa stein e[ptir] §B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr
... lét kuml þessi gera, "Harald ... ... fǫður ... ...
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir,
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
"Tóki lét kirkju gera ok ...
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs,
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.
... "[S]veinn lét hǫggva ... ...
"Þorsteinn lét hǫggva eptir "Sv[ein], góðr þegn.
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með
"... [l]ét reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ...
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
"Bófi hǫggva lét stein at "Þjóðkel/"Þorkel.
§A "Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu
"Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak,
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð
... ... lét ... ... ... ... ... ... "[G]uð hjalp[i] ... ... ok "Gu[ðs]
§A ... [ste]ina ok ... þenna §B [lé]t gera ...
"Þór[ðr] lét reisa kross þenna ept[ir] ...
"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.
létti (6 förekomster)
Létti "Guð sá[l] ... [pa]radís.
"Illugi lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð sálu hans.
lét reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu
létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar.
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
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Léttu (1 förekomst)
"Hella(?) reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður sinn.
létu (484 förekomster)
"Dótt[ir](?), "Þe[gn](?), "...geirr(?) [létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu
[Þe]ir brœðr létu r[e]isa ... [e]ptir ...
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
§P "... [o]k "Guð... lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa
lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir] "Þorbjǫ[rn].
"Þo[r]... ... [lé]tu "Ulf hǫggva steina.
"Jóarr o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
... "Grímarr(?) létu r[eisa]/r[étta] ... sinn.
... ok þeir brœðr létu reisa stein eptir "Skóga ...
"[K]jǫtvi(?) ok "Þ[or]... [þ]eir [b]rœðr létu ... ... ... "Véfast, ... sinn.
... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf,
... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn góðan.
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
... ok þeir brœðr létu le[ggja] ... þenna yfir "Jór... ...
... létu ger[a] ... "Áskel ...
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans
§A "Ástríðr, "Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður sinn.
... ... ... brœðr létu reisa(?) ... ... ... ... ... ... ... sinn.
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
"Hákon þeir brœ[ðr], synir "Gunn... [lé]tu ... ... ... ...
"Þor... ... "... þau létu reisa s[tein] ... "...[s]tein, son s[inn].
... létu ...
... [l]étu ger[a k]uml eptir "Óla, bónda sinn góð[an].
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
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"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður "Illuga.
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... létu kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði].
... ... "Vreiðr létu reisa stein ... "Jǫrund, fǫður sinn góðan ...
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
"Fasti ok "Óspakr létu reisa stein at "Sighvat, bróður sinn.
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi
§A "Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir
"Þorbjǫrn ok "Freylaug létu rétta stein eptir "Eynd, son sinn.
"Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist rúnar.
"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður sinn.
ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.
"Véulfr ok þau "Alfdí[s](?) ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at "Holmdjarf(?), fǫður sinn.
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
"Ótryggr, "Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður sinn snjallan.
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu,
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu
"Ǫnun[d]r ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu
... "...steinn ... "...[fa]str(?) þeir létu hǫggva stein þenna a[t] ...
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
"Holmgeirr ok "Steinbjǫr[n þ]ei[r lét]u h[ǫgg]va eptir "Guðleif, fǫ[ð]u[r].
"Kvikr ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn góðan.
"Guðbjǫrn ok "... létu [reisa] stein þenna at "Védjarf, fǫður sinn.
"Hǫskuldr(?) ok "Steinhildr létu reisa stein eptir "Steinbjǫrn, góðan.
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
"Vég[í]sl o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn hjó stein.
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður sinn.

Sö 251
"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
Sö 253 „
"Ketilfast[r] ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður sinn.
Sö 274
"Karl ok "Áðísla létu reis[a] ... ... "Arngísl, fǫður ...
Sö 276 $
"Sigviðr ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir "Óleif.
Sö 277
"... ok "Ingibjǫrg létu re[isa] ... ... ... <at> verðr engi "Ingvars ma[nna] ...
Sö 280
"...bjǫrn ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son
Sö 283
... [o]k "Tófi þeir létu reisa stein þenna eptir "...
Sö 288 $
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok
Sö 290
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
Sö 294 „
"Véfastr [ok "S]igviðr létu reisa at "Ulf, fǫður sinn.
Sö 297
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður
Sö 298
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
Sö 305
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
Sö 308
"Holmfastr, "Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru
Sö 318 $
§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína.
Sö 320
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með
Sö 321
"Ófeigr ok "... l[ét]u reis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gert.
Sö 331 $
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína.
Sö 344
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).
Sö 347
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok
Sö 355 $
... ... "...viðr létu ... ... þessa ep[tir] ...
Sö 356 $
ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
Sö 359
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
Sö ATA328-4407-2003
... [lét]u(?) br[ú](?) ...
Sö Fv1948;282
"Guðmundr ok "Gísla þau létu gera brú.
Sö Fv1948;298 $
"Bjarni ok "[G]ei[rr] létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a>
Sö Fv1959;262 $
"A[u]ðgunnr(?) ok "Arngerðr/"Arngeirr lé[t]u reisa ... ... ... "... b[ró]ðu[r s]inn.
Sö Fv1982;235
"Eyg[ei]rr(?) ok "... ... [þei]r [l]é[t]u reis[a] stein eptir "Œpi, fǫður sinn.
Sö SB1965;12 $
"Ormr ok "Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður sinn.
Sö SB1965;19
"... ... "Gunna lé[t]u hǫggva stein þenna ok brú þ[ess]a ... ... ... sína.
Sm 11
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok
Sm 95
"... ok ... þeir létu leggja yfir "... [h]ans ... ... ...
Sm 148 „
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok ...
Sm 149
... "Fastlaug, þau hjún, létu eptir "Þjalfa, son s[inn].
Sm 151 „
... [l]étu reisa steina þessa eptir ...
Sm 169 $
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).
U2„
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál
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rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon bað rista.
"Tóki ok "Þorgerðr þau lé[tu] ... at "Forkunn, son sinn.
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn,
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
"Líkviðr ok "Knú[tr] ... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð
"Ásbjǫrn ... ... ... ... "Gunnelfr(?) létu at "Ásulf, fǫður sinn.
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál
"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
... "Sighvatr létu re[isa] ...
"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?) eptir.
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður sinn.
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir
"Bjǫrn ok "Fullugi(?) þeir létu hǫggva stein ... sinn.
"Spjallboði ok "Uni/"Unni létu reistu stein at "Tíðkuma, "Ingiþóru.
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
"Gunnvǫr(?) ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein
"Sigfastr ok "Tassi(?)/"Dási(?) o[k] "Ǫ[n]undr(?) þeir létu ep[ti]r "Þorstein.
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
"[I]ngi o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
"Bjǫrn ok "Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf, bróður
"Ingv[arr] ... [lét]u rista rúnar eptir "Svein ok ... móður.
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
"Þorfastr ok "Ingilaug létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, son sinn.
... "<sirhun> létu reisa stein ... ... ... "Œpir risti rú[nar].
"Ǫnundr ok "Þorgísl þeir létu reisa stein eptir "Ásgaut.
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda
"Ingifastr ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok
"Gamall ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr
"[J]órunnr ... þær létu hǫggva steina [ep]ti[r] "Ingif[ast] ok "Ingvar.
"Jarlabanki ok "Fastvé létu reisa steina eptir "Svein, son sinn.
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"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda
"[S]vei[nn] ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok
"Gísmundr ok "Hemingr létu reisa stein eptir fǫður sinn "Halfdan.
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í
"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra
"Holmsteinn, "Ragnfastr, "Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir hjó.
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð
"Skalli ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda
"<oka> ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur>
"Jóhan ok "Lífsteinn létu reisa ste[in] ... "... fǫður sinn. "Œpir risti.
"Sighvatr ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
"...goti ok "Ingifa[str] ... [lét]u reisa [s]tein eptir ... ... ...
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda "Gu[nn]u.
"Þegn ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í
"Órœkja ok "Ígull létu reisa stein ... "...bjǫrn, fǫður sinn.
"Bjǫrn ok "Végunnr létu reisa stein eptir "Svein, fóstrson sinn.
... [l]étu stein hǫggva ...
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn.
"Ragnhildr(?) ok "Ulfhildr létu stein eptir fǫður ok bróður sinn.
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Tosti ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður sinn.
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ingjaldr ok "Hemingr létu reisa steina eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son
"Gísmundr ok "Víkingr létu ... [s]te[in ept]ir "Sigfast, fǫður sinn.
... létu reisa stein at "Freystein, son sinn ...
"Sigsteinn ok "Vésteinn létu reisa stein [þ]e[nn]a eptir "Ingvar(?), fǫður sinn.
"Þórir ok "Freysteinn létu reisa stein eptir "Þorstein, bróður sinn.
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
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"Vébjǫrn ok "Húskarl létu r[eis]a stein eptir "Sibba, fǫður sinn.
"Sibbi ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr "Gísmundar.
risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
"Ho[lmlaugr](?)/"Ho[lmlaug](?) ok "Gillaug létu reisa stein eptir "Ól[eif](?) ...
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður
"... ok "Holmfastr létu reisa steina eptir "Holmgeir, fǫður sinn, dreng hæfan.
"...fari létu rei[sa] ... "...luga, fǫður ...
"Ingivaldr ok "Gíslaug létu hǫggva steina eptir "Ingimund, son sinn.
"[Ketil]vé(?) ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir risti.
"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at systur sína.
"Gunnarr, sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar,
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ...
"Véketill ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð
ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður sinn.
"Ernfastr "<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma rétti.
"Ketilfastr, "Nefr(?), "Ófeigr "<–iutr> þeir létu stein eptir "Ingjald, fǫður sinn.
... "<ukautu-> [þ]eir létu ... "[Ásmu]ndr mark[aði] ...
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans
... létu rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"[Á]s[bj]ǫrn ok "Kúss(?)/"Guss(?) lé[tu] ...
"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son "Árna.
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria>
"Jǫrundr ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da góðan.
§P "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug
reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm], son sinn.
"Þórir ok "Hróða létu reisa stein þenna eptir "Borgulf, fǫður sinn.
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var
"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona
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"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans
"Herleif ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður sinn.
"Ígull ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður [sinn].
... ok "Fastgeirr/"Fastgerðr o[k] "Vémundr létu reis[a] ...
... ok "Kvikr létu reisa stein ept[ir] ...
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi
"Ing... ... "[Þo]rbjǫrn létu gera brú at "Þegn, fǫður [sinn].
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Holmgeirr ok "Gunni létu reisa stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður sinn.
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"... [o]k "... [lé]tu gera merki eptir "Ketillaug(?), fǫðu[r] s[inn] <sirk>.
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni.
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann
... "[Sig]fastr(?) þeir létu reisa stein ... ...
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.
ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á
"Agni ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður [si]nn.
"Ulfr ok "Auðulfr lét[u] ...
"... létu ...
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir
"Áki ok "Sveinn þeir létu reisa stein eptir "Ótryggva, fǫður sinn.
"Alfgautr ok "Vígdjarfr létu reisa stein at fǫður sinn "Víga.
"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans
"Ígulbjǫrn ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á
... [o]k "Ketilbjǫrn létu s[tein re]is[a] ...
"Ádjarfr ... "Fullugi létu reis[a] ... eptir "Védjarf, fǫður sinn ... ...
"Rǫskviðr lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn. "Auðmundr(?) risti
"Arnnjótr ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn. "Þorfastr risti
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... "[Í]gulbjǫrn, "Kvígulfr, þeir brœðr allir létu rétta steina, synir "Sigríðar ...
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at]
"Gunnarr ok "Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs
"Ábjǫrn ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn
"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður sinn.
"... ok "Gulleifr ok "Bj[ǫrn] ... ... létu re[isa] ... [s]inn.
... ok "Gyríðr létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn.
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir]
"Kúss(?)/"Guss(?) ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok "Bjǫrn.
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
"Ígulbjǫrn ok "Nesbjǫrn létu reisa ste[in] ... [e]ptir "<uinþa>, fǫður sinn.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni.
"... létu reisa mer[ki] ... f[ǫ]ður sinn.
"Bjartr(?) ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru
"Andvéttr ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
"... létu reisa stein þenna eptir "Heðin, fǫður sinn.
"Sigviðr ok "Sveinn létu rétta stein at "Hegvið, fǫður sinn.
"Ólafr ok "Arnmundr létu reisa stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
"Hróðmundr ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan.
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
... [lé]tu reisa stein at "Eilíf, fǫður ...
"Óleifr ok "Holmfastr/"Hjalmfastr o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ... "Balli ri[sti].
... ok "Holmfas[tr]/"Hjalmfas[tr ... þ]eir létu reis[a stei]na at "Végaut f[ǫður] ...
... "Óleifr, þeir létu reisa stein at "Geirbjǫrn(?), b[róður] ...
"... ok "Óleifr ok "Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lé[tu] ... [s]tein þenna ...
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður [s]inn.
"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn góðan.
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
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"[Þó]rir(?) ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ...
lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
"Bjǫrn ok "Rúna þau létu reisa st[ein] ... bróður ...
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti stein.
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at "Vébjǫrn.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans
"Brynjulfr(?) ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
"Styf[j]aldr(?) ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir
reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn
"... ok "Holmsteinn ok "Steinbjǫrn létu hǫggva stein at "Eist, bróður sinn.
§P "Eyjarr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva
ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... ... "Ós[n]ík[i]nn(?), fǫður sinn.
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð
... ok "Ernviðr þeir létu reisa stein þenna ...
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.
"Auðgeirr/"Auðgerðr ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður sinn.
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn ...
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð
"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar.
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Harðgeirr ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Jǫfurfast, "...fast, "Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr
§P "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða.
ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr
"Ríkviðr ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna eptir "Þorstein.
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr
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"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál
"Ófeigr ok "Bjǫrn létu ... ... ...
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
"Bjǫrn, "Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans
"Ingivaldr ok "Sveinn létu rista stein þenna eptir "Hákon, fǫður sinn.
§A "Holmgeirr ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ...
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.
"Jógeirr ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó
... [lé]tu reisa merki þe[ssi] ... fǫður sinn.
"Eyndr ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Ábjǫrn ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund, [fǫ]ður sinn.
§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast, fǫðu[r].
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í]
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund.
"Þorgísl ok "Gísl létu reisa stein eptir "Svein, fǫ[ður] sinn.
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ...
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn, "Hringja.
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir>
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r] si[nn].
"Eyndr(?) ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
§P "Sveinn ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug
rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn.
"Ernfastr ok "Steinbjǫrn [ok] "Þorsteinn létu at "Jǫrund, fǫður sinn. "Díselfr.
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda
"Ingi... ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr
§B "Múli ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
"Þegn, "Fastheiðr lét[u] ... bónda si[nn].
"Forkunnr ok "Brúni létu gera merki at "Ígulfast, fǫður si[nn].
§P "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug
Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
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"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá:
§A "Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
"Þorsteinn ok "Gyra(?) létu reisa stein eptir "Lafsa, fǫður sinn.
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
"Nesbjǫrn ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son sinn.
"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son "Þorgerðar.
"Ingvarr(?) ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?) góðan, "Styrbjǫrn(?).
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
"Ernfríðr ok ... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok
"Eilífr ok "Sigviðr létu reisa stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Véseti ok "Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?), fǫður. "Œpir risti.
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir
"Ǫnundr ok "Jǫrundr ok "Sigviðr þeir létu reisa ... ok brú ... ... ...
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn.
"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi
"Vígdjarfr ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung, fǫður sinn.
"Vreiðr/"Veðr ... létu rétta stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður sinn.
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.
"Spraki ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn, fǫðu[r] sinn.
"Ágoti(?) ok "Svarthǫfði létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hjalmgeir.
"<iolatr> ok "Hemingr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Ígulfast.
"Vígi(?) ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir r[i]st[i] rúnar.
"Ketilbjǫrn ok "Fasta létu rétta stein eptir fǫður sinn, "Ernfastr.
"Ǫnundr ok "Þorbjǫrn lé[t]u rétta stein eptir "Ketilmund, bróður.
"Brandr ok "Sigviðr létu reisa stein at "Munda, bróður.
"... ok "Ígull ok "Gísl, "Eyndr(?) lé[tu] ...
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
"Sóti ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
"Þorbjǫrn ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn. "Œpir risti.
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda
"Hagbarðr ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Eyge[i]rr ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn, fǫður sinn.
"Holmgeirr ... [l]étu h[ǫgg]va at "Eist, fǫður sinn.
"Gjafaldr ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi
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"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
"Véseti ok "Jǫfurr létu reisa stein eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"Holmgeirr [ok] "Karl létu hǫggva [at] "Eist, fǫður sinn.
"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.
"Stynfríðr/"Steinfríðr ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?). "Œpir risti
reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
"<tatr> ok "Gamall létu rétta stein eptir "Þórð, fǫður sinn.
"Jǫfurr ok "Stoðbjǫrn létu ... [eptir] "[In]gifast, fǫður sinn.
"Óleifr ok "Þ[or]s[t]einn létu r[étta stein epti]r "Gunnar, fǫður sinn. "Ingulfr.
"Sighvatr ok "Karl létu reisa st[ein] eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Borgf[astr(?) ok] "...fastr létu hǫggva at "Ketilfast, bróður sinn.
"Ábjǫrn ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Gulleifr ok "Sjóli létu reisa eptir "Ingifast, son "Jǫrundar/"Jǫrunda.
... ... ok "Ketilfastr ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein ... sinn.
"... létu hǫggva at "Glóða, fǫður sinn ...
"Ósníkinn ok "Randvé létu reisa stein þenna at "Stóra.
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Harðsteinn ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir "Agmund, bónda sinn.
§A "Jǫfurfríð[r] ... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin
"Nes-Végeirr ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Ketilmundr ok "... [létu g]era brú at "Kag(?)/"Gag(?), son [s]i[nn].
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn
"Hvítr ok "Karl ok "Ulfr(?) l[ét]u ...
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda
"Ófriðr ok "Gísl létu hǫggva stein at "Svart, bróður sinn.
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál
... "...ugi létu reisa stein eptir "Oddgeir, fǫður sinn.
"Fasti ok "Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn "Þrónd.
"St[yrfa]str/"St[einfa]str(?) ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ... <liku> <þaʀ>.
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína.
"Fastgeirr, "Fastlaug at son sinn létu hǫggva, at "Nefgeir.
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans.
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar

U 1159
ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
U 1161 $
§A "Véfastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir
U 1162
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
U 1163 $
"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.
U 1168
"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti at ...
U 1176 $
"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
U 1177
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir risti.
U ATA4741/44 $
... [lét]u [stei]n [hǫgg]va eptir ...
U ATA5733/59
... [lét]u r[eisa](?) ... ǫnd ...
U ATA4909/78 „
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann
U Fv1948;168
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok
U Fv1959;188
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
U Fv1959;260
... [lét]u rétta stein ...
U Fv1968;276
... létu [g]er[a] ...
U Fv1971;213A
"...viðr ok "Gunnarr létu gera m[erki] ... ... sína ...
U Fv1973;146
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
U Fv1973;194
... létu rétta stein þenna ... [hví]taváðum ... ... eigi verða, meðan
U Fv1976;104
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn
U Fv1976;107
"...[bj]ǫrn(?) ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður.
U Fv1979;244A
... [lét]u ger[a] ...
U Fv1988;243
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok "Þóra létu ... ... ... ...
U Fv1990;32B
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
U Fv1993;231
"<hulr-...> ... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.
U NOR1995;19 $
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...
U NOR2000;37
§A ... þeir ... ... §B ... §C ... [létu] reisa ... ...
Vs 20
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti rúnar.
Vs 27
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru.
Vs 29
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn.
Nä 11
"Bjǫrn ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu
Nä 26
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.
Nä 32
§A "Ulfr ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn, bónda "Gunnu.
Gs 11
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans
Gs 15
"Hróaldr ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ...
M 11 $
§P "Gunnviðr ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru]
M 11 $
"Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru]
M 12 „
... [lét]u reisa stein þenna ...
Hs 2 $
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok
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G 138

"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann
"... létu h[ǫggva] stein eptir "Þorfast, bróður sinn ok "Guðki.
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.
§A "Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr
"Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok "Ásgeir, bróður
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
Leugaz (1 förekomst)
§A "Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein,
leybikar (1 förekomst)
hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð [hj]a[lpi] ...

U 168 „
U 696

leysa (2 förekomster)
"Holmsteinn, "Ragnfastr, "Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir hjó.
... re[is]a st[ein] [a]t "Ǫ[l]vi(?), leysa(?) s[inn] ... hjalpi sál hans.
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Libbi (1 förekomst)
son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.
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<libi> (1 förekomst)
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
lið (4 förekomster)
son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.
... [o]k "Holmg[eirr](?) ... "[Ingva]rs(?) lið. "Guð hjalpi ...
"Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli,
ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífsteinn.
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LiðBófa (1 förekomst)
"Tófi reisti stein þenna eptir "Lið-Bófa, fǫður sinn.
liði (12 förekomster)
[þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat,
reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].
"Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í
sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
"Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa [l]iði.
ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son
reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
liðs (3 förekomster)
heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs forungi.
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla,
Liðsmaðr (2 förekomster)
"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í
"Liðsmaðr lét hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn(?), fǫður.
Liðsvaldr (1 förekomst)
"Véfastr reisti stein eptir sjalfan sik kvikvan. "Liðsvaldr(?) risti.
lifa (3 förekomster)
"Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
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stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
... þessar rún[ar] ... [len]gi lifa.
lifði (1 förekomst)
ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð
Lífeyjar (1 förekomst)
bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
lifir (3 förekomster)
dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður.
lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok
Lífland (1 förekomst)
"<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
Líflandi (2 förekomster)
lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á "Líflandi.
lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir
Lífstein (1 förekomst)
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu
Lífsteinn (11 förekomster)
"Lífsteinn [ok] "Freybjǫrn o[k] ... [s]ynir "Svarthǫfða eptir sinn
"Skalli ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug
"Jóhan ok "Lífsteinn létu reisa ste[in] ... "... fǫður sinn. "Œpir risti.
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum
"Lífsteinn risti rúnar eptir feðga tvá, góða drengi.
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"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "Þorstein, bónda sinn. "Lífsteinn.
ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar þessar.
§BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífsteinn.
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "... ... sinn. "Lífsteinn hjó rúnar.
hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar þessar.
Lífsteins (1 förekomst)
§BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli,
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liggi (1 förekomst)
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...

liggja (6 förekomster)
hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at
hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar
ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
liggr (8 förekomster)
"Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar
"Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.
stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
Hér liggr "Húskarl.
Hér liggr "Sigreifr/"Særeifr, bróðir ... ... En "Œpir risti rú[n]ar.
Hér liggr "Snæbjǫrn, sonr "Andsvars. "Guð hjalpi ǫnd.
fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok
stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
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líka (1 förekomst)
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
líkaði (1 förekomst)
§A "<sikasuaio> §B "Þorfríði líkaði.
Líkbjǫrn (3 förekomster)
hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn risti.

Sö 174 $
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líkhús (2 förekomster)
"Ólafr(?)/"Óblauðr(?)/"Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý
ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.

Sö 174 $
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líknhús (2 förekomster)
"Ólafr(?)/"Óblauðr(?)/"Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét
ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.

G 113

Líknhvat (1 förekomst)
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki
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G 141

Líknhvatar (1 förekomst)
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður
Líknmundar (1 förekomst)
... "Líknmundar í "Slítagǫ[rðum]/"Slitegårds ...
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Líknreifr (1 förekomst)
"Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
Líknvéar (1 förekomst)
gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ...
líkstein (1 förekomst)
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.
<liku> (1 förekomst)
ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ... <liku> <þaʀ>.
Líkviðr (2 förekomster)
"Líkviðr ok "Knú[tr] ... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da
"Véseti ok "Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?),
Lina (2 förekomster)
... rúnar, son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir
"Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr.
Lindey (1 förekomst)
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú
Lingorm (1 förekomst)
reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
Lini (1 förekomst)
"Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var]

DR 329

U 1177
Vs 20
Vs 27
DR M116

Gs 15

DR 100B $

Lippa (1 förekomst)
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
Litli (4 förekomster)
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir risti.
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti rúnar.
létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti rúnar.
"Ulfr "Litli á "Lundi.
<litsia> (1 förekomst)
"Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ... <litsia>.
<liua> (1 förekomst)
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.

Hs 7

ljóðir (1 förekomst)
átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir

Hs 7

ljóðrétti (1 förekomst)
í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta,

Ög 161
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DR 399
DR 399

U 1016 $

ljós (5 förekomster)
eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok
"Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
Ljótr (3 förekomster)
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s
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hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn
Ljótulfs (1 förekomst)
"Áleifr/"Óleifr "Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
Ljúfr (1 förekomst)
stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?) eptir brœðr sína.
Ljúfvini (2 förekomster)
"Ljúfvini "Borgbý.
"Ljúfvini í "Lundi.
<lkhas> (1 förekomst)
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.
<lkir> (1 förekomst)
... [rei]s[a] stein eptir "<–lkir>, fǫður sinn. Ha[nn] ...
Loðin (4 förekomster)
§A ... "[A]uðin/"[L]oðin. Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd. §B
ok "Ótryggr ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir "[L]oðin, fǫður þeira(?).
"Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir "[L]oðin, fǫður þeira(?).
... ... [lét r]eisa steina eptir "Loðin, son sinn.
Loðinn (3 förekomster)
ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
"Loðinn [lé]t reisa st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi
Þeir "Loðinn ok "Þo[r]...
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Lófa (1 förekomst)
eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa [l]iði.
Lófi (1 förekomst)
Drengir reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta son.
Lofríkr (1 förekomst)
"Lofríkr á mót þetta.
log (1 förekomst)
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
lok (3 förekomster)
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.
af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
lokað (1 förekomst)
§A Vindauga álokað(?) er þetta. §B Vindauga loka[ð].
Lokki (2 förekomster)
"Lokki/"Illugi reisti stein þenna eptir "Auna, sinn bróður.
Ept "Œpi standi steinn sá ok "Lokki(?) gerði ...
Lokkr (1 förekomst)
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður "Órœkja.
<luʀ> (1 förekomst)
sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks.

Vg 119 $

U 292

Ög Hov11;21

DR M10
DR M13
DR M14
DR M15
DR M40
DR M62

DR M2
DR M3
DR M4
DR M5
DR M6
DR M8
DR M9
DR M11
DR M16
DR M19
DR M20
DR M21
DR M22
DR M23
DR M24

<lubu> (1 förekomst)
"Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar,
...luga (1 förekomst)
"...fari létu rei[sa] ... "...luga, fǫður ...
<luna> (1 förekomst)
... <lun-a> ... [hj]alpi sá[l] ...
Lund (6 förekomster)
"<alkm> á "Lund.
"Ásfrøðr "Lund.
"Ásfrøðr "Ungi(?) "Lund.
"Ásmundr "Lund.
"Guðvini á "Lund.
"Norðmaðr í "Lund.
Lundi (90 förekomster)
"Aðalmarr í "Lundi.
"Aðalmarr á "Lundi.
"Aðalmarr "Lundi.
"Aðalmarr "Lundi.
"Alfgeirr "Lundi.
"Alfríkr á "Lundi.
"Alfríkr "Lundi.
"Aðalmarr í "Lundi.
"Ásmundr í "Lundi.
"Ǫzurr "Pái í "Lundi.
"Ǫzurr "Pái "Lundi.
"Ǫzurr í "Lundi.
"Ǫzurr í "Lundi.
"Ǫzurr í "Lundi.
"Ǫzurr á "Lundi.
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"Ávarr á "Lundi, "Ávarr.
"Bjǫrn í "Lundi.
"<boin> á "Lundi.
"Bósi í "Lundi.
"Bófi í "Lundi, "Bófi.
"Brúnmaðr á "Lundi.
"Brúnmaðr "Lundi.
"...brandr í "Lundi.
"Fati á "Lundi.
"Fati í "Lundi.
"<koþbein> á "Lundi.
"Guðríkr "Lundi.
"Guðvini á "Lundi.
"Guðvini í "Lundi.
"Grímk[e]ll í "Lundi.
"Grímkell í "Lundi.
"<kan-it> í "Lundi.
"Kali á "Lundi.
"Kali í "Lundi, "Kali.
"Karl á "Lundi.
"Karl á "Lundi.
"Lefsi á "Lundi.
"Lefsi "Lundi.
"Lefsi í "Lundi.
"Ljúfvini í "Lundi.
"Manni/"Máni "Lundi.
"Meinulfr í "Lundi.
"<naft????> í "Lundi ...
"Norðmaðr "Lundi.
"Auðbjǫrn "Lundi.
"Pétr í "Lundi.
"Særða(?) í "Lundi.
"Sægrímr á "Lundi.
"Sævini í "Lundi.
"Sigvarðr í "Lundi.
"Skakli í "Lundi.
"Skakli "Lundi.
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"Sumarliði á "Lundi.
"Sumarliði í "Lundi.
"Sumarliði "Lundi.
"Steinn í "Lundi.
"<sturkr> í "Lundi.
"Sváfi á "Lundi.
"Sváfi í "Lundi.
"Svartabrandr í "Lundi.
"Sveinn af "Lundi.
"Sveinn af "Lundi.
"Sveinn í "Lundi.
"Sveinn í "Lundi.
"...kell í "Lundi.
"Tóli í "Lundi.
"Þorgautr á "Lundi.
"Þorgautr "Lundi.
"Þorgautr í "Lundi.
"Þorgautr "Lundi.
"Þorgautr í "Lundi.
"Þorgautr "Lundi.
"Þorkell "Rekkr í "Lundi.
"Þorkell í "Lundi.
"Þorsteinn á "Lundi.
"Þorsteinn í "Lundi.
"Þorsteinn "Lundi.
"Þorsteinn í "Lundi.
"Þórðr "Lundi.
"Uffi í "Lundi, "Uffi.
"Ulfr "Litli á "Lundi.
"Ulfr í "Lundi.
"Ulfkell á "Lundi.
"Ulfkell í "Lundi.
"Ulfkell "Lundi.
"Ulfkell "Lundi.
"Ulfkell í "Lundi.
"<uma-ut> í "Lundi.
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"Ulfkell á "Lundi.
"Fati í "Lundi.
Lundunum (1 förekomst)
ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
<lutaris> (1 förekomst)
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
Lýðbjǫrn (3 förekomster)
§P "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti
Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
"Þórheiðr lét reisa stein eptir "Lýðbjǫrn, son sinn nýtan.
lyfja (1 förekomst)
nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
lyfrúnar (1 förekomst)
§A Lyf[r]únar rí[st] §B [e]k, bótrúnar.
lækir (1 förekomst)
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ...
lærðir (1 förekomst)
staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu
læva (1 förekomst)
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.

Hs 14 $

Lønangri (1 förekomst)
varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
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lǫgðu (12 förekomster)
... þeir lǫ[gðu](?) ...
... [lǫ]gðu yfir ...
... lagð[i]/lǫgð[u] ...
... [l]agð[i]/[l]ǫgð[u] ...
... lǫgðu s[tein] ...
"...geirr o[k] "... lǫgð[u] ... "Guð ...
"Gufi ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
"Sv[ei]nn ... eptir "Bróður/bróður. Þeir [l]ǫgðu(?) hann ...
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok
"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.

N 29

lǫndum (1 förekomst)
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.

Sö 16

<ma>
Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd. §B <aʀ>/<ma>
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U 703
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(1 förekomst)

má (3 förekomster)
brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður. "Balli.
vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
maðr (7 förekomster)
lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
"Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
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"Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir
"Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
"Ásgautr "Viða sonr, ... maðr "Sveins, reisti stein ... ept bróðu[r] ...
... Ráði ma[ðr](?) ... "Þorfas[t] ...

mág (31 förekomster)
§A "Sigsteinn reist[i] ... §B [e]ptir "Geirmund, mág si[nn].
"[T]osti reisti stein eptir "Eystein, mág(?) sinn.
"Eygautr/"Auðgautr reisti stein þenna eptir "Sigfús, mág sinn.
"[Þors]teinn(?) reisti stein þenna eptir "Þóri, mág sinn.
... mág ...
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág "Eybjarnar/"Auðbjarnar. Kross.
"Vígmarr lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína.
"Tosti r[eist]i [s]tein eptir "Gunna, mág sinn, ... ... ... vestar[la] var[ð] ...
stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
"Tólir reisti stein þenna eptir "Þorkel, mág si[nn].
... [stein] þenna ept "Haklang(?), mág sinn.
"Þorgarðr/"Þorgerðr setti stein þenna eptir "Tóka, mág sinn.
"Bolli/"Bóli reisti stein þenna eptir "Bollu/"Bólu, mág sinn.
... [r]eisti stein [ept]ir "Tófa, má[g] ...
"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág sinn "...
fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
"Sæmundr lét rétta stein eptir "Steingísl, mág sinn.
létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.
"Þjóðkell reisti stein þenna eptir "Tófa, mág sinn.
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan.
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"Birla setti ... ... eptir "Tóka, mág sinn ...
§A "Ónn reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
magi (1 förekomst)
mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
Magnhildar (1 förekomst)
"Guð hjalpi sál "Magnhildar.
mágs (1 förekomst)
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
<mailbak...> (1 förekomst)
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.
<maisi> (1 förekomst)
sinn fǫður reisti stein þenna at "Þorstein <fauʀi> <maisi>.
máli (1 förekomst)
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at
<mallymkun> (1 förekomst)
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir
<malmury> (1 förekomst)
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er
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máls (1 förekomst)
at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
málspaka (1 förekomst)
ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í "Svanabý.
málsrisinn (1 förekomst)
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
man (1 förekomst)
§C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
Mána (4 förekomster)
§P "Valr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr
sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.
... l[é]t r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ... góðan f[ǫ]ð[ur].
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður sinn.
Máni (6 förekomster)
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa,
"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
"Manni/"Máni "Lundi.
mann (13 förekomster)
... eptir mann(?) dau[ðan] ...
"Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti

U 249 $
stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).
U 300 „
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
U Fv1986;84 $
fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
Vs 11 „$
ok "Holmbjǫr[n](?) ... "[Gí]sla(?) [gó]ð[an](?) mann.
G 113
fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
G 188 $
þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?)
DR 230
gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at
DR EM85;306 $
sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma]
N 244
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.
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manna (13 förekomster)
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
[Hann(?) ma]nna(?) beztr(?) mat[ar](?) í(?) heimi(?) var(?).
"... ok "Ingibjǫrg létu re[isa] ... ... ... <at> verðr engi "Ingvars ma[nna] ...
eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell
§A "Gu[ð hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
§A "Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
... "...ulf, son sinn, manna ...
... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs
í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
§A "Vígmundr lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr
þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
Manna (6 förekomster)
§P "Valr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q
bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.
... l[é]t r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ... góðan
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður sinn.
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.
§A "Sveinn ok "Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í
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manni (3 förekomster)
tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar.
... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
Manni (6 förekomster)
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at
"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
"Manni/"Máni "Lundi.
manns (1 förekomst)
fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
Mannsengi (2 förekomster)
§P ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ...
<manurfik> (1 förekomst)
<manurfik> kuml <þim>
<mar> (1 förekomst)
<har> <mar> <or>
marga (1 förekomst)
þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.

U Fv1992;166

Vg 164

Öl Köping30
Vg 105
Vg 122
U 558 $
U UR4;4
DR 398

Vg 4
U 870

U 301 „
U 346 „
U 356
U 368 „
U 574
U 956
U 998 $
U 1138
Gs 11
M1$
M7
Hs 16 $

Mari (1 förekomst)
er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
Maria
Ave "Maria

(1 förekomst)

María (6 förekomster)
... ok "Sankta "María ok "Sankt[a] ...
"Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
"María
sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
marka (2 förekomster)
sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
markaði (12 förekomster)
lé[t] rétta stein þe[nna] ... "[Gu]ðs móðir. "Ásmundr <kla> markaði.
fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
... "<ukautu-> [þ]eir létu ... "[Ásmu]ndr mark[aði] ...
"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
eptir "... [so]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ... brœðr ... ... mark[aði](?).
sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
"Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
"Þors[t]einn rétti stein þenn[a] ... [f]ǫður sinn. "Hákon markaði.
... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ... ... ... [ma]rkaði stein.
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mart (1 förekomst)
"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
Martein (1 förekomst)
"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son "Þorsteins(?).
matar (12 förekomster)
at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)] "Gǫrðum(?) ...
[Hann(?) ma]nna(?) beztr(?) mat[ar](?) í(?) heimi(?) var(?).
eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.
setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar góða[n].
stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét
bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét
bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?).
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á
sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
<maþur> (1 förekomst)
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn.

með (44 förekomster)
Öl SAS1989;43
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa.
Öl SAS1989;43
þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af
Ög 8 $
gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
Ög 111 $
reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með "Knúti.
Ög 136 $
mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði,
Ög 136 $
annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu
Ög 136 $
synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum
Sö 9
ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
Sö 14 $
sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.
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"Holmviðr ... ... "[Þ]or[bjǫ]r[n](?) son [sinn]. Hann var fa[r]inn me[ð] "Ingvari.
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.
þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
"Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með "Ingvari.
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á "Serkland[i].
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?)
"Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari "Holmsteins.
gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ...
hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at
stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á "Eistaland(?)/"Serkland[i](?).
eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫndinni.
reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek
reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir
s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu h[a]ns.
ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...
reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
"Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál
sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna
stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
§A Saðr(?) með(?) frís[um](?). §B ... ... ...

Sm 16
U 114
U Fv1973;194
G 343 $

U 431
Gs 13
G 114

DR 114 $

U 1177

meðan (4 förekomster)
§B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
létu rétta stein þenna ... [hví]taváðum ... ... eigi verða, meðan st[ei]n[ar](?) ...
kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir
meðr (3 förekomster)
rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok
merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
megi (1 förekomst)
stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
Meginbjǫrn (1 förekomst)
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður

Vg 119 $

meginjǫru (1 förekomst)
ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu>

U 805 „$

<mei> (1 förekomst)
"Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda

DR 311

DR M58

meingrát (1 förekomst)
[m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...
Meinulfr (1 förekomst)
"Meinulfr í "Lundi.

U 69
U 225

meiri (2 förekomster)
[hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn

Br Sc2

Melbrigða (1 förekomst)
"Melbrigða á stilk.

Br Olsen;208B

Melbrigði (1 förekomst)
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína
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<menk> (3 förekomster)
lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q
lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R
lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?).
menn (5 förekomster)
"Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist rúnar.
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein,
áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir menn váru feðgar.
§C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
<mer> (1 förekomst)
"Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda
merki (102 förekomster)
... létu kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
... ... at "... ... merki ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn.
§A "Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
"Tófa(?)/"Bófa(?) lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
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"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður sinn.
"Helgi ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund, fǫður sinn.
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði stein.
"Kvikr ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn góðan.
"St[e]infastr lét hǫggva merki þetta eptir "Sæmund, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi.
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág "Eybjarnar/"Auðbjarnar.
"Ketilfast[r] ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður sinn.
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi!
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
"Bótviðr o[k] ... reistu merki ... ... bróður sinn.
konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon bað rista.
"Jóhan "Streitinn merki ok "Ragnvǫr eptir bónda.
"Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
... [me]rki eptir "Ingivald, son sinn ...
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir hjó.
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar,
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir risti.
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur "Holmdísar.
"Holmdís lét gera merki at "Jǫfurfast, dóttur sína.
"Gunnarr, sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi sálu hans.
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
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"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.
"... [o]k "... [lé]tu gera merki eptir "Ketillaug(?), fǫðu[r] s[inn] <sirk>.
Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ... merki at bó[nda] ...
... mer[ki] ... bróð[ur] ...
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins.
"Ígulbjǫrn ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á
"Geirhildr lét merki at "Spraka, son sinn.
... "Rauðr hjó(?) ... þessi merki eptir "...
"Eyst[einn lé]t gera merki at "Végísl, fǫður sinn góðan.
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
"...geirr lét gera merki þessi ok "Sigfúss at ... bróður sinn.
"Hróðelfr lét gera merki þessi eptir "Agmund, son sinn.
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
"... létu reisa mer[ki] ... f[ǫ]ður sinn.
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
"Holmsteinn lét gera mer[ki] "..., son sinn.
"Styf[j]aldr(?) ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir
þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi
sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
"... gerði merki eptir "Óspak, s[on] ...
... [lé]tu reisa merki þe[ssi] ... fǫður sinn.
"Ábjǫrn ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund, [fǫ]ður sinn.
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var
stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
"Forkunnr ok "Brúni létu gera merki at "Ígulfast, fǫður si[nn].
hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan sik.
"<-ami-turu> lét gera merki at "Ernmund, son sinn <kaeri>.
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
"Bjarnulfr lét gera merki at "Þrónd(?).
"Nes-Végeirr ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu
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Hs 2 $
G 80 $
G 113
G 114
G 114
G 188 $
G 203 $
G 343 $
N A22

U 773 $
G 188 $

U 854 $

Öl Köping14
U Fv1992;166

"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
... o[k] "...bjǫr[n] ... [g]era [m]erki ...
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?)
skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?)
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla
... [ger]a merki ...
"...viðr ok "Gunnarr létu gera m[erki] ... ... sína ...
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...
sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
"<hulr-...> ... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
... [lé]t reisa merki eptir fǫðu[r] ...
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.
ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ...
"Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok
ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á
kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar,
... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr
[se]tti/[reis]ti merki
merkiligt (2 förekomster)
"Styf[j]aldr(?) ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa
merkisgerð (1 förekomst)
eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok "Þorbjǫrn ok "Gunnviðr.
mest (4 förekomster)
... mest á ...
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
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Ög 77
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U 169

U 861
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Sö 56 $

Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
mestar (1 förekomst)
liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr
mestr (3 förekomster)
setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
"Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú
mey (1 förekomst)
"Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
Mey (1 förekomst)
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>
meydómi (1 förekomst)
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá
Miðgarði (1 förekomst)
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.

U 729 $
N 62

miðli (2 förekomster)
fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.

Gs 19 „

<miek> (1 förekomst)
hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.

Öl 55 „$
Sö 176
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mik (7 förekomster)
... ok "Bjǫrn reistu mik(?) at "...vé(?), ... ...
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B
"...arfi á mik.
"Bótvé á mik(?) "Arngeirs/"Arges ...
"Þórðr á mik.
... mik
§A "Bótvé §B "Hegvé á mik.
Miki (1 förekomst)
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ...

Sö 318 $

mikinn (1 förekomst)
ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.
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U 300 „
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mikit (4 förekomster)
helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...
sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
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Mikjáll (7 förekomster)
bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at
vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu
í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
§B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
§B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
"Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
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U 971

U 739
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mikla (2 förekomster)
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit
miklu (1 förekomst)
"[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
mildan (3 förekomster)
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)]
§A "Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar góða[n].
§A "Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
mildastr (1 förekomst)
"Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
mildi (1 förekomst)
"Gunnbjǫrn lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ... <uþrki>.
mildr (1 förekomst)
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
mín (1 förekomst)
§P "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...
mínar (1 förekomst)
giftir(?) mínar(?) <ik-ktiʀ> <nu> ...

minn (2 förekomster)
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul>
§P "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...
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Ög 136 $
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minni (5 förekomster)
"Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum
"Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu,
brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...
§A "Gei[r]mundr(?) ... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi
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minnum (1 förekomst)
bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
misfylgir (1 förekomst)
V[e]s[at-t]ú(?) órvakr úti, misfylgir! Fangi skaði vá! ...
miskunn (2 förekomster)
lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar
mistill (2 förekomster)
eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.
þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
Mistivis (1 förekomst)
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms
<miþ> (1 förekomst)
§A "Sibbi sitr <miþ> "Ása §B ... ...

DR 109
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Vg 137
Vg 150
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DR 40
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Sö 297

Mjúka (1 förekomst)
"Þórir reisti stein þenna eptir "Fastulf "Mjúk[a].
mjǫk (10 förekomster)
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"<riuiþr> reisti stein þenna eptir "Grím, son sinn, mjǫk góðan dreng.
"Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"Þyrvé reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr vígi.
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði
reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...
"Gyða reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar þessar.
Móða (1 förekomst)
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok

móðir (66 förekomster)
Öl 9 „
stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Öl 12 „$
þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
Ög 161
stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
Ög 213
stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
Ög Fv1943;317C $
"Végeirr lagð[i] ... "Guðs móðir.
Ög Fv1943;317D
... "Guðs m[óðir] ...
Sö 7
stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Sö 15
... dauð mó[ðir](?)
Sö 101
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar,
Sö 315
"Beilir(?) ok ... ... "[Gu]ð hjalp[i] ... ok "Guðs móðir.
Sö 318 $
druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.
Sö 347
son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
Sö 356 $
§A "Gu[ð hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á,
Sö Fv1986;218 $
"Geirr reisti stein eptir "Bua. "Vébjǫrg var móðir. [Var] snor "Fastríð(?) ...
Sö NOR1998;22
Guð hjalpi ǫnd "Geira(?) ok "Guðs móðir.
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stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
"Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar
hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
"Ásmarr(?) lé[t] rétta stein þe[nna] ... "[Gu]ðs móðir. "Ásmundr <kla> markaði.
stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
"Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
"Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
"Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir
fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð
annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var þeira móð[ir].
"Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs móðir.
hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn
skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
"Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.

U ATA6243/65
[ok] "[Þors]tein(?), synir "Freysteins. "Si[gþr]úðr(?) heitir móðir þeira ... ... steina.
Gs 7
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r. ... "Guðmundr drukn[a]ði.
Gs 11
þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?)
Gs 12 $
ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir
Gs 12 $
"Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
Gs 13
sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
Gs 19 „
steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son
M5
sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
Hs 14 $
"Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún.
G 208
... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
DR 370 $
... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
DR 384 $
ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
DR 404
eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
DR 408
... lét ... ... ... ... ... ... "[G]uð hjalp[i] ... ... ok "Gu[ðs] [móðir].

U 341

moður (1 förekomst)
"Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.

Öl 4 $
Öl Köping20
Öl Köping64 „
Ög 4 „
Ög 9
Ög 75 $
Ög Hov95;34
Sö 113
Sö 120
Sö 128
Sö 178
Sö 299
Sö 300 $
Sö 302
Sö 311
Sö Fv1984;253

móður (65 förekomster)
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
... ... "... móður sína. ... [hj]alpi sál.
... "...gerði, móðu[r] ...
"[Gu]nnarr(?) o[k] ... ... [mó]ður sína.
... ... rista stein þenna eptir "Ásu móður sín[a].
... [k]uml þetta yfir "Sigrún, móðu[r s]ín[a]. "Guð hjal[pi] ...
"... lagði stein ... [móð]ur/[dótt]ur sína ...
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.
"Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
"Ǫnundr ok "Þorfa[str ... ... móðu]r sína. Þeir gerðu brú.
"Sverkir lét brú gera eptir "Eringunni, móður góða.
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
"Holmfastr lét braut ryðja eptir "Ing[i]..., móð[u]r sína gó[ða] ... sína.
... [ste]in þenna at "Ásvǫr, móð[ur] ...

Sm 96 $
Vg 24
Vg 50
Vg 106
U 45 $
U 46
U 75
U 92
U 104
U 106 $
U 111 „
U 112
U 148 $
U 175
U 252
U 334
U 337 $
U 357 $
U 378
U 455
U 475
U 497
U 808
U 815
U 1041
U 1042
U 1132
U Fv1972;272
U Fv1980;237
Nä 26
Gs 6
Gs 9
M3
M5
Hs 6 $
G 37
G 114

eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu sína.
"Þórðr lagði stein ..., móður s[ína].
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs
... [ger]a kuml eptir "Þóru, móður s[ína] ...
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
"Holmgeirr ok "... [r]eistu stein ... eptir móðu[r] ... ... ... ...
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
"Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir risti.
"[G]unnarr ok "Sveinn reistu stein at "Tunnu/"Tonnu, móður ...
"Ingv[arr] ... [lét]u rista rúnar eptir "Svein ok ... móður.
§A "Ragnvaldr lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B
rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr eptir móður sína.
"Ás... ... stein eptir "Víking, fǫður sinn, ok eptir "Tóku, m[ó]ður sína.
"Brynjulfr ok "Ulfr ok "... ... [st]ein eptir "Guðlaug, móður sína.
... stein eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ... "Ketill risti.
fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>.
ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma,
þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti rúnar.
ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti r[ú]nar.
... stein ... ... ok ... ... móður s[ína]
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok ... "<...-husa>, móður sína.
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.
... eptir móður sína ...
at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.
"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...
"Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ...

DR 30 $
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg móður sína.
DR 30 $
þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg móður sína.
DR 42
konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok
DR 55
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
DR 114 $
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
DR 143
gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár
DR 201 „
son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
DR 394 $
stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild, móður.
DR 401
eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
DR 409
... fǫður sinn ok móður sína.
N A53
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
Br Olsen;217B $
sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.

Ög 81 $
Ög 207 $
Sö 296
Sm 121 $

U 472 $

Sö 188 $

N 598
N 602
N 602
N 602
N 602
N A331

móðurbróður (4 förekomster)
§A "Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli
"Viðulfr ok "Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði
"Ketill reisti kuml þessi eptir "Lei[k](?), móðurbróður sinn.
móðurfǫður (1 förekomst)
"Gillaug, "Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir "Dragmál, móðurfǫður sinn.
Morða (1 förekomst)
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
mót (6 förekomster)
"Lofríkr á mót þetta.
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr mót þessa.
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr mót þessa.
þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr mót þessa.
"[Gunna]rr á mót [þessa]

Br Olsen;219 $

DR EM85;306 $

Ög 136 $
Ög 136 $
Ög 136 $
Ög 136 $

Öl 37 $

Bo Peterson1992

U 422
U 422
DR 121 $

U 688 $
U 932
U 932

Sö 41 $

<mu> (1 förekomst)
... eptir "<mu-> ...
<muaʀ> (1 förekomst)
setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma]

rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son.
m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá.
þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli.
"Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ...

múgminni (4 förekomster)
Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf
Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli.
Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat.
Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.

Muhumaa (1 förekomst)
lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
múla (1 förekomst)
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
Múla (3 förekomster)
... [þenn]a eptir "Mú[l]a(?) [fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti
... [þenn]a eptir "Mú[l]a(?) [fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág sinn "...
"Þorgeirr "Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.
Múli (3 förekomster)
"Ásbjǫrn ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn.
§A "Múli ... ... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn.
eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta
mun (15 förekomster)
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.

Sm 16
Vg 59
U 226
U 323 $
U 707 $
U 729 $
U 838
U ATA5734/59 $
G 203 $
DR 212
DR 229 $
DR 311
DR 311
DR EM85;306 $

Öl 1 $

U 1026

U 90

N 579

U 843 „
U 906 $
G 342 $

eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
"Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar
... "Ósyrgr ... stein þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r þess[ar].
"Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim,
"Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda]
§A ... [þe]nna(?) stein ... mun falla ... §B "Nann(?)/[frœk]nan(?) fǫð[ur](?)/fœð[ir](?) þann/þá
[he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr
fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann "Syl[fa]/sjal[fr].
§P "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un
hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...
tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.
munat (1 förekomst)
flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar
Munda (1 förekomst)
"Brandr ok "Sigviðr létu reisa stein at "Munda, bróður.
Mundi (1 förekomst)
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
mundlaugu
í mundlaugu

(1 förekomst)

Mungeirr (3 förekomster)
"Harðgeirr ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður sinn.
stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at bróður sinn.
"Mungeirr ok "[Ei]ngeirr(?) þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r
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Vg 110

N 61

U 190
U 800 $

Mungerðr (1 förekomst)
lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at bróður sinn.
munr (1 förekomst)
tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.
munu (4 förekomster)
sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
"[Ulfkell](?) ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...
Munulfs (1 förekomst)
"Kári, "Munulfs arfi, lét ... at "Frosta, son sinn.
<mutifu> (1 förekomst)
... [þ]enna eptir "<mutifu>, son sinn ... ...
<muþ> (1 förekomst)
<uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar hjó.
myndasteinn (1 förekomst)
er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir þessi.
Myndil (2 förekomster)
"Fastbjǫrn lét rétta stein eptir "Myndil, fǫður sinn.
"Ásgautr lét reisa stein at "Myndil, son s[inn].

U 720 $

Ög 132

U 691

Br Olsen;194 $

U 355 $

Sö 13 $
Sö 173 $

Sö 374 $
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Vs 3 „
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Myndill (1 förekomst)
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein
Mýr (1 förekomst)
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
myrðan (1 förekomst)
"Bjǫrn lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi anda hans.
Myrgjǫl (1 förekomst)
§A "... sonr reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F
Mýribý (1 förekomst)
"Holmfríðr ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í "Mýribý bjó.
Myskja (2 förekomster)
"Vík[ingr] [ok] "Myskja þa[u]/þa[iR] ... ... þenna at "Sigbjǫ[rn] ... sinn.
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir
Myskju (1 förekomst)
... l[é]t r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ... góðan f[ǫ]ð[ur].
mæli (1 förekomst)
tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
mælti (2 förekomster)
reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
§A ... §B knífr mælti.

Ög Fv1958;252
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Öl 26
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mær (5 förekomster)
lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum.
sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ... <fuþorkhniastbmlʀ> ...
mærilikt (2 förekomster)
"Styf[j]aldr(?) ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir "<–aiþ>.
ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ...
Mæringa (1 förekomst)
Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á,
mætan (1 förekomst)
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti steina.
mætir (1 förekomst)
ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir þessi.
mœðgin (4 förekomster)
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
"...bjǫrn ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok
eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í "Hú[s]um(?).
mœðgur (2 förekomster)
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn,
"Haki(?), "Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir "Stein(?), f[ǫður](?).

DR 133

Vg 119 $
DR SCHL3

Br Olsen;208B

mœðrgin (1 förekomst)
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi
mǫgr (2 förekomster)
"Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
Mǫn (1 förekomst)
fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.

Ög 136 $

mǫnnum (1 förekomst)
svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með

U 102

mǫrgum (1 förekomst)
sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.

Sö 11
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U 1149
U Fv1988;241
Gs 13
M4
Hs 11

U 385

mǫrku (1 förekomst)
ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ... ...
mǫrkuðu (6 förekomster)
... [þenn]a eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar. §C ... þar v[áru] ...
sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
fǫður sinn. "Á[smundr ok] "Herj[a]rr mǫrkuðu.
"Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.
þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.
mǫtunaut (1 förekomst)
... [s]tein þenna eptir "Grímulf, mǫtuna[ut] ...

U 91

M4
G 114
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DR M60

U Fv1992;161C

Sm 109 „

U ANF1937;163

<n> (1 förekomst)
stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n> <iubnrt>.
náði (2 förekomster)
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.
góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í
Nafni (1 förekomst)
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr
<naft????> (1 förekomst)
"<naft????> í "Lundi ...
nagl (1 förekomst)
§A <fuþorkhniastbml[ʀ]> §B <fuþorkhniastbmlʀ> §C "Borga á nagl(?) þenna. "Guðmundr(?) risti(?).
<nahhar> (1 förekomst)
"Ketill reisti stein eptir sinn bróður "<nahhar> "Steins so[n].
nana (1 förekomst)
§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?

Nann (2 förekomster)
Ög 45
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
U ATA5734/59 $
§A ... [þe]nna(?) stein ... mun falla ... §B "Nann(?)/[frœk]nan(?) fǫð[ur](?)/fœð[ir](?) þann/þá ...

U Fv1912;8

nás (1 förekomst)
fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.

Sö 200
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Nasi (6 förekomster)
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti ... ...
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á þessa[r].
"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn
Náttfari (1 förekomst)
"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru
nauðir (1 förekomst)
Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
<naus> (1 förekomst)
"Véfastr ok "Hauk[r] reist[u] stein eptir "<naus>, fǫ[ður] ... ... ... "... bróður þeira.
naut (1 förekomst)
§A Sonr naut smíða "Káta, §B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C
nauts (1 förekomst)
§A "Fastlaug, "Fingr ok "Kolla. §B Rif nauts.

U 889 $
U 889 $

<nauu> (2 förekomster)
§P "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein
§Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok "Geir[bjar]nar(?).

Sö 151

<nb> (1 förekomst)
epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].
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Ög 209 $

Sm 110 $
DR 226

Sö Fv1948;298 $

U 1083 „$
U 1116 „
U 1140
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né (1 förekomst)
Sé’k-at ... ... né úréttar, úréttar vilgi ...
Nef (1 förekomst)
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir "Ásgeirs.
nefa (1 förekomst)
"Tosti reisti stein eptir "Tóka ok "Orrosta, nefa sína.
Nefa (2 förekomster)
þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
... ... ... at "... ... "Nefa ... ... ... ...
Nefbjǫrn (1 förekomst)
"Bjarni ok "[G]ei[rr] létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður "Guðfinns.
Nefgeir (3 förekomster)
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó stein.
"Fastgeirr, "Fastlaug at son sinn létu hǫggva, at "Nefgeir.
Nefgeirr (1 förekomst)
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
nefi (1 förekomst)
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd
nefni (1 förekomst)
sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
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Nefr (2 förekomster)
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.
"Ketilfastr, "Nefr(?), "Ófeigr "<–iutr> þeir létu stein eptir "Ingjald, fǫður sinn.
Nefs (1 förekomst)
reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara "Ásbjarnar "Nefs.
Nennir (2 förekomster)
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
"Nennir ok "Tíðkumi reistu stein at "Ulf, bróður sinn.
Nerfis (1 förekomst)
þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er
Neriðs (1 förekomst)
... "Neriðs son er steinn sá.
Nesbjǫrn (10 förekomster)
§A "Nesbjǫrn, sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn,
ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
"Bjarni ok "[G]ei[rr] létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður sinn.
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda sinn.
"Ígulbjǫrn ok "Nesbjǫrn létu reisa ste[in] ... [e]ptir "<uinþa>, fǫður sinn.
§P ... ok "<-ualtar> ok "Nesbjǫrn ok ... §Q ... ok "Valdarr ok "Nesbjǫrn ok ...
§P ... ok "<-ualtar> ok "Nesbjǫrn ok ... §Q ... ok "Valdarr ok "Nesbjǫrn ok ...
"Nesbjǫrn ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>,
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal
Nesbý (1 förekomst)
lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
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Nesi (6 förekomster)
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður sinn.
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti ... ...
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á þessa[r].
"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.

U 963

Neskonungr (1 förekomst)
"Neskonungr lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda

U 1104 $

NesVégeirr (1 förekomst)
"Nes-Végeirr ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu>
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U 322

U 954 „

Ög 136 $
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<netil> (1 förekomst)
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir
<nibiaʀ> (1 förekomst)
"Þjóðbjǫrg lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd hans.
niðingsverk (1 förekomst)
s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
niðr (1 förekomst)
goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat
<n...i...iukaʀ> (1 förekomst)
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir

U 347
U 631 $

Nikulás (2 förekomster)
sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
"Nikulás lét rétta steina eptir "Sœgsa, fǫður sinn.

Ög 136 $

U ANF1937;172

Sö 151

U 910

Ög 136 $
U Fv1933;134 $

U 627 „

U Fv1933;134 $
DR 211
DR 239

nírœðr (1 förekomst)
er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.
nistitindr. (1 förekomst)
"Þóra er háð er ... ... nistitind[r].?
<nit> (1 förekomst)
[st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].
<niþiʀib> (1 förekomst)
reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ... <niþiʀib> ...
níu (2 förekomster)
báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð
þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
Njósi (1 förekomst)
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn
njót (3 förekomster)
níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
Njót kumls! "Þormundr.
§A "Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt.

N A281

U 768
U 1165

DR 410 $

U 518 $

DR M61
DR M62

Hs 14 $
Hs 14 $
DR 334

DR 217 $

N 449

nóg (1 förekomst)
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
Nokka (2 förekomster)
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng góðan.
"Hjalmdís ok "Þorsteinn reistu steina [þessa e]ptir "Nokka. "Eiríkr hjó.
nomine (1 förekomst)
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis
nór (1 förekomst)
eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
Norðmaðr (2 förekomster)
"Norðmaðr "Lundi.
"Norðmaðr í "Lund.
norðr (3 förekomster)
"Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í
þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
norðrmǫnnum (1 förekomst)
§C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
Nóregi (1 förekomst)
stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...

U 258 $

norrmenn (1 förekomst)
fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri "Ásbjarnar.

DR 107

norrœna (1 förekomst)
þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.

DR 42

N 235

Sö 189
U 359

Norveg (1 förekomst)
ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði kristna.
nóttum (1 förekomst)
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
<nu> (2 förekomster)
"Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ... <ratami>.
giftir(?) mínar(?) <ik-ktiʀ> <nu> ...

nú (14 förekomster)
Ög 136 $
"Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum
U 341
sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
U 617
"Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
U 808
fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
U 818
... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
U 947
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
U Fv1933;134 $
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir,
U Fv1992;164C
§A Ráð nú, en þú ... §B .../...
Vs 4
... [gó]ðan(?), son(?) sinn(?). Biðja(?) nú(?) "Guð(?) hjal[pa](?) ...
DR 3
setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.
DR 230
þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C
DR 296
stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
DR EM85;371B $
... ... sverð [i]lt "<ul—li> ... ... ... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en
DR EM85;371B $
[i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð ilt.

Sm 138 „

Ög 136 $

Ög 136 $

DR 339 $

<nufs> (1 förekomst)
"<irfʀ> gerði kuml ep[tir] "... fǫður(?) sinn <nufs>.
núk (1 förekomst)
fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá.
numnar (1 förekomst)
þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat,
Nykr (1 förekomst)
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng

Ög 15
Ög 21
Ög 105 $
Ög 200
Sö 7
Sö 314 $
Sm 157
U 56 $
U 166
Nä 23 $
Nä 34
G 373

nýtan (12 förekomster)
... reisti ... ... ... "..., bónda sinn n[ýtan](?).
"Sveinn/"Steinn rétti stein þenna eptir "Brún, son sinn nýtan(?).
"Þorsteinn reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
... ... [k]umla eptir "Geirma, þegn [n]ýtan, b[ónda](?) ...
ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
... reisa at "Gagar(?)/"Kag(?)/"Gag(?), bónda nýtan.
"Illugi ... brú eptir "... [fǫ]ður/[bró]ður sinn nýtan.
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k] "Freysteinn.
"Þórheiðr lét reisa stein eptir "Lýðbjǫrn, son sinn nýtan.
ok "Auðhvatr gerðu kumbl eptir "Gunnheið[i](?) ... sína ... nýtan.

G 203 $

næmr (1 förekomst)
allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat

G 203 $

Næmr (1 förekomst)
þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C

U 838

Sö 34 $

DR 295

U 59

Vg 119 $

DR 190
DR 192

Ög 136 $

DR M114

Sö 174 $

nær (1 förekomst)
reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
næsta (1 förekomst)
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar
næstir (1 förekomst)
sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
Næstr (1 förekomst)
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
nætr (1 förekomst)
at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr
nœra (2 förekomster)
"Hróðulfr setti stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ... "Ávarr fáði.
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.
nǫfnum (1 förekomst)
tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir,
Óbeinn (1 förekomst)
"Óbeinn ... ...
Óblauðr (1 förekomst)
"Ólafr(?)/"Óblauðr(?)/"Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son

N 102 „

Ög 26
Ög 133

Sm 48
U 229
Hs 11

U 1123
G 220 $

óbygð (1 förekomst)
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
Odd (2 förekomster)
"Ǫnundr reisti stein þe[nna e]ptir "Otr/"Odd, son sinn.
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
Odda (3 förekomster)
"Ófeigr setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti rúnar.
"Véfastr lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar,
Oddgeir (2 förekomster)
... "...ugi létu reisa stein eptir "Oddgeir, fǫður sinn.
... "[O]ddgeir/"[Bó]tgeir. Er dó í "Holmga[rði] ... ...

Ög 81 $
Sö 164 $
Sm 155

Oddi (3 förekomster)
austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist rúnar.
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í
"Oddi lét s[etja] ... fǫður sinn. "Gu[ð]/gó[ðan] ...

Ög 94 $

Oddlaug (1 förekomst)
"Ásgauta/"Áskatla ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í

Vg 4
U 60
Nä 23 $
Gs 15
G 40
Br Olsen;191B $

Oddr (6 förekomster)
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi
lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k] "Freysteinn.
"Hróaldr ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ...
Jó þann "Oddr rak.
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...

Br Olsen;200A

U 321

DR EM85;371B $

DR EM85;371B $
DR EM85;371B $

Öl 43 $

Ög Fv1983;240

U 130

U 1067

U 1067

Odds (1 förekomst)
... ... [kr]oss þenna eptir "Ástríði, konu sína, dóttur "Odd[s]. ...
Oddulf (1 förekomst)
ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir "Oddulf.
Oddulfi (1 förekomst)
sendi "Auðríki/"Eyríki ... ... "Auðríkr/"Eyríkr ... "Oddulfi ... §PB "<auþikʀ> ... ... ... ... ... sverð [i]lt "<ul—li>
Oddulfr (2 förekomster)
§PA Ráði "Oddulfr. "Oddulfr sendi "Auðríki/"Eyríki ... ... "Auðríkr/"Eyríkr ...
§PA Ráði "Oddulfr. "Oddulfr sendi "Auðríki/"Eyríki ... ... "Auðríkr/"Eyríkr ... "Oddulfi
Oddvarr (1 förekomst)
ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?) góðan. ... "[O]ddvarr(?) risti rúnar ... stein ...
óð (1 förekomst)
"Tófi gerði óð(?) þenn[a] eptir "Tóli, son sinn.
óðal (1 förekomst)
varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
Óðalfreðr (1 förekomst)
"Óðalfríðr/"Óðalfreðr reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi
Óðalfríðr (1 förekomst)
"Óðalfríðr/"Óðalfreðr reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn.

Sö 145 „
N 210 $

óðali (2 förekomster)
átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í óðali(?).
gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.

Vs 24 $

Óðindísa (1 förekomst)
en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa] systir góð.

Vs 24 $

DR 81
DR 239

DR 133

DR 4

DR EM85;151B $
DR EM85;151B $
DR EM85;151B $

N 236

Óðindísu (1 förekomst)
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi
Óðinkár (2 förekomster)
§A "Sasgerðr reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá
§A "Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill,
Óðinkárr (1 förekomst)
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn
Óðinkárs (1 förekomst)
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist
Óðinn (3 förekomster)
§P "Ulfr ok "Óðinn ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok
"Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr.
"Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg
óðli (1 förekomst)
steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...

of (8 förekomster)
Sö 159
reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr hjoggu
Sö 164 $
"Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
Sm 35
fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
Vg 67
ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
DR 81
son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
DR 338
"Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
N2
... ... upp/of ... steinn stendr ...
X RyNLT2004;5
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
Ófeig (13 förekomster)
Ög 207 $
"Viðulfr ok "Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan.
Ög 208 $
"Vígi reisti stein þenn[a](?) eptir "Ófeig, fǫður sinn.
Ög 214
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
Ög 228
"Heðingunnr, "Gjaflaug reistu eptir "Ófeig, bónda sinn. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
Sö 134
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
U 671
"<olbusi> lét reisa stein þenna at "Ófeig, fǫður sinn.
U 770
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
U 945
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti
U 1043
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
U 1056
"Véseti ok "Jǫfurr létu reisa stein eptir "Ófeig, fǫður sinn.
DR 138
"Ryskr reisti st[ein] [epti]r "Ófeig, bróður sinn.
Br Olsen;183 $
... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
Br Olsen;190B $
"Þorsteinn reisti kross þenna ept "Ófeig, son "Krínáns.

Ög 236 $
Sö 57 „
Sö 321
Sm 48
U2„
U 32
U 43
U 362 „
U 393

Ófeigr (18 förekomster)
"Ófeigr reisti stein þenna eptir "Eystein, son sinn.
"Balli ok "Ófeigr reistu stein at "Svarthǫfða, bróður sinn.
"Ófeigr ok "... l[ét]u reis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gert.
"Ófeigr setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng.
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn,
"Ketilfastr, "Nefr(?), "Ófeigr "<–iutr> þeir létu stein eptir "Ingjald, fǫður sinn.
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok

U 485 $
U 606 „
U 653
U 669 „
U 674
U 683
U 868
Hs 7
Hs 14 $

stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
"... ok "Eysteinn "Ófeig[r] ... "Guðfast, fǫðu[r] ... ok "Ásgerðr ... bónda sinn.
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir hjoggu.
"<fili>, "Svarthǫfði, "Djarfr, "Ófeigr reistu stein eptir "Ósyrg, fǫður sinn.
"Kári ok "Ófeigr re[is]tu [stein a]t "Gunnar, fǫður sinn.
"Ófeigr ok "Bjǫrn létu ... ... ...
fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn fáði.
sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En

Hs 14 $

Ófeigs (1 förekomst)
var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir

DR 123

Sö 211

G 111 $

Ög 17 „
Ög 146 $

M 15

Óflá (1 förekomst)
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
Ofláti (1 förekomst)
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
óformágum (1 förekomst)
"Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
Ofráðr (2 förekomster)
"Ofráðr, "Guðulfr ok "... ... ... eptir "Sigbjǫrn, fǫður sinn góðan(?).
"Ofráðr setti stein ... "Hrólf fǫður sinn "Arnkel ok ... stein þenna.
Ófrið (1 förekomst)
"Bjǫrn rétti stein þenna eptir "Ófrið ok at "Un, sonu sína.

Ófriðr (1 förekomst)
"Ófriðr ok "Gísl létu hǫggva stein at "Svart, bróður sinn.

U 1118 $

Sö 198

oft (1 förekomst)
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.

Sö 177 $

ófælan (1 förekomst)
"Ragna lét reisa stein þenna ... ... son "Guðbjarnar, dreng ófælan.
Ofæta (1 förekomst)
"Sigdan rétti stein þenna eptir "Ofæta, fǫður sinn, bónda góðan.

Ög 119 „

Óhneigr (1 förekomst)
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ...

U 870

Gs 9

<oifuþ> (1 förekomst)
"Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.

DR AUD1996;274

Öl 5 „
Öl 9 „
Öl 10 „$
Öl 12 „$
Öl 16 „
Öl 16 „
Öl 18 $
Öl 18 $

óiltr (1 förekomst)
son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ... ... ... §B "Ingul[fr](?)
ok (2046 förekomster)
"Aldi ok "Keti[ll] ... stein eptir "Káta, fǫður sinn.
reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Eimundr ok "Gunna[rr] ... þeir [k]uml(?) gerðu þessi eptir "<kinu> vitran.
... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast.
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.

Öl 23 „$
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir
Öl 23 „$
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir,
Öl 23 „$
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi
Öl 26
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein
Öl 26
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
Öl 27 $
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
Öl 36 $
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug
Öl 37 $
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé
Öl 37 $
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at
Öl 40 $
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
Öl 40 $
ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
Öl 41 „$
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir
Öl 41 „$
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður
Öl 41 „$
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
Öl 43 $
"Gunnbjǫrn ok "Sv[einn] ... ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?)
Öl 43 $
"Gunnbjǫrn ok "Sv[einn] ... ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?) góðan. ...
Öl 46 $
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður
Öl 46 $
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð
Öl 47 $
"Ásgautr ok "... ... [epti]r [fǫðu]r(?) sinn, "Ey[ste]in.
Öl 49 „$
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ...
Öl 49 „$
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
Öl 52 $
... kuml eptir ... "[Kri]str ok "S[ank]ta ...
Öl 55 „$
... ok "Bjǫrn reistu mik(?) at "...vé(?), ... ...
Öl 56 $
"Ásbjǫrn ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir
Öl 56 $
"Ásbjǫrn ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug eptir.
Öl 56 $
"<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug eptir.
Öl 59 „
... ok ...
Öl ATA4686/43 $
"Blákári ok "... fǫður sinn góðan.
Öl ATA4701/43
... ... ... ... ok eptir "Auð[bjǫrn](?) ...
Öl ATA4703/43 $
§P "... [o]k "Guð... lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr
Öl ATA4703/43 $
[o]k "Guð... lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir] "Þorbjǫ[rn].
Öl ATA4378/56 $
... ok ...
Öl ATA3960/71
... ok "Þor... ...
Öl ATA411-4568-1998D
... ok "Eimundr ...
Öl KALM1982;57
"Jóarr o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein
Öl KALM1982;57
"Jóarr o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r
Öl KALM1982;57
"Jóarr o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.

Öl Köping2
Öl Köping23
Öl Köping27
Öl Köping30
Öl Köping30
Öl Köping34
Öl Köping36
Öl Köping38
Öl Köping52
Öl Köping57
Öl Köping68
Öl Köping69
Öl NOR2002;37
Öl SAS1989;43
Ög 2
Ög 4 „
Ög 8 $
Ög 10 $
Ög 17 „
Ög 18 $
Ög 20 $
Ög 22
Ög 22
Ög 23 „
Ög 29
Ög 31
Ög 32 $
Ög 32 $
Ög 37 „
Ög 40 „
Ög 41 „
Ög 45
Ög 45
Ög 47 $
Ög 52 $
Ög 53 „
Ög 54

... "[Gu]ð hjalpi hennar sálu ok ...
... [ok](?) "Sveinn, þeir réttu ...
... "Hróðgerða o[k](?) ...
... ok "Sankta "María ok "Sankt[a] ...
... ok "Sankta "María ok "Sankt[a] ...
"[D]óta(?) ok "... ... Góð[r](?) ...
... ok ...
"... ok "Þjóð... ... at fǫðu[r] ...
"Þórir o[k] ... ... fǫður sinn. ...
... ... stein eptir "Sigstein, fǫður sinn, ok "H[el]ga(?) ...
"Fróði ... "Karl ok ... fǫður sinn góðan.
... ok þeir brœðr létu reisa stein eptir "Skóga ...
... þ[e]nna ept[ir] ... ... "[G]uð(?) ok(?) ...
Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
"[K]jǫtvi(?) ok "Þ[or]... [þ]eir [b]rœðr létu ... ... ... "Véfast, ... sinn.
"[Gu]nnarr(?) o[k] ... ... [mó]ður sína.
ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir
"Ofráðr, "Guðulfr ok "... ... ... eptir "Sigbjǫrn, fǫður sinn góðan(?).
"Óttarr(?) [r]eisti stein þe[nna ep]tir "Jafra ok "Víg, brœðr sína.
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir "Gunna.
"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður sinn.
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.
"Sveinn/"Steinn ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður
"Sveinn/"Steinn ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son
... þenna stein ok ...
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel bróður.
"Gautarr(?) ok þeir(?) brœ[ðr](?) ... ... "[G]uð hjalpi sálu hans.
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann,
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
"Þorfríða reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn, bróður sinn.
... ok þeir brœðr létu le[ggja] ... þenna yfir "Jór... ...
"Sveinheiðr(?) ok "Ing[a](?) ... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi sálu. "Sveinn(?)
... ok "Ás... ... ... ... sinn.

Ög 60 „
Ög 70 $
Ög 81 $
Ög 84 „
Ög 92 „
Ög 94 $
Ög 99
Ög 100
Ög 113
Ög 118
Ög 118
Ög 121
Ög 128
Ög 128
Ög 129 „
Ög 129 „
Ög 132
Ög 133
Ög 135 $
Ög 141 „
Ög 146 $
Ög 147
Ög 149
Ög 150
Ög 150
Ög 150
Ög 153
Ög 155 $
Ög 157 $
Ög 161
Ög 161
Ög 165
Ög 166
Ög 166
Ög 172 $
Ög 172 $
Ög 172 $

"Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða góðan.
"Boði(?) ... "Tosti ok "Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir "Þorgaut, [fǫ]ður sinn.
varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist rúnar.
"Þorkell ok "Helga, þau reistu stein.
"Gautulfr(?) ok "Sveinn reistu stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.
"Ásgauta/"Áskatla ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi
"Sveinn ok "Sveinaldr reistu ... ... ... ..., fǫður ...
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
"Gunnarr ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar,
"Gunnarr ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar, bróður sinn.
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok "Sigbjǫrn.
stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok "Sigbjǫrn.
"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður sinn.
"... ok "... ... ep[ti]r/yf[i]r "...
"Ofráðr setti stein ... "Hrólf fǫður sinn "Arnkel ok ... stein þenna.
"Sveinn ok "Sandarr þeir gerðu spengr eptir "Fugla, bróðurson sinn.
"[Há]kon(?) ok "Sigsteinn reistu eptir "Hrólf, fǫður sinn, [s]tein þenna.
"Gunna/"Gynna ok "Þórunnr ok "Þor... ... ... ... sinn, ok "Gunna e[ptir] ...
"Gunna/"Gynna ok "Þórunnr ok "Þor... ... ... ... sinn, ok "Gunna e[ptir] ...
"Gunna/"Gynna ok "Þórunnr ok "Þor... ... ... ... sinn, ok "Gunna e[ptir] ...
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir "Fróða ok "Ásbjǫrn, sonu sína.
"Þorfríðr/"Þorfreðr reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars
"<–ti-> gerði brú þessa e[p]tir "Heimkel ok "Sibba, sonu sína.
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd
brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
§A "Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi,
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn

Ög 177 „
Ög 177 „
Ög 181 $
Ög 188 „
Ög 194 „
Ög 198 $
Ög 201 $
Ög 207 $
Ög 209 $
Ög 212 „
Ög 213
Ög 214
Ög 217
Ög 220
Ög 224
Ög 226 „
Ög 229
Ög 231 $
Ög 231 $
Ög 231 $
Ög 232 $
Ög 237
Ög 239 $
Ög Fv1950;341
Ög Fv1958;252
Ög Fv1966;102
Ög Hov14;22
Ög Hov15;22
Ög Hov39;29
Ög Hov96;35
Ög N251
Ög N256
Ög SKL4;175 $
Sö 1 „
Sö 3
Sö 7
Sö 7

"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
§A "Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.
"Þorsteinn reis[t r]únar eptir(?) ... ok ...
"D[a]nr o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir "Krók, fǫður sinn, bónda "Þóru.
"Ólǫf ok "... ... ... ... sinn, er bjó í "Ey[r]avaði.
§A "Karli ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn,
"Viðulfr ok "Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn, bónda
"Tosti reisti stein eptir "Tóka ok "Orrosta, nefa sína.
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi
þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C góðan.
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður sinn.
"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn.
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
"Þorsteinn ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?), bróður sinn.
lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
"...[b]jǫr[n] ok "Ás[b]jǫrn þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
"[Þ]orsteinn ok "Þjóðsteinn ...
"Þors[tei]nn o[k] "Þjóðs[teinn] ... [Hjal]pi "Guð ...
"Helgi ok "Sveinn ... "Guð h[jalpi] ...
"Gíssteinn(?) ok ...
... lagði stein þenna yf[ir] ... "Guð hja[lpi] ... ok ...
"...geirr o[k] "... lǫgð[u] ... "Guð ...
"[Hal]fdan(?) o[k](?) ...
"Sighvatr(?) o[k] ... [þ]essa at "... ...
"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn,
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn
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"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi
létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar,
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð
"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at
... "[Þja]lfa(?), fǫður sinn ok ...
"Vík[ingr] [ok] "Myskja þa[u]/þa[iR] ... ... þenna at "Sigbjǫ[rn] ... sinn.
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek,
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
"Végautr ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður
"Végautr ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður sinn.
"Fasti ok "Óspakr létu reisa stein at "Sighvat, bróður sinn.
"Gunna ok "Tófi o[k] ... ... ... ... ..., bróður sinn. "Guð hjalpi.
"Gunna ok "Tófi o[k] ... ... ... ... ..., bróður sinn. "Guð hjalpi.
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda
§A "Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í
at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar góðir.
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein,
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir "Ingifast.
"Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ... <uinurniʀ>.
"Áskell ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er
"Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir "Þorbjǫrn.
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir "Þorbjǫrn.
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr
"Þorbjǫrn ok "Freylaug létu rétta stein eptir "Eynd, son sinn.
"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel,
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"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína.
"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá
farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein þenna.
"Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.
"Balli ok "Ófeigr reistu stein at "Svarthǫfða, bróður sinn.
"Lífsteinn [ok] "Freybjǫrn o[k] ... [s]ynir "Svarthǫfða eptir sinn fǫð[ur].
"Lífsteinn [ok] "Freybjǫrn o[k] ... [s]ynir "Svarthǫfða eptir sinn fǫð[ur].
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?)
mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.
lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn bróður.
§P "Valr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein
reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ...
bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.
reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.
"Gufi ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein
"Gufi ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir
"Gufi ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn.
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi endaðist.
Hér réttir "Gulleifr ok ... ... "Guð bjargi sál hans.
"Óleifr ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð
"Ingjaldr o[k] "...[ul]fr reistu ste[in] þenna at "Kana, son "Gunna.
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn,
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda
reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
"Nennir ok "Tíðkumi reistu stein at "Ulf, bróður sinn.
"... ok "... [ris]tu(?) at f[ǫð]ur sinn <staifinun> ok "...djarf(?) ...
"... ok "... [ris]tu(?) at f[ǫð]ur sinn <staifinun> ok "...djarf(?) ... <i>.
"Andsvarr ok "Ern... ... fǫður sinn. Hann endaðist út í "Grikkjum ... ...
"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður sinn.
"Fastulfr, "Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir "Holmlaugar.
"Ingulfr ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi
"Ingulfr ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu þeira.
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau
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"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok]
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir
ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.
"Helgi ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund,
"Helgi ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund, fǫður sinn.
"Vígdjarfr ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.
"Véulfr ok þau "Alfdí[s](?) ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at "Holmdjarf(?),
"Véulfr ok þau "Alfdí[s](?) ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at "Holmdjarf(?), fǫður sinn.
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið, bónda sinn.
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
... ok brú þessa ... ... "Svein br[óður] ... ... ...
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)] "Gǫrðum(?) ...
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
"Sveinn ok "Slóði(?) þeir reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?)
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi ǫnd.
sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
"[Si]gbjǫrn ok "Sveinn þeir brú gerðu eptir "..., bróður sinn.
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr
"Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn.
"Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ...
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ..., snjallir drengir.
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda sinn.
"Ingjaldr ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok
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ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu
"Ólafr(?)/"Óblauðr(?)/"Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt,
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok
ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?),
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
"Ǫnun[d]r ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl,
"Ǫnun[d]r ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok
"Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?)
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður sinn.
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast.
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli risti.
"Ingjaldr ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok
"Ingjaldr ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at
ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður
þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi
"Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar.
sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?) steindi(?).
steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
"Guðlaug ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda
"Guðlaug ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ...
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"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in]
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf,
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá
"Hrólfr ok "Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður
"Hrólfr ok "Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó rúnar.
"Óttarr ok ... ... [enda]ðist austr ...
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg,
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði
"Holmgeirr ok "Steinbjǫr[n þ]ei[r lét]u h[ǫgg]va eptir "Guðleif, fǫ[ð]u[r].
"Kvikr ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn,
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður [sinn].
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður [sinn].
"Fullugi lét reisa st[ein] ... "...bjǫrn ok <ku–s> <biai>.
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður sinn.
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður sinn.
"Freysteinn ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður
"Freysteinn ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn]. "Ámundi hjó.
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
"Guðbjǫrn ok "... létu [reisa] stein þenna at "Védjarf, fǫður sinn.
"Hǫskuldr(?) ok "Steinhildr létu reisa stein eptir "Steinbjǫrn, góðan.
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok
ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn.
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var
"Vég[í]sl o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn.
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"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
"[Þó]rir ok "Auðste[inn] ... ... "[Ǫnu]ndr reistu stei[n] ... ... sinn.
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður sinn.
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður sinn.
"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
"Ketilfast[r] ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður
"Ketilfast[r] ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður sinn.
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði
reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].
"Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at]
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður sinn.
"Sveinn lét reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir "Guðvǫr/"Guðmar/"Guðvar.
"Gullaug ok "Guðlaug reistu stein at "Eyvind, fǫður s[i]nn.
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
"Karl ok "Áðísla létu reis[a] ... ... "Arngísl, fǫður ...
"Sigviðr ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein
"Sigviðr ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir "Óleif.
"Sigviðr ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir "Óleif.
"... ok "Ingibjǫrg létu re[isa] ... ... ... <at> verðr engi "Ingvars
"...bjǫrn ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá
ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.
mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.
"Véfastr ok "Hauk[r] reist[u] stein eptir "<naus>, fǫ[ður] ... ... ... "...
... [o]k "Tófi þeir létu reisa stein þenna eptir "...
"Végautr ok "... reistu stein e[ptir] ... ... [so]nu sína.
stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir
[lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Bjǫrn ok "Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn.
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
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"[F]ar[u]lfr(?)/"Þór[u]lfr(?) ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir
"[F]ar[u]lfr(?)/"Þór[u]lfr(?) ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir
"[F]ar[u]lfr(?)/"Þór[u]lfr(?) ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?), fǫður sinn.
"Vígmarr lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
"Eyvindr ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein
"Eyvindr ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at
"Eyvindr ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
"Eyvindr ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
"Véfastr [ok "S]igviðr létu reisa at "Ulf, fǫður sinn.
stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok
ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok "Holmsteins.
stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok "Holmsteins.
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
"Ǫnundr ok "Þorfa[str ... ... móðu]r sína. Þeir gerðu brú.
"Þórir ok "[S]vei[nn] ... stein ... "... fǫður ...
"Guðlaug [l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
[l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda
"Ulfheðinn ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn.
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi
"Beilir(?) ok ... ... "[Gu]ð hjalp[i] ... ok "Guðs móðir.
"Beilir(?) ok ... ... "[Gu]ð hjalp[i] ... ok "Guðs móðir.
... ok "Sveinn ok "... ... son "Þorbja[rnar] ...
... ok "Sveinn ok "... ... son "Þorbja[rnar] ...
§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg,
§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð
Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr
"Ófeigr ok "... l[ét]u reis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gert.
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals

Sö 328
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður
Sö 328
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
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"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé,
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"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru
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"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
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§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at
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reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir
Sö 338
"Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr
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Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
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"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
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"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir
Sö 344
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður
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"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
Sö 346 $
"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
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"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir
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"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at
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ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira
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þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn
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"Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
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"Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
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"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð
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"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð
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"Sve[inn] ... "[Þe]gn ok "Slagvér(?) o[k] ... ... ... <sint>.
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"Sve[inn] ... "[Þe]gn ok "Slagvér(?) o[k] ... ... ... <sint>.
Sö 356 $
§A "Gu[ð hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti
Sö 356 $
§A "Gu[ð hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn
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"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður
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"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
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"Kolbeinn ok "Juli reistu stein eptir "Ingvar, bróður sinn.
Sö Fv1948;282
"Guðmundr ok "Gísla þau létu gera brú.
Sö Fv1948;289
"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á
Sö Fv1948;289
Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.
Sö Fv1948;295
"Halfdan reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
Sö Fv1948;298 $
"Bjarni ok "[G]ei[rr] létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður
Sö Fv1958;242
"Ǫnundr ok "Brúni reistu at "Kolbein þenna stein.
Sö Fv1959;262 $
"A[u]ðgunnr(?) ok "Arngerðr/"Arngeirr lé[t]u reisa ... ... ... "... b[ró]ðu[r s]inn.
Sö Fv1971;208
"Vígmarr reisti stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Þóra.

Sö Fv1982;235
"Eyg[ei]rr(?) ok "... ... [þei]r [l]é[t]u reis[a] stein eptir "Œpi, fǫður sinn.
Sö Fv1993;229
"Bótviðr o[k] ... reistu merki ... ... bróður sinn.
Sö NOR1998;22
Guð hjalpi ǫnd "Geira(?) ok "Guðs móðir.
Sö SB1965;12 $
"Ormr ok "Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður sinn.
Sö SB1965;12 $
"Ormr ok "Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður sinn.
Sö SB1965;19
"... ... "Gunna lé[t]u hǫggva stein þenna ok brú þ[ess]a ... ... ... sína.
Sö SB1965;20 $
... ok(?) ... ... fǫður(?) "Guð hjalpi ǫnd han[s] ...
Sm 7 $
"Geirrøðr/"Geirríðr/"Þorrøðr/"Þóríðr ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi "Guð ǫnd
Sm 8 $
"Þjóðgeirr(?)/"Friðgeirr(?) ok "Hróðelfr ... stein eptir "Heðin, son sinn.
Sm 9 „
"... l[ét(?)] g[era(?)] kuml(?) eptir(?) "Vakra/"Vafra(?) ok(?) "Gísla(?) ...
Sm 11
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.
Sm 11
létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.
Sm 13
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.
Sm 16
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml
Sm 16
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir
Sm 16
dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
Sm 17
"... lét [ge]r[a br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ... "[G]uð ... [sá]lu ...
Sm 19
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
Sm 35
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
Sm 36
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.
Sm 37
"Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.
Sm 39 $
"Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar góða[n].
Sm 43
"Ǫnund[r] ... [so]n sinn ok eptir "... ... s[inn].
Sm 44
setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
Sm 52
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð
Sm 52
eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
Sm 53 $
"Hró[l]f[r](?) [reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá ... sálu þ[eira].
Sm 60 $
§AP "Sveinn/"Steinn ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi
Sm 60 $
§AP "Sveinn/"Steinn ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring
Sm 61 $
lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
Sm 64 $
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
Sm 64 $
setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
Sm 71
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok
Sm 71
reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok
Sm 71
"Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga
Sm 71
ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
Sm 71
ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.

Sm 72
... reisa stein ok g[era] ... hjalpi ǫnd hans.
Sm 80
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein
Sm 80
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir
Sm 80
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
Sm 85 $
"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son
Sm 92 $
setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
Sm 93
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
Sm 93
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
Sm 95
"... ok ... þeir létu leggja yfir "... [h]ans ... ... ...
Sm 96 $
son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr,
Sm 96 $
konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu sína.
Sm 99
"Þórðr ok "Þorbjǫrn gerðu brú þessa eptir "Verskulf, fǫður sinn.
Sm 110 $
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
Sm 110 $
stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
Sm 122
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
Sm 124
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Sm 126 „
"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ...
Sm 130 $
"Jarpr lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ... "Sibbi ...
Sm 139
"Gunnulfr gerði k[uml] ... ok "Sigstein, bróður sinn.
Sm 148 „
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil.
Sm 148 „
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr
Sm 148 „
lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok ...
Sm 150 „
"<kusta> ok "<þoraiþi-> þeir reisa eptir ...
Sm 152 $
"... gerð[i](?) ... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok "Ingigerði/"Ingigerðr.
Sm 152 $
"... gerð[i](?) ... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok "Ingigerði/"Ingigerðr.
Sm 153 „
"Tosti ok "... [e]ptir "Bófa, fǫður s[inn].
Sm 169 $
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).
Sm SvS1973;4
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
Vg 2
reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok e[ptir] "Jórunni(?)
Vg 3
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
Vg 4
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka
Vg 4
son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
Vg 6
Þeir "Ǫnundr ok "Þorsteinn reistu s[tein] ...
Vg 13
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru sína.
Vg 17 „
sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok
Vg 17 „
§B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
Vg 17 „
stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.

Vg 30 $
Vg 30 $
Vg 32
Vg 42 „
Vg 45
Vg 49 „
Vg 50
Vg 50
Vg 50
Vg 50
Vg 55
Vg 58 „
Vg 58 „
Vg 59
Vg 59
Vg 59
Vg 59
Vg 66
Vg 67
Vg 73
Vg 87
Vg 92
Vg 103
Vg 105
Vg 107
Vg 110
Vg 117 $
Vg 119 $
Vg 119 $
Vg 120 „
Vg 122
Vg 127
Vg 128
Vg 137
Vg 149
Vg 157
Vg 169

"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.
"Þórðr ok "Þórunnr þenna reistu stein eptir "Erra, algóðan dreng.
... ... "... ok "... ... eptir "Karl, fǫður s[inn] ...
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.
"Œpir(?) ok "Sveinn reistu stein [þenn]a eptir ...
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf.
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi
þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
"Ulfr ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ...
... ok "Sveinn ok ...
... ok "Sveinn ok ...
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót,
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn,
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan
Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
"Ása ok "Þóra reistu stein þenna eptir "Ásgaut.
konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk
"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan
lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
"<rifata> reisti stein [þenna] eptir "Þo[r]s[tein] ok eptir "Þorlaf/"Þorlak.
<hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar hjó.
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...
at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr
þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D
"[H]eðinn ok þeir b[rœðr](?) ... ristu rúnar ...
reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
"Ǫlvir(?) reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan.
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
"Áli/"Alli ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn,
"Rugga(?) se[tti] ..., fǫður sinn, ok ...
reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu

Vg 169
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
Vg 170
"Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son sinn.
Vg 170
lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son sinn.
Vg 173
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
Vg 175
"Refr ok "Vésteinn reistu stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
Vg 178
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í
Vg 182 $
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
Vg 183 „
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
Vg 184
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
Vg 186 $
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
Vg 197
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr
Vg NOR1997;27
"Ulfr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður
U2„
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn.
U6
§A ... §B ... ok eptir ...
U 10 $
Ept "Œpi standi steinn sá ok "Lokki(?) gerði ...
U 11
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon
U 13
... "[Þo]rgautr þeir ... ... ǫndu ok "Guð[s] ...
U 14
"Tóki ok "Þorgerðr þau lé[tu] ... at "Forkunn, son sinn.
U 16 „
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
U 17
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 18
"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í
U 20 $
... "[Eirí]k(?), bónda sinn ... ok ... "[G]uðrík, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]p[i ǫ]n[d].
U 22 $
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir
U 22 $
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður
U 29 $
"[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar
U 30
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
U 31
lé[t] ... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bjǫ[r]n o[k "A]rnfas[t] ...
U 32
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein,
U 32
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn,
U 32
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at
U 32
ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 32
stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 34
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður
U 34
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at
U 34
"Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 35 $
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl,
U 35 $
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda

U 36
U 37
U 37
U 37
U 38
U 41
U 43
U 43
U 44 $
U 44 $
U 45 $
U 46
U 47
U 50
U 51 „
U 51 „
U 52
U 52
U 53
U 54 „
U 54 „
U 56 $
U 57
U 57
U 58
U 61
U 61
U 61
U 61
U 62
U 69
U 72
U 72
U 74
U 75
U 75
U 77 $

"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr
ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó
"Líkviðr ok "Knú[tr] ... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B
§A "Eysteinn ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B
§A "Eysteinn ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari hjó.
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
"Holmgeirr ok "... [r]eistu stein ... eptir móðu[r] ... ... ... ...
"Þorgísl ok "Signjótr þeir reistu stein at "Víg, fǫður sinn.
"Jóhan "Streitinn merki ok "Ragnvǫr eptir bónda.
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
"Þor[st]einn ok "Freygunnr þau ... stein eptir ..., son sinn.
"... ok "Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur
"... ok "Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn].
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan.
"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður
"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
"Hjalmviðr ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir
"Hjalmviðr ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður
ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir
"Gerðarr ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok
ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok "Ingimund.
reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?)
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"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?) eptir.
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein,
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður sinn.
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok
ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
"Bjǫrn ok "Fullugi(?) þeir létu hǫggva stein ... sinn.
"Spjallboði ok "Uni/"Unni létu reistu stein at "Tíðkuma, "Ingiþóru.
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
"Gunnvǫr(?) ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein
"Gunnvǫr(?) ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n> <iubnrt>.
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
"Sigfastr ok "Tassi(?)/"Dási(?) o[k] "Ǫ[n]undr(?) þeir létu ep[ti]r "Þorstein.
"Sigfastr ok "Tassi(?)/"Dási(?) o[k] "Ǫ[n]undr(?) þeir létu ep[ti]r "Þorstein.
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð]
"Holmsteinn ok "Forku[nn]r ... "...[f]ast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður sinn.
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast
ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd
ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir
sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir risti.
"[G]unnarr ok "Sveinn reistu stein at "Tunnu/"Tonnu, móður ...
§A "Gei[r]lak[r](?) l[é]t ... [ep]tir "[H]eming, [s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu,
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[s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu, dóttur.
"[I]ngi o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir
"[I]ngi o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð
létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Bjǫrn ok "Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf,
"Bjǫrn ok "Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf, bróður sinn.
"Ingv[arr] ... [lét]u rista rúnar eptir "Svein ok ... móður.
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir
lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í
gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu.
"Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna,
"Finnviðr, sonr "Ragnfríðar, lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ... "Kviks ok "Finnvi[ðar] ...
lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ... "Kviks ok "Finnvi[ðar] ...
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
"Þorfastr ok "Ingilaug létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, son sinn.
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En
"Jóbjǫrn/"Eybjǫrn ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda "Ingiþóru.
"Sigfastr ok "Ernfastr þeir hjoggu at sik.
"Ǫnundr ok "Þorgísl þeir létu reisa stein eptir "Ásgaut.
"Forkunnr lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð
lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
"Friði ok "... [o]k "Sighvatr ... [f]ǫður sinn ... "Snerris.
"Friði ok "... [o]k "Sighvatr ... [f]ǫður sinn ... "Snerris.
svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda sinn.
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
"Ingifastr ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður
"Ingifastr ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú
ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í "Grikkjum.
"Eysteinn ok "Ástríðr reistu steina eptir "Kag(?)/"Gag(?), son sinn.
... [rei]sa stein ept[ir] ... [o]k "Inga eptir ...
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"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir "Ingvar,
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir "Ingvar, algóðan dreng.
"Gamall ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn,
"Gamall ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir
ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda sinn.
rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda sinn.
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
"Ingibjǫrg lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son
lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn. "Þorsteins, sonar síns.
"[J]órunnr ... þær létu hǫggva steina [ep]ti[r] "Ingif[ast] ok "Ingvar.
"Ingifastr lét rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr eptir móður sína.
"Jarlabanki lét ... [s]tein at sjalfan sik ok braut ryðja.
"Jarlabanki ok "Fastvé létu reisa steina eptir "Svein, son sinn.
"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok
ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir ...
stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir ...
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
"[S]vei[nn] ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr
"[S]vei[nn] ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir enduðust aust[r] ...
"... lét rei[sa] ... "...fast ok at "Geirbjǫrn, brœð[r] ... [þe]ir dóu aus[tr].
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar
"Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok "Ragnfríðar.
"Gísmundr ok "Hemingr létu reisa stein eptir fǫður sinn "Halfdan.
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn
"Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
"Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok
"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir
ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn. "...f[a]str hjó.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð
steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét
"Ragnfastr, "Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir hjó.
í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn.
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?).
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.
"Kári(?) ok "Ingjaldr o[k] ... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Guð hja[lpi] ...
"Kári(?) ok "Ingjaldr o[k] ... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Guð hja[lpi] ...
"Skalli ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður
"Skalli ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en
"<oka> ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn.
"<oka> ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r
"Ás... ... stein eptir "Víking, fǫður sinn, ok eptir "Tóku, m[ó]ður sína.
"Geirdjarfr ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður sinn.
"Geirdjarfr ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður sinn.
"Jóhan ok "Lífsteinn létu reisa ste[in] ... "... fǫður sinn. "Œpir risti.
"Sighvatr ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður
"Sighvatr ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn
"Sighvatr ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í
"Ásgautr ok "Sveinn, "Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein
"Ásgautr ok "Sveinn, "Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður
"Ásgautr ok "Sveinn, "Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir
"...goti ok "Ingifa[str] ... [lét]u reisa [s]tein eptir ... ... ...
... ok "Rún... ... ... ... ... ... ...
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn
Þessi er ok at "Jargeir.
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa,
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður sinn.
"Krókr ok "Dja[rfr] ... [fǫ]ður sinn gó[ðan].
... ok "Þorgrímr ...
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta,
... lét reisa stein eptir "Ketilmund ok eptir "Ólaf, son(?) ...
§A "Holmf... §B ... [o]k "Sigríð[r] ... §C ... "... ... [epti]r(?) [so]n(?) sinn(?)
þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
"Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
"Þegn ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein

U 201 $
U 201 $
U 201 $
U 202
U 204
U 207
U 207
U 209 $
U 209 $
U 210
U 212
U 212
U 214
U 215
U 215
U 222 „
U 225
U 225
U 226
U 226
U 226
U 227
U 229
U 231
U 231
U 231
U 232
U 232
U 233
U 233
U 234 „
U 234 „
U 235 $
U 235 $
U 236
U 236
U 237

"Þegn ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka,
"Þegn ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann
fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
"Órœkja ok "Ígull létu reisa stein ... "...bjǫrn, fǫður sinn.
"Bjǫrn ok "Végunnr létu reisa stein eptir "Svein, fóstrson sinn.
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at
ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið
"Ragnhildr(?) ok "Ulfhildr létu stein eptir fǫður ok bróður sinn.
"Ragnhildr(?) ok "Ulfhildr létu stein eptir fǫður ok bróður sinn.
... stein þenna ok ...
"[Ulfkell](?) ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki
"[Ulfkell](?) ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri.
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son sinn.
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Tosti ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður
"Tosti ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður sinn.
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund,
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður sinn.
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr
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"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna
"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður
"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok
ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i] ... ...
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður
þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði
hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
... ok "... ... ... reisa ...
"Holmlaugr ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína.
"Holmlaugr ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).
"Brynjulfr ok "Ulfr ok "... ... [st]ein eptir "Guðlaug, móður sína.
"Brynjulfr ok "Ulfr ok "... ... [st]ein eptir "Guðlaug, móður sína.
§A "Guðlaug lét hǫgg[va] stein eptir "... bónda sinn. §B ... ok "Fasti, þeir ...
"Illugi lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son sinn.
"Ingjaldr ok "Hemingr létu reisa steina eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn,
"Gísmundr ok "Víkingr létu ... [s]te[in ept]ir "Sigfast, fǫður sinn.
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
"Sigsteinn ok "Vésteinn létu reisa stein [þ]e[nn]a eptir "Ingvar(?), fǫður sinn.
"Gillaug lét reisa steina ok brú gera eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Illugi lét reisa steina ok haug gera eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
"Ingiþór[a] ... ... <stiu> ok at "Ketil..., fǫður sinn, "Grikkfara(?) ...
"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
"Þórir ok "Freysteinn létu reisa stein eptir "Þorstein, bróður sinn.
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð
létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
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"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir "Bjǫrn.
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Vébjǫrn ok "Húskarl létu r[eis]a stein eptir "Sibba, fǫður sinn.
"Sibbi ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó
"Sibbi ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður [si]nn.
"Ho[lmlaugr](?)/"Ho[lmlaug](?) ok "Gillaug létu reisa stein eptir "Ól[eif](?) ...
"Kjallakr(?)/"Kjullakr(?) lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti rúnar.
lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti rúnar.
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"... ok "Holmfastr létu reisa steina eptir "Holmgeir, fǫður sinn, dreng
ok ... ... ...
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð
"Guðlaug lét stein hǫggva eptir "Forkunn, bónda sinn, ok "Ketilelfr(?).
"Ingivaldr ok "Gíslaug létu hǫggva steina eptir "Ingimund, son sinn.
"[Ketil]vé(?) ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð
reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður sinn.
"Áskatla(?) lét hǫggva stein eptir "Fulluga, ok "Illugi ok "Signý.
"Áskatla(?) lét hǫggva stein eptir "Fulluga, ok "Illugi ok "Signý.
"Ingríðr lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingríðr.
"Ingríðr lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingríðr.
"Ingríðr lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingríðr.
lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingríðr.
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir
"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok
"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at
ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
"Gunnarr lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir dóttur sína.
"Gunnarr, sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl,
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda sinn.
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"Borgunna lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r fǫ[ð]ur sinn.
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi
"Kylfingr lét hǫggva stein ok "Bjǫ[rn] ...
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir
"Eysteinn/"Jósteinn ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður
"Eysteinn/"Jósteinn ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð
reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr
fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept
"...ulfr reis[t]i st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
"Þellinefr/"Þelli-Nefr/"Þilinefr/"Þili-Nefr ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág
ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ... ...
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok
ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok "Ástríðar.
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.
"Ósníkinn ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður sinn.
"Ósníkinn ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður sinn.
... stein eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ... "Ketill risti.
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl "Sigrøðar.
"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok
"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok
ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at
láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar
fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>.
"Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn
ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat
ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr
"Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður
§B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
... "Tófa ok ... [hj]alpi ǫnd ...
... lét ... "[Sv]ein/"[St]ein ok ...
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi
stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs
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bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð
reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa
eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir
þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.
"Véketill ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ...
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður "Órœkja.
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a sinn.
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra
þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
"Holmfríðr ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í "Mýribý bjó.
þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
"Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír
"Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu
"Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina
lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Þorsteinn hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn.
"Ernfastr "<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma rétti.
"Ernfastr "<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma rétti.
"Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
"Karsi ok "<kar-...> ... sinn. Hann var dauðr í hvítaváðum.
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?),
"Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn].
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"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn risti.
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn,
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
"Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
"[Á]s[bj]ǫrn ok "Kúss(?)/"Guss(?) lé[tu] ...
§A "Ketiley lét rétta ... ... ... §B "[K]arl ok "Gerðar ... §C ... eptir "... ...
"Ulfr o[k ... "I]ngimundr ok "Ei... ... [stei]n(?) e[ptir](?) ...
"Ulfr o[k ... "I]ngimundr ok "Ei... ... [stei]n(?) e[ptir](?) ...
"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son "Árna.
"Svei[nn] ... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
... "Djarf/"-djarf(?) ok ... ... ... ... ...
"Freysteinn ok "Sibbi ok "Gei[r]... ...
"Freysteinn ok "Sibbi ok "Gei[r]... ...
"...[ste]inn ok "Ábjǫr[n] ... til.
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
... "... þeir fœrðu stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?) þessa ...
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein,
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s>
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda sinn.
... [þenn]a eptir "Mú[l]a(?) [fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág sinn "...
eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs móðir.
"Jǫrundr ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da góðan.
§P "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr
"Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm], son sinn.
"Þórir ok "Hróða létu reisa stein þenna eptir "Borgulf, fǫður sinn.
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ...
En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok
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"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Freyríkr l[ét] ... ok eptir ...
"Gunna ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður
"Herleif ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?).
... ... ... ... ok "Finnviðr ok "Er[n]mund[r] ...
... ... ... ... ok "Finnviðr ok "Er[n]mund[r] ...
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf,
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður sinn.
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda sinn.
"<isifara> ok ... sinn. Hann dó í "Grikkjum.
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Ígull ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður [sinn].
... ok "Fastgeirr/"Fastgerðr o[k] "Vémundr létu reis[a] ...
... ok "Fastgeirr/"Fastgerðr o[k] "Vémundr létu reis[a] ...
... ok "Kvikr létu reisa stein ept[ir] ...
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?).
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok
ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti hjó.
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist,
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok
o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir
stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti rúnar.
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
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"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
"Sylfa/"Solfa ok "Búi gerðu brú þessa eptir "Ásgeir, var sonr ... ...
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn,
"Holmgeirr ok "Gunni létu reisa stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður sinn.
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður sinn.
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
"... fǫður sinn ok ... sinn
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
"Geirbjǫrn ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn,
"Geirbjǫrn ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn.
stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"... ok "Gullaug o[k] ... þann ...
"... ok "Gullaug o[k] ... þann ...
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"... ok "Ingifastr ok "Ingimundr, þeir váru brœðr, synir "...
"... ok "Ingifastr ok "Ingimundr, þeir váru brœðr, synir "...
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
"Víkingr ... ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir
... ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál, fǫður sinn.
"... [o]k "... [lé]tu gera merki eptir "Ketillaug(?), fǫðu[r] s[inn] <sirk>.
"Spjallboði ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son
"Spjallboði ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son "Bjarnar.
"Spjallboði ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son "Bjarnar.
"Spjallboði ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son "Bjarnar.
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"Ulfr ... fǫður sinn ok bróð[ur] ... settu ...
"Ernfastr ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður
reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður
lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar,
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður sinn].
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn
þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
"Algautr lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður sinn.
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
§A "Freyb[jǫrn] ... ... ok "Fr[ey]...(?) "...f[i]nnr, þeir reistu stei[n þe]nna eptir
stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k
sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal
ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar,
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn.
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
"Gauti ok "...
eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar þessar.
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í
ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum.
í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
"Jóbjǫrn ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan.
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.
... ... "..., son sinn, ok at "Gunnhvat, fǫður sinn.
"Þorfastr ok "Viðbjǫrn o[k] ...
"Þorfastr ok "Viðbjǫrn o[k] ...
§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu
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§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B
§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna
§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir
á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
"Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð
"Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á
"Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð
... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
§P "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ...
sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur sinn.
"Agni ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður
"Agni ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður [si]nn.
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
"Ulfr ok "Auðulfr lét[u] ...
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
"Ǫnundr ok "Sveinn(?) ok "Ernbjǫrn ok "Hegviðr(?).
"Ǫnundr ok "Sveinn(?) ok "Ernbjǫrn ok "Hegviðr(?).
"Ǫnundr ok "Sveinn(?) ok "Ernbjǫrn ok "Hegviðr(?).
"Áki ok "Sveinn þeir létu reisa stein eptir "Ótryggva, fǫður sinn.
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
"Alfgautr ok "Vígdjarfr létu reisa stein at fǫður sinn "Víga.
"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
... [b]róður sinn(?) ok ... ... at ... ... "Vénjó[t] ...
"...bjǫrn o[k] ... at "...
stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son s[inn].
arfi "Guðbjarnar, rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?) eptir brœðr sína.
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar>
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka,
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn
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stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?), "Freygeirs(?) arfi, "Eysteinn.
... ok ...
"...efni ok "Ótryggr ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin
"...efni ok "Ótryggr ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ...
"...efni ok "Ótryggr ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir
"Ígulbjǫrn ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn
... [o]k "Ketilbjǫrn létu s[tein re]is[a] ...
"Arnnjótr ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "...,
"Arnnjótr ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn.
"<huli> lét stein hǫggva ok þeir ... ... eptir "Krók, bróður sinn ...
"Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.
"... ok "Eysteinn "Ófeig[r] ... "Guðfast, fǫðu[r] ... ok "Ásgerðr ... bónda
"... ok "Eysteinn "Ófeig[r] ... "Guðfast, fǫðu[r] ... ok "Ásgerðr ... bónda sinn.
... ok ...
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn.
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir
dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá
jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda sinn.
"Gunnarr ok "Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns
"Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
"Ábjǫrn ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður
"Ábjǫrn ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir
ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
"Gunnhi[ldr] ... eptir son sinn "Horsefni(?) ok "Hvíthǫfða. "Guð [hjal]p(?) <uil>.
"Gyríðr ok "Sigviðr ok "Sigfastr reistu stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Gyríðr ok "Sigviðr ok "Sigfastr reistu stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður sinn.
"... ok "Gulleifr ok "Bj[ǫrn] ... ... létu re[isa] ... [s]inn.
"... ok "Gulleifr ok "Bj[ǫrn] ... ... létu re[isa] ... [s]inn.
... ok "Gyríðr létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ...
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn
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"Þorbjǫrn ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein
"Þorbjǫrn ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at
"Þorbjǫrn ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at "Holmstein, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at "Holmstein, fǫður sinn.
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl.
"... o[k "Ste]inbjǫrn/"[Ar]inbjǫrn ... ... [br]óð[u]r sinn "Sœgsa.
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>,
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r] ...
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r] ...
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok]
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda sinn.
"Kúss(?)/"Guss(?) ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
"Heðingeirr ok "Bjǫrn reistu eptir "Gilda(?), bónda góðan.
"Heðing[eirr] ok "Bjǫrn reistu eptir "Gil[da(?), fǫ]ður sinn.
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif,
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann
"Víkingr ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður
"Víkingr ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður sinn.
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif,
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn.
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var
"...geirr lét gera merki þessi ok "Sigfúss at ... bróður sinn.
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
"Geirbjǫrn ok "Gyllir ok "Jógeirr ok "... reisa stein eptir "Geirmund karl.
"Geirbjǫrn ok "Gyllir ok "Jógeirr ok "... reisa stein eptir "Geirmund karl.
"Geirbjǫrn ok "Gyllir ok "Jógeirr ok "... reisa stein eptir "Geirmund karl.
"[A]ndvétt[r] ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast,
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"[A]ndvétt[r] ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast, fǫður sinn.
"[A]ndvétt[r] ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast, fǫður sinn.
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok "Bjǫrn.
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok "Bjǫrn.
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok "Bjǫrn.
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
"Ígulbjǫrn ok "Nesbjǫrn létu reisa ste[in] ... [e]ptir "<uinþa>, fǫður sinn.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð
þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir hjoggu.
... "[Ha]lfdan ok "...
"Bjartr(?) ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein
"Bjartr(?) ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður
§P ... ok "<-ualtar> ok "Nesbjǫrn ok ... §Q ... ok "Valdarr ok "Nesbjǫrn ok
§P ... ok "<-ualtar> ok "Nesbjǫrn ok ... §Q ... ok "Valdarr ok "Nesbjǫrn ok ...
§P ... ok "<-ualtar> ok "Nesbjǫrn ok ... §Q ... ok "Valdarr ok "Nesbjǫrn ok ...
§P ... ok "<-ualtar> ok "Nesbjǫrn ok ... §Q ... ok "Valdarr ok "Nesbjǫrn ok ...
§P ... ok "<-ualtar> ok "Nesbjǫrn ok ... §Q ... ok "Valdarr ok "Nesbjǫrn ok ...
ok "<-ualtar> ok "Nesbjǫrn ok ... §Q ... ok "Valdarr ok "Nesbjǫrn ok ...
"Andvéttr ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at
"Andvéttr ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður
"Andvéttr ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr
"Andvéttr ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
"Kári ok "Ófeigr re[is]tu [stein a]t "Gunnar, fǫður sinn.
"Sigviðr ok "Sveinn létu rétta stein at "Hegvið, fǫður sinn.
"Ólafr ok "Arnmundr létu reisa stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn,
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at
at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann
ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í
"Ásbjǫrn ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn.

U 688 $
U 689
U 689
U 692
U 695 $
U 703
U 705 $
U 705 $
U 705 $
U 706 $
U 716 $
U 716 $
U 718 „$
U 718 „$
U 719
U 719
U 720 $
U 720 $
U 720 $
U 723
U 724
U 727
U 727
U 727
U 735
U 737
U 739
U 744
U 745 „
U 749
U 749
U 749
U 749
U 750 $
U 751 $
U 751 $
U 752 $

"Ásbjǫrn ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
"Hróðmundr ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
"Óleifr ok "Holmfastr/"Hjalmfastr o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa
"Óleifr ok "Holmfastr/"Hjalmfastr o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ... "Balli ri[sti].
"Óleifr ok "Holmfastr/"Hjalmfastr o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ... "Balli ri[sti].
... ok "Holmfas[tr]/"Hjalmfas[tr ... þ]eir létu reis[a stei]na at "Végaut
"Brúni lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?)
lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir bónda sinn.
"... ok "Óleifr ok "Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lé[tu] ... [s]tein þenna ...
"... ok "Óleifr ok "Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lé[tu] ... [s]tein þenna ...
eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u>
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ>
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður
"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn góðan.
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð
"[Þó]rir(?) ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein
"[Þó]rir(?) ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein,
"[Þó]rir(?) ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
... "[Ha]lfdan(?) o[k] ...
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
"Bjǫrn ok "Rúna þau létu reisa st[ein] ... bróður ...
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast,
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
... [hj]oggu hinn ok "Gummi ...
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"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í "Kelsstǫðum.
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn.
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at "Vébjǫrn.
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at "Vébjǫrn.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Brynjulfr(?) ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður
"Brynjulfr(?) ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng góðan.
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng góðan.
reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli
"Styf[j]aldr(?) ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug
ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir "<–aiþ>.
"Eybjǫrn ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn.
steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell
"... ok "Holmsteinn ok "Steinbjǫrn létu hǫggva stein at "Eist, bróður sinn.
"... ok "Holmsteinn ok "Steinbjǫrn létu hǫggva stein at "Eist, bróður sinn.
"Rúni risti rúnar eptir sonu sína "Sverra(?) ok ...
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
"Kárr lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila,
§P "Eyjarr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári
ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... ... "Ós[n]ík[i]nn(?), fǫður sinn.
lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í
lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í
lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn,
"Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í
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... ok "Ernviðr þeir létu reisa stein þenna ...
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
"Auðgeirr/"Auðgerðr ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður sinn.
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús
ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
"Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur sína.
þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur sína.
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn ...
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn ...
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda
... ok ... at f[ǫður](?) ...
... [o]k "Holmg[eirr](?) ... "[Ingva]rs(?) lið. "Guð hjalpi ...
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér
at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Harðgeirr ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf,
"Harðgeirr ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Gísl ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir
§P "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf
létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ...
réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok
ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ...
"Ríkviðr ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna eptir "Þorstein.
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ...
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"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti ... ...
"Vani(?) ok "Sigríðr ... [þenn]a eptir "Ernfríði ok "Frey...
"Vani(?) ok "Sigríðr ... [þenn]a eptir "Ernfríði ok "Frey...
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig...
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok
brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok "Þorbjǫrn ok
"Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok "Þorbjǫrn ok "Gunnviðr.
sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok "Þorbjǫrn ok "Gunnviðr.
ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok "Þorbjǫrn ok "Gunnviðr.
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr
ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
"Hugal[d]r ... [ste]in þenn[a] at ... ok brú g[e]ra.
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn.
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð
stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ...
stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>
gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>
"Ásgeirr ok "Gerðarr láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn
"Ólǫf lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð, bróður sinn.
"[Íg]ulfastr(?) ok "Veðraldi rei[stu] ... þenna eptir "Spjallboða, fǫður sinn.
rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð
"Ófeigr ok "Bjǫrn létu ... ... ...
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ...
"Jarl ok "... ... stein at "Geirfast, fǫður sinn.
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar.
rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Ulfr ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at
"Ulfr ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at "<sutlak>, fǫður
"Ulfr ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at "<sutlak>, fǫður sinn.
"Þorgerðr(?) lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður sinn.
"Þorgerðr(?) lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður sinn.
"Ingivaldr ok "Sveinn létu rista stein þenna eptir "Hákon, fǫður sinn.
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§A "Holmgeirr ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.
"Jógeirr ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir,
"Jógeirr ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn
§P "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir
stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir
"Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok "Geir[bjar]nar(?).
"... ok "Fastaðr ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "...
"... ok "Fastaðr ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an>
"... ok "Fastaðr ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu> <i> <ukrikis>
"Eyndr ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn.
"Eyndr ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn. "Œpir
"Ábjǫrn ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund, [fǫ]ður
"Ábjǫrn ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund, [fǫ]ður sinn.
§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast, fǫðu[r].
§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast, fǫðu[r].
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls.
ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
"Þorgísl ok "Gísl létu reisa stein eptir "Svein, fǫ[ður] sinn.
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur,
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
"Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir
"Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur,
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir "Brynjulf.
dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir "Brynjulf.
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at bróður sinn.
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at bróður sinn.
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn, "Hringja.
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ... <niþiʀib> ...
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r] si[nn].
"Eyndr(?) ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn
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lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
§P "Sveinn ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini
lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn.
"Gjalli(?) ... "Skald ... ok(?) báða[r](?).
"Ernfastr ok "Steinbjǫrn [ok] "Þorsteinn létu at "Jǫrund, fǫður sinn. "Díselfr.
"Ernfastr ok "Steinbjǫrn [ok] "Þorsteinn létu at "Jǫrund, fǫður sinn. "Díselfr.
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
"Ingi... ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok
"Ingi... ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu þei[ra].
þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu þei[ra].
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr,
fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
... "Eystein(?), fǫður sinn, ok "Stein, bróður sinn ...
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður
"Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
§P "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) [o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti
... ... ... "<kasl> ok "Jǫfurfast lét reisa stein eptir fǫður sinn(?) ...
"Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta
bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir
"Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í]
"Þórir ok "Hrœríkr(?)/"Hrœðingr(?)/"Ryðingr(?) ok "Karl, þeir br[œðr] ...
"Þórir ok "Hrœríkr(?)/"Hrœðingr(?)/"Ryðingr(?) ok "Karl, þeir br[œðr] ...
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
"Holmfastr lét reisa stein at "Ígulgeir, fǫður sinn, ok "Þorbjǫrn.
"Forkunnr ok "Brúni létu gera merki at "Ígulfast, fǫður si[nn].
§P "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi
ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi
"Bjǫrn ok ... [st]ein eptir ... ǫnd.
"Drósbúi o[k] ... stein eptir "Kjúla(?), fǫður s[inn] ...
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans
"Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
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"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál
stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
§A "Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn, fǫður [sinn].
rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
"Þorsteinn ok "Gyra(?) létu reisa stein eptir "Lafsa, fǫður sinn.
þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl,
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn,
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at
"Nesbjǫrn ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son
"Hákon ok "Ástríðr gerðu ... son snjallan. Sá hét ... "Eiríks. "Guð
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
"Neskonungr lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs
fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?) "Ginnlau[g]ar.
"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður
"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son
"Ingvarr(?) ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?)
"Ingvarr(?) ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?) góðan,
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son
"Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
"Ernfríðr ok ... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn,
"Ernfríðr ok ... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at
... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
"Eilífr ok "Sigviðr létu reisa stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Véseti ok "Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?),
"Véseti ok "Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?), fǫður. "Œpir
lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar
létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr risti.
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn.
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létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
... ok þeir ...
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
... "[E]ystein, fǫðurfǫður sinn, ok at "Guðrík(?), fǫður sinn, ok at "Gunnu ...
... "[E]ystein, fǫðurfǫður sinn, ok at "Guðrík(?), fǫður sinn, ok at "Gunnu ...
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.
"Ǫnundr ok "Jǫrundr ok "Sigviðr þeir létu reisa ... ok brú ... ... ...
"Ǫnundr ok "Jǫrundr ok "Sigviðr þeir létu reisa ... ok brú ... ... ...
"Ǫnundr ok "Jǫrundr ok "Sigviðr þeir létu reisa ... ok brú ... ... ...
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t
sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu> <iaʀ>
"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn.
þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
"Vígdjarfr ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung, fǫður sinn.
"Vígdjarfr ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung, fǫður sinn.
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.
manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan sik.
"Spraki ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta
"Spraki ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn,
"Spraki ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn, fǫðu[r] sinn.
"Spraki ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn, fǫðu[r] sinn.
"Holmgeirr/"Hjalmgeirr lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok "Svarth]ǫfða, sonu sína.
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu sína.
eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...
"Ágoti(?) ok "Svarthǫfði létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hjalmgeir.
"<iolatr> ok "Hemingr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Ígulfast.
"Vígi(?) ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir
"Vígi(?) ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður
"Ketilbjǫrn ok "Fasta létu rétta stein eptir fǫður sinn, "Ernfastr.
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"Ǫnundr ok "Þorbjǫrn lé[t]u rétta stein eptir "Ketilmund, bróður.
"Brandr ok "Sigviðr létu reisa stein at "Munda, bróður.
"... ok "Ígull ok "Gísl, "Eyndr(?) lé[tu] ...
"... ok "Ígull ok "Gísl, "Eyndr(?) lé[tu] ...
... "Ásbjǫrn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þá, er hann sviku.
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
"Sóti ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr
"Sóti ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok
ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
"Þorbjǫrn ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður
"Þorbjǫrn ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn. "Œpir
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at
"Sigfastr ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son
"Sigfastr ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem
§A "Stóðbjǫrn(?) ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?)
risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok "Véelfr.
"Hagbarðr ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir
"Hagbarðr ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti rúnar.
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig,
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
"Eyge[i]rr ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn,
"Eyge[i]rr ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn, fǫður sinn.
"Eyge[i]rr ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn, fǫður sinn.
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður sinn.
"Gjafaldr ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir
"Gjafaldr ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn.
"Gjafaldr ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
"Véseti ok "Jǫfurr létu reisa stein eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hugi ristu rúna[r]
"Holmgeirr [ok] "Karl létu hǫggva [at] "Eist, fǫður sinn.
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"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.
"Stynfríðr/"Steinfríðr ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ...
lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
"Ígulfastr/"Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.
"<tatr> ok "Gamall létu rétta stein eptir "Þórð, fǫður sinn.
"Þorke[ll] o[k] ... "Brandr ... ... ... "Œpir risti.
"Jǫfurr ok "Stoðbjǫrn létu ... [eptir] "[In]gifast, fǫður sinn.
"Óleifr ok "Þ[or]s[t]einn létu r[étta stein epti]r "Gunnar, fǫður sinn.
"Sighvatr ok "Karl létu reisa st[ein] eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Borgf[astr(?) ok] "...fastr létu hǫggva at "Ketilfast, bróður sinn.
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
"Ábjǫrn ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Ábjǫrn ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Gulleifr ok "Sjóli létu reisa eptir "Ingifast, son "Jǫrundar/"Jǫrunda.
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.
... ... ok "Ketilfastr ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein
... ... ok "Ketilfastr ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein ... sinn.
... ... ok "Ketilfastr ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein ... sinn.
"... ok "Ingimund <fit-> brœðr sína ok "Ingifríðr ...
"... ok "Ingimund <fit-> brœðr sína ok "Ingifríðr ...
"Ósníkinn ok "Randvé létu reisa stein þenna at "Stóra.
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
"Harðsteinn ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir
"Harðsteinn ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir "Agmund, bónda
"Harðsteinn ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir "Agmund, bónda sinn.
"Vébjǫrn ok "Hemke[ll](?)/"Heimke[ll](?) ... "Gunna, fǫð[ur sinn].
... ok eptir "Styr[bjǫrn](?)
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn.
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell
"Nes-Végeirr ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi
"Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á þessa[r].
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn.
lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
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stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
"Ketilmundr ok "... [létu g]era brú at "Kag(?)/"Gag(?), son [s]i[nn].
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir]
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.
"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar þessar.
"Hvítr ok "Karl ok "Ulfr(?) l[ét]u ...
"Hvítr ok "Karl ok "Ulfr(?) l[ét]u ...
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr
ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó stein.
"Bjǫrn o[k] ... [o]k ... ... [fǫ]ður sinn. "Kolr hjó ...
"Bjǫrn o[k] ... [o]k ... ... [fǫ]ður sinn. "Kolr hjó ...
"Ófriðr ok "Gísl létu hǫggva stein at "Svart, bróður sinn.
... "Jǫfurr o[k] ...
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn.
"Fasti ok "Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn "Þrónd.
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
"St[yrfa]str/"St[einfa]str(?) ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ... <liku> <þaʀ>.
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok]
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok]
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður
ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti r[ú]nar.
"Agviðr lét gera brú eptir "Kǫrlung ok "Guðvǫru.
"Agviðr lét ... "... konu sína ok "<-kul>, son sinn.
§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður
tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl
"Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður
tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir ...
lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok "Vígmarr.
"Klettr(?) ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira,
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn.
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi
eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
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eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
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"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður
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"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn
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... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
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... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
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... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
U 1149
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn.
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stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
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fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
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"Heðindís lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.
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"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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"Snorrir/"Snerrir ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
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"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður
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"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn.
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"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó
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"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu
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"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva
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"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn.
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"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
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"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at]
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"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
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"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein
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"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir
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"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn
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"Hjalmdís ok "Þorsteinn reistu steina [þessa e]ptir "Nokka. "Eiríkr hjó.
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"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti at ...
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"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
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"Gunn... lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður sinn ... ... ...
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"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?)
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"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
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"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður
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"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir
U ATA3500/43
... hans ǫnd ok sá[lu] ...
U ATA7269/60A
... [o]k gera ...
U ATA7269/60D
§A ... ok ... §B ...
U ATA3600/65
... o[k] "...bjǫr[n] ... [g]era [m]erki ...
U ATA6243/65
... [epti]r "B[jǫrn](?) [ok] "[Þors]tein(?), synir "Freysteins. "Si[gþr]úðr(?) heitir móðir

U ATA2336/69
U ATA4909/78 „
U ATA4909/78 „
U ATA4909/78 „
U Fv1946;258 $
U Fv1946;258 $
U Fv1946;258 $
U Fv1946;258 $
U Fv1946;258 $
U Fv1946;258 $
U Fv1946;258 $
U Fv1948;168
U Fv1948;168
U Fv1948;168
U Fv1953;263
U Fv1953;266
U Fv1953;266
U Fv1955;216
U Fv1959;188
U Fv1968;279B
U Fv1971;212A
U Fv1971;212B
U Fv1971;212B
U Fv1971;213A
U Fv1972;271
U Fv1972;272
U Fv1973;146
U Fv1973;146
U Fv1973;146
U Fv1974;203
U Fv1974;203
U Fv1976;99
U Fv1976;104
U Fv1976;104
U Fv1976;107
U Fv1978;226
U Fv1980;237

... ok ...
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein,
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ...
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ...
ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok
reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa
ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok
... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ...
ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?) <fasti>.
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína,
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir
stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
"Guðríkr o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
"[S]igfastr ok "Ónæ[mr] ... ... eptir "Illuga, fǫðu[r] ...
... ok "Þorm[undr]/"Þorm[óðr] ...
... ok "Ragnvi[ðr] ... ok at ... [d]óttur s[ína].
... ok "Ragnvi[ðr] ... ok at ... [d]óttur s[ína].
"...viðr ok "Gunnarr létu gera m[erki] ... ... sína ...
"Skagi o[k] ... ... ... reisa stein eptir "Freybjǫrn.
... stein ... ... ok ... ... móður s[ína]
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl,
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn,
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann
"...[bj]ǫrn(?) ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok ... "<...-husa>, móður sína.

U Fv1986;84 $
U Fv1986;84 $
U Fv1986;84 $
U Fv1988;241
U Fv1988;243
U Fv1990;32B
U Fv1992;157
U Fv1992;157
U Fv1992;157
U Fv1992;168C
U NOR1995;19 $
U NOR1995;19 $
U NOR1996;18F
U NOR2001;24
U RR1987;134
U THS10;58 $
U THS10;58 $
Vs 1
Vs 3 „
Vs 3 „
Vs 3 „
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Vs 15
Vs 17
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Vs 19
Vs 20
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Vs 29
Vs 29
Vs 31 $
Vs 32
Vs 32
Vs Fv1988;36 $
Nä 11
Nä 13

"Ásmu[n]dr ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann
ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
"Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok] "Herj[a]rr mǫrkuðu.
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok "Þóra létu ... ... ... ...
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var
"Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
§A "Fastlaug, "Fingr ok "Kolla. §B Rif nauts.
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...
... ok ...
... var(?) ok(?) ... ...
"Ingilaug lét hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í "Hú[s]um(?).
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í
"Ingirún lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Guðfríðr(?)/"Kofri(?) ok "Holmbjǫr[n](?) ... "[Gí]sla(?) [gó]ð[an](?) mann.
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu h[a]ns.
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast,
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar þessar.
lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
... [at] sj[alf]an sik ok ... [þe]nna ok fǫðu[r] ...
... [at] sj[alf]an sik ok ... [þe]nna ok fǫðu[r] ...
"Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn ... "Ketilas(?)/"Ketilhǫss(?) gerðu b[ryggj]u á ...
"Bjǫrn ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð
"Spjallboði l[ét] ... ok ...
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"Vébjǫrg reisti stein eptir "[S]vein, son sinn ok "Ríkvé
lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k] "Freysteinn.
reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k] "Freysteinn.
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.
"Helgulfr ok "Geirleifr þeir gerðu eptir "Sigmund, bróður sinn.
§A "Ulfr ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn,
"Illugi ok "Fullugi ok "Þorgeirr ... ... sinn snjallan. "Guð hjalpi anda.
"Illugi ok "Fullugi ok "Þorgeirr ... ... sinn snjallan. "Guð hjalpi anda.
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.
sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
"<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
"Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund,
rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?)
stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs
"Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar
ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein
þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu
"Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs
ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
"Helgi [ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá
"Helgi [ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)]
réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)] [be]ztr(?) smiða ok ...
"Hróaldr ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ...
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.
"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð

M9„
"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>, fǫður sinn.
M 10
"Unir(?), "Karl(?) ok "Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.
M 11 $
§P "Gunnviðr ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun
M 11 $
"Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu
M 11 $
son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En
M 11 $
þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
M 14
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður sinn.
M 15
"Bjǫrn rétti stein þenna eptir "Ófrið ok at "Un, sonu sína.
Hs 2 $
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok
Hs 2 $
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son
Hs 2 $
ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki
Hs 2 $
þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
Hs 6 $
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs
Hs 6 $
reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.
Hs 7
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi,
Hs 7
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta
Hs 7
lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir,
Hs 7
fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir
Hs 7
rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr
Hs 7
innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn fáði.
Hs 11
[f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.
Hs 12
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
Hs 12
sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
Hs 21
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á
J RS1928;66 $
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú,
J RS1928;66 $
"Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok
J RS1928;66 $
lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.
Bo Boije4 $
§PA ... §PB ... §PC ... §PD ... ... §QA "Folki §QB ok §QC "Kilfir §QD it f[áðu] tinnu, tinnu fáðu.? §RA ... §RB ... §RC
G 59 $
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
G 59 $
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
G 86
§A ... ok "Bó[t]... ... §B ... ... ...
G 112 $
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
G 113
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður
G 113
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B
G 113
"Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr
G 114
... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok
G 114
merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki
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konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D
... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var
... <þi> ok ... ...
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir
dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru fǫðurbrœðr.
Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru fǫðurbrœðr.
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina
dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
"Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
"Hróðvísl ok "Farbjǫrn ok "Gunnbjǫrn.
"Hróðvísl ok "Farbjǫrn ok "Gunnbjǫrn.
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki
"Uni/"Unni ok "Hagnviðr, arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?).
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at
ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok
eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý
sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst.
ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum.
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale
ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ...
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður
stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
"[G]unnarr(?) ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður
Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
[e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
"Mungeirr ok "[Ei]ngeirr(?) þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?)
þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa stein [ept]ir ... ... <uina>
liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
"Hvatarr ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var
"[Gei]rhva[t]r ok "Auðhvatr gerðu kumbl eptir "Gunnheið[i](?) ... sína ... nýtan.
§A "Ásfríðr gerði kuml þau ept "Sigtrygg, §B son sinn ok "Gnúpu.
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gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist rúnar.
§A ... lét reisa stein e[ptir] §B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk.
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ...
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok
ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði kristna.
móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði kristna.
§A "Tóki "Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik> sinn bróður.
reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.
§A "Gunnulfr ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna
§A "Gunnulfr ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn,
§A "Gunnulfr ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ...
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa,
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn,
stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
... [r]eisti ... ept skipara sína "Þíri(?) ok "Tófa.
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði
stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti
eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er
stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ...
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son,
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
"Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn fǫðu[r].
"Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ... <kuþ-> rúnar.
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>,
þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok fyrstr.
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu,
þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni
§A "Þorgísl setti ok synir §B "Leifa í stað þenna §C stein eptir "Leifa.
"<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
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§A ... [st]endr steinn þessi, setti "Hró[ð]... §B ... gerði ok "Hróðulfr ...
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin
lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður
§A "Ástráðr ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept
en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr.
af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
§A "Sylfa reist[i] ... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ...
§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan
systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir
"Áskell setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins, "Aðalmerki/"Aðalmæki.
"Kleppir/"Glippir ok "Ása reistu kuml þessi eptir "Ulf.
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
"Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
"Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr góða.
"Tóki lét kirkju gera ok ...
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
§A "Hals ok "Freybjǫrn reistu steina §B þessa eptir "Hofa, félaga sinn.
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
§A "Tosti(?) ok "Gunnarr ... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a].
§A "Tosti(?) ok "Gunnarr ... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í
§A "Sveinn ok "Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B
§A "Sveinn ok "Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn,
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
"Bróðir ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr
þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
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"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu
... "Þorkell ok "Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir "Eykel/"Auðkel fǫður ...
"... létu h[ǫggva] stein eptir "Þorfast, bróður sinn ok "Guðki.
drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
... "Bróðir ... ... ... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak,
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.
þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.
reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn.
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn.
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir
ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild, móður.
§A "Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn.
þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok
"Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
"Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok
ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok "Ásgeir, bróður sinn.
"Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur
þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
"Ǫzurr ok þeir ... ... ... ...
... ok ...

DR 408
... ... lét ... ... ... ... ... ... "[G]uð hjalp[i] ... ... ok "Gu[ðs] [móðir].
DR 409
... fǫður sinn ok móður sína.
DR EM85;151B $
§P "Ulfr ok "Óðinn ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok
DR EM85;151B $
§P "Ulfr ok "Óðinn ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok
DR EM85;151B $
§P "Ulfr ok "Óðinn ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima
DR EM85;151B $
ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni.
DR EM85;151B $
... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R
DR EM85;151B $
ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er
DR EM85;151B $
"Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg
DR EM85;151B $
er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn.
DR EM85;151B $
ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. "Bour(r).
DR EM85;308
Ok ept "Ámunda sonar son sinn.
DR EM85;343 $
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður
DR EM85;523B $
"Tosti ok "Ásbjǫrn reistu stein þenna ept "Tófa, bróður sinn/...
DR AUD1999;288 $
... ... þér(?) ... ... ... §B svá rístr ... rúnar ok ... ... <heili-> ... "Áki reist <bi-rk>.
DR NOR1988;5 $
... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ... ... "Tuli/"Tóli.
DR SCHL3
tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
N 29
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir
N 61
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir
N 61
er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir þessi.
N 62
eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.
N 102 „
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð
N 102 „
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt
N 102 „
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji
N 163
hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
N 233
§A ... [ste]ina ok ... þenna §B [lé]t gera ...
N 236
er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
N 259 $
"Þormóðr ok "Þorgarðr r[e]is[t]u stein þenna eptir "Gau[t].
N 431
Þeir "Loðinn ok "Þo[r]...
N 449
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði
N 520 „
"Bergr o[k þei]r
N 540
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
N 543
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...
N A222
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði
N A281
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
Br Olsen;194 $
sonr reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð
Br Olsen;208B
kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.

Br E2
Br E8
Br E12

U 174 „

Ög 31

Ög 136 $

Br E12

Ög SKL1;174

Ög 129 „
Sö 317 „
Vg 181
U 195
U 233
U 878
DR 289
DR 314
N 186 „

"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.
... ... ok ...
"... ok "Ól... ...
<oka> (1 förekomst)
"<oka> ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður
ókætri (1 förekomst)
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.
ól (1 förekomst)
"Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.
Ól.. (1 förekomst)
"... ok "Ól... ...
Óla (1 förekomst)
... [l]étu ger[a k]uml eptir "Óla, bónda sinn góð[an].
Ólaf (9 förekomster)
"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
"Sighvatr rei[sti ste]in at son sinn "Ólaf.
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum.
... lét reisa stein eptir "Ketilmund ok eptir "Ólaf, son(?) ...
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
"Þorgerðr(?) lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður sinn.
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan.
"Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr góða.
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.

Ólafr (13 förekomster)
Öl 37 $
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn.
Öl 37 $
fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
Ög ATA4197/55
"[Ó]lafr(?)/"[Þor]lakr(?) reis[ti]/ris[ti] st[ein] ... "[Guð](?) hjalpi
Sö 53 „
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð
Sö 174 $
"Ólafr(?)/"Óblauðr(?)/"Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok
Sm 78
"Ólafr setti stein þenna eptir "Sibba, son sinn.
Vg 12
§A "Ólafr "Hnakki ... ... fimtán bú ... ... ... ... §B Allir "Gaut
Vg 51
"Ólafr setti stein þenna eptir "Hreiðar, son sinn.
U 35 $
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda
U 231
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður sinn.
U 288
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok
U 685
"Ólafr ok "Arnmundr létu reisa stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn.
N 600
"Ólafr konungr.

U 687
N 210 $

Ólafs (2 förekomster)
"Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.

U 377 „
U KVHAAÅ2003;65 $

U 671

Sö 31 $
Sö 36
Sö 52
Sö 54 $
Sö 65
Sö 189

Ólaug (2 förekomster)
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
"Ólaug lét rétta stein eptir "Holma, son sinn.
<olbusi> (1 förekomst)
"<olbusi> lét reisa stein þenna at "Ófeig, fǫður sinn.

Óleif (16 förekomster)
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn. Hann átti "Geirunni.
"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi endaðist.
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu>

Sö 276 $
U 130
U 285
U 286
U 460
U 565 „
U 695 $
U Fv1983;228
M 17 „
N 252

Sö 31 $
Sö 67 „
Sö 163 $
Sö 248
Sö 340 $
U 145
U 162 „
U 235 $
U 317 „
U 481
U 705 $
U 712 $
U 713 „
U 718 „$
U 867 $
U 1075 „
Br Olsen;189 $

U 59

ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir "Óleif.
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd
"H[olm]laugr(?)/"H[olm]laug(?) lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður [si]nn.
"Ho[lmlaugr](?)/"Ho[lmlaug](?) ok "Gillaug létu reisa stein eptir "Ól[eif](?) ...
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
... reisti stein þenna eptir "Óleif ... [rist]i rún[ar].
þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
Óleifr (17 förekomster)
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda "Aldrífar.
"Óleifr ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund.
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
"Grímr lét hǫggva stein eptir fǫður sinn "Véstein. "Óleifr hjó.
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Óleifr ok "Holmfastr/"Hjalmfastr o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu
"[Ó]leifr(?) lét reisa stein ... [a]t "Geirbjǫr[n](?), bróður sinn
... "Óleifr, þeir létu reisa stein at "Geirbjǫrn(?), b[róður] ...
"... ok "Óleifr ok "Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lé[tu] ... [s]tein þenna ...
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð
"Óleifr ok "Þ[or]s[t]einn létu r[étta stein epti]r "Gunnar, fǫður sinn.
"Áleifr/"Óleifr "Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
<olf> (1 förekomst)
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.

DR EM85;371B $

Ög 112 „
Ög 198 $
Sö 32 U/V
Vg 13
Vg 50
U 864 „

olli (1 förekomst)
"Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð ilt.

Ólǫf (6 förekomster)
"Ólǫf reisti stein þenna eptir "Hofi/"Høfi/"Hyfi, bónda sinn góðan.
"Ólǫf ok "... ... ... ... sinn, er bjó í "Ey[r]avaði.
§A "Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru sína.
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
"Ólǫf lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir

Sö 8
Sö 70

Ólǫfar (2 förekomster)
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.
þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.

Sö 296

Ólǫfu (1 förekomst)
þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.

DR 316

Sm 37

Ög 122 „$

Sö 189

Ómun (1 förekomst)
"Tófi reisti stein þenna eptir "<umun>/"Ómun, sinn féla[ga].
ómunr (1 förekomst)
"Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.
óneisan (1 förekomst)
"Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?).
Óneisi (1 förekomst)
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar>

DR 330 $

Sm 2 „
Sm 131

Ög 77
Ög 217
Sö 189
Sm 5
Sm 37
Sm 147
DR 68

N 237 „
N 238 „
IR 5

U 51 „

U 328
U 336
U 773 $

óneisir (1 förekomst)
"... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
Óníðing (2 förekomster)
"Ábjǫrn lét reisa stein eptir "Tóka "Óníðing.
"Tó[l]ir/"Dó[tt]ir reisti stei[n] ... "Óníðing, bró[ð]ur sinn.
óníðingr (7 förekomster)
setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu,
fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ... <ratami>.
setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða
"Jar[g]eirr reisti stein þ[enna] ... <stʀalr> <kar-> óníðingr.
"Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
Ónn (3 förekomster)
§A "Ónn reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B
... [re]ist rúnar þessar "Ónn(?) ... son ept ...
"Ónn á "Ásu ...
<onr> (1 förekomst)
ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
Ónæm (3 förekomster)
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í "Báristǫðum.
þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir "<–aiþ>.

Ónæmr (2 förekomster)
"Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár
"[S]igfastr ok "Ónæ[mr] ... ... eptir "Illuga, fǫðu[r] ...

U Fv1946;258 $
U Fv1968;279B

Ónæms (1 förekomst)
§A "Ragnvaldr lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét

U 112

<or>
<har> <mar> <or>

DR SCHL18

(1 förekomst)

ór (8 förekomster)
Öl SAS1989;43
brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir
U 735
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml
U 735
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son
U 736 „
... [st]ein ór staði ... rétta ... ...
U ANF1937;163
§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
G 203 $
bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ...
DR AUD1996;274
En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ... ... ... §B "Ingul[fr](?) ...
N 61
þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir þessi.

DR AUD1996;276 $

Sö 130
Sm 39 $

Sö 126

ora (1 förekomst)
§A ... ora(?) ... ... ... §B ...

orða (2 förekomster)
Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)] "Gǫrðum(?) ...
§A "Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar góða[n].
orði (1 förekomst)
fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.

Sm 44

U 345 „
U Fv1992;159A
Vs 19

U 169

Sö 22 $
U 579

G 203 $

Vg 194

Ög 89
Sö 109
Sö Fv1973;189

U 518 $

orðlofi (1 förekomst)
§B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
Orm (3 förekomster)
... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu
... at "Or[m](?) ...
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari.
Orm.. (1 förekomst)
"Holmsteinn í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey
Orma (2 förekomster)
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
"Viðbjǫrn, arfi "Guðbjarnar, rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?) eptir brœðr sína.
ormálur (1 förekomst)
fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C
Ormar (1 förekomst)
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
Ormarr (3 förekomster)
"Ormarr reisti kuml eptir "Áskel, bróður sinn.
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?)
"Ormarr reisti stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
Ormgeir (1 förekomst)
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir

Ormgeirr (1 förekomst)
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður

Sö 234

DR MLUHM1983-84;131

Ormhildr (1 förekomst)
§A "Ormhildr kvað þat §B ... §C ...

U 530 „

Ormi (1 förekomst)
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður

G 216 $

Ormika (1 förekomst)
"Ormika, "Ulfhva[t]r(?), "Grikkjar, "Jórsalir, "Ísland, "Serkland.

Sö SB1965;12 $
U 628 „

Sö 101

U 518 $

Sö 350

Sö 36

Ormr (2 förekomster)
"Ormr ok "Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður
"Þorbjǫrn ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at
Orms (1 förekomst)
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda síns.
Ormulf (1 förekomst)
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í
Orra (1 förekomst)
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].
Orri (1 förekomst)
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður

Ög 209 $

DR 339 $

Sö 126
Sö 338
Vg 40
DR 380

DR 356 $

U AST1;150

Ög 22
Ög 91 $
Ög 229
Sö 205
U 202
U 350 $
U 539
U 574
U 948 $

Sö 304

Orrosta (1 förekomst)
"Tosti reisti stein eptir "Tóka ok "Orrosta, nefa sína.
Orrostr (1 förekomst)
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga
orrostu (4 förekomster)
þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.
á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta
orti (1 förekomst)
Orti "Vað[i] [ept] "Ásmund, son sinn.
órvakr (1 förekomst)
V[e]s[at-t]ú(?) órvakr úti, misfylgir! Fangi skaði vá! ...
Órœkja (9 förekomster)
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Órœkja(?) reisti stein þe[nna] eptir "Ǫmmu(?), systur.
"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?) steindi(?).
"Órœkja ok "Ígull létu reisa stein ... "...bjǫrn, fǫður sinn.
láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður "Órœkja.
§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu
"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
Órœkju (4 förekomster)
"Goti lét reisa stein þenna eptir "Órœkju, son sinn.

U 412
DR 83 $
DR 83 $

U 649B „

"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er
maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr
<osaoiar> (1 förekomst)
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð hjalpi ...

U 910

<osi> (1 förekomst)
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ... <niþiʀib> ...

IR 12

ósi (1 förekomst)
Horn hjartar lá á ósi ár.

Sö 335 $

U 333
U 645
U 797 $
U 1042
U 1092 $

U 881

Sö 202 $

Ósníkin (1 förekomst)
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari "Holmsteins.
Ósníkinn (5 förekomster)
"Ósníkinn ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður
"Ósníkinn lét rétta stein þenna at brœðr sína
... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... ... "Ós[n]ík[i]nn(?), fǫður sinn.
lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti rúnar.
"Ósníkinn ok "Randvé létu reisa stein þenna at "Stóra.
Óspak (1 förekomst)
"... gerði merki eptir "Óspak, s[on] ...
Óspaka (1 förekomst)
"Þorbjǫrn reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti "Kolhaug(?).

U5

Sö 26 $
Sm 113

U 972 „$

U 942

Sm 60 $

DR 387 $

U 674
U 742

U 707 $

Ög 124 „$

Óspaki (1 förekomst)
"Snerrir(?), "Ós[paki](?)
Óspakr (2 förekomster)
"Fasti ok "Óspakr létu reisa stein at "Sighvat, bróður sinn.
"Óspakr lét [rei]sa kuml eptir "Fǫður, stjúpson sinn.
Ósríkr (1 förekomst)
"Ingvarr(?) ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?) góðan, "Styrbjǫrn(?).
oss (1 förekomst)
lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.
Óstarki (1 förekomst)
§AP "Sveinn/"Steinn ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa
ósynju (1 förekomst)
stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.
Ósyrg (2 förekomster)
"<fili>, "Svarthǫfði, "Djarfr, "Ófeigr reistu stein eptir "Ósyrg, fǫður sinn.
"Ari lét eptir "Ósyrg, fǫður sinn. "[Tíð]kumi risti rúnar.
Ósyrgr (1 förekomst)
... "Ósyrgr ... stein þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa
Ótama (1 förekomst)
"Óttarr/"Ótama setti stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn.

Ótamr (1 förekomst)
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með

Sö 320

Otr (2 förekomster)
"Ǫnundr reisti stein þe[nna e]ptir "Otr/"Odd, son sinn.
... ... "[Í]gulfríðr/"Holmfríðr reis[ti] st[ein] eptir "Otr, bróður s[inn].

Ög 26
U Fv1975;169

Öl 24 „$
Sö 217
U 582 „
U 769
U 1087 „

Ótrygg (5 förekomster)
... e[pt]ir "Ótrygg, bró[ður] ... "[Gu]ðný(?) lét reisa eptir [so]n(?) sinn.
ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.

Sö 144
U 37
U 592
U Fv1946;258 $
U Fv1946;258 $
Hs 2 $
G 356

Ög Fv1975;174

U 570

Ótryggr (7 förekomster)
"Ótryggr, "Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður
"...efni ok "Ótryggr ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ...
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok
ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok
... "Ótryggr(?) risti.
Ótryggs (1 förekomst)
... "Jarl reistu [stei]n þenna eptir bróður/brœðr "Ótryggs.
Ótryggva (1 förekomst)
"Áki ok "Sveinn þeir létu reisa stein eptir "Ótryggva, fǫður sinn.

Ög 118
DR 314

Ög 18 $
Ög 124 „$
Sö 216 „$
G 113
N 453
N 453

U 1102 „
U 1119

U 1012

U NOR1998;25

Hs 7
Hs 7
Hs 7

N A283

Óttar (2 förekomster)
ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar, bróður sinn.
sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr góða.
Óttarr (6 förekomster)
"Óttarr(?) [r]eisti stein þe[nna ep]tir "Jafra ok "Víg, brœðr sína.
"Óttarr/"Ótama setti stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn.
"Óttarr ok ... ... [enda]ðist austr ...
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat,
§P "Óttarr reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein
§P "Óttarr reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.
Óþvegin (2 förekomster)
létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin hǫggva.
"Ragna(?) lét rétta stein eptir fǫður sinn "Óþvegin.
Óþveginn (1 förekomst)
"Spraki ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn,
<ouriþ> (1 förekomst)
§A ... <iorils> <ouriþ> <uaksnaur> <kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu
oxa (3 förekomster)
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok
at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki
oxsi (1 förekomst)
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.

DR M19
DR M20

Öl 51 $
U 160
DR 399
DR 399

U 719

DR 410 $

U NOR2000;30B

N 599

Pái (2 förekomster)
"Ǫzurr "Pái í "Lundi.
"Ǫzurr "Pái "Lundi.
paradís (4 förekomster)
Létti "Guð sá[l] ... [pa]radís.
"Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
"Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta
hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
paradísi (1 förekomst)
"Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
patris (1 förekomst)
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit,
pax (1 förekomst)
Fr[iðr] {pax tec[um]}
penning (1 förekomst)
"Áskell á penning þenna.

U 65 $
DR M65

Pétr (2 förekomster)
... "Pétr l[ét](?) ...
"Pétr í "Lundi.

DR M43

Petrus (1 förekomst)
"Guðvini, "Petrus.

Philippus (1 förekomst)
... "Philippus rúnar(?).

Br Or6 $

DR 410 $

pius (1 förekomst)
vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.

X RyNLT2004;5

plóga (1 förekomst)
variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
prestr (1 förekomst)
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er

N 252

Vg 119 $
U 11
U 29 $
U 328
U Fv1992;164C
U NOR1997;29A
U NOR2000;34A
G 10
G 310
N 237 „
N A281

Öl 1 $
Öl 28 $
Öl 28 $
U 847 $
U 847 $
U 1167

ráð (11 förekomster)
"Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan
þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
§A Ráð nú, en þú ... §B .../...
§A Ráð þú rúna[r] ... §B ... ...
§A Ráð þú! §B ...
Ráð þú ...
"Farulfr son ... þeir ráð ... ... ...
"<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.

ráða (9 förekomster)
mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.
"Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng
Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu
at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.

Hs 10 $
G 227 $
N 160

en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar]. ... ráða(?).
... ráða kann, forn(?) ...
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.

ráði (6 förekomster)
Sö 213
sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
U 729 $
góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
U 887
frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.
DR EM85;371B $
§PA Ráði "Oddulfr. "Oddulfr sendi "Auðríki/"Eyríki ... ...
DR EM85;371B $
"<ul—li> ... ... ... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und
X FiNOR1998;14
... Ráði ma[ðr](?) ... "Þorfas[t] ...

U 923 $

U Fv1959;196
Vs 24 $
Gs 12 $

DR 161

G 113

U 1146

ráðkonu (1 förekomst)
stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
ráðr (3 förekomster)
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa]
"[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
Ráðspaka (1 förekomst)
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.
Ráðþjalfr (1 förekomst)
ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran.
Ráðulfr (1 förekomst)
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára,

Ög 136 $

Sö 224

U 558 $
U Fv1979;246

Sö 14 $
Sö 62
Sö 177 $
Sm 169 $
U 376
U 1119
G 200

Ráðulfs (1 förekomst)
vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs
Raggi (1 förekomst)
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
Ragn.. (2 förekomster)
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
"Ragn...(?)/"Rann...(?) ...
Ragna (7 förekomster)
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
"Ragna lét reisa stein þenna ... ... son "Guðbjarnar, dreng ófælan.
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn risti.
"Ragna(?) lét rétta stein eptir fǫður sinn "Óþvegin.
"Uni/"Unni ok "Hagnviðr, arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi

U 513
U 687

Ragnar (2 förekomster)
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða,

Vg 55
U 98 „

Ragnarr (2 förekomster)
"Ulfr ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn
þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.

Sö 14 $

Ragnbjǫrg (1 förekomst)
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var

U 590

U 897

U 69

U 329
U 330
U 331
U 332 „

Ragnbjǫrn (1 förekomst)
"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok
Ragnelfi (1 förekomst)
"Sigviðr, sonr "Gillaugar, reisti rúnar eptir "Ragnelfi, sværu sína.
Ragnelfr (1 förekomst)
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð
Ragnfast (4 förekomster)
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok "Ástríðar.
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.

Ragnfastr (8 förekomster)
Sö 253 „
"Ketilfast[r] ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður
U 29 $
Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir
U 98 „
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.
U 118
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann
U 168 „
"Holmsteinn, "Ragnfastr, "Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok]
U 496
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.
U 497
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok
U ATA4909/78 „
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir

U 115 $
U 155 $

U 148 $

Ragnfríðar (2 förekomster)
§A ... "Finnviðr, sonr "Ragnfríðar, lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ...
létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok "Ragnfríðar.
Ragnfríði (1 förekomst)
"Ingifastr lét rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr eptir móður sína.

Sö 2
Sö 141
U 337 $
U 338
U 346 „
U 356

Ragnfríðr (6 förekomster)
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir
hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k]
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður
"Ragnfríðr lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar.
"Ragnfríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar.

U 118

Ragnhildar (1 förekomst)
reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.

Ög 65 „

U 215
U 376
U 517 $
U 540
DR 209 $
DR 209 $
DR 230

Ög 231 $
U 508 $

Sö 8

Ragnhildi (1 förekomst)
... lét [h]ǫ[gg]va [ku]ml ep[tir] "[Ragnh]ildi(?), [k]o[n]u s[ín]a. ... ...
Ragnhildr (7 förekomster)
"Ragnhildr(?) ok "Ulfhildr létu stein eptir fǫður ok bróður sinn.
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn risti.
"... ... ... re[ist]u stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar þessar.
"Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs
þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan
§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok
Ragni (2 förekomster)
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð
létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
Ragnþrúðr (1 förekomst)
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar,

Sö Fv1948;289
Sö Fv1948;295
U 309
U 310

Ragnvald (4 förekomster)
"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á
"Halfdan reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.

U 112
U 112
G 272 „

Ragnvaldr (3 förekomster)
§A "Ragnvaldr lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó
dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs forungi.
"Þorfríðr(?)/"Þorfreðr(?) þeir ... ... fǫður sinn, "Ragnvaldr ...

U 341

Ragnvé (1 förekomst)
eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.

U 969
U Fv1971;212B

Ragnviðr (2 förekomster)
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
... ok "Ragnvi[ðr] ... ok at ... [d]óttur s[ína].

U 50

Ragnvǫr (1 förekomst)
"Jóhan "Streitinn merki ok "Ragnvǫr eptir bónda.

U 962

<rain> (1 förekomst)
... at sik sjalfa[n kvi]kvan. En <rai–n> "[F]astgei[rr](?).

G 40

Ög 215 „

rak (1 förekomst)
Jó þann "Oddr rak.
Rambi (1 förekomst)
"Rambi(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.

U 438 $

Öl 4 $
U 998 $
U 1092 $

Sö 45 $

Sö 45 $
DR 269 $

U Fv1979;246

Randr (1 förekomst)
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna
Randvé (3 förekomster)
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð
"Ósníkinn ok "Randvé létu reisa stein þenna at "Stóra.
Rang (1 förekomst)
"Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ... <uinurniʀ>.
Ranga (2 förekomster)
stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ... <uinurniʀ>.
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
Rann.. (1 förekomst)
"Ragn...(?)/"Rann...(?) ...

Vg 118
N 213
N 541

Rannveig (3 förekomster)
"Rannveig gerði kuml þessi eptir "Sveinung, bónda sinn.
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr
"Rannveig á kistu þessa.

DR 265 „

<ranuiþi> (1 förekomst)
"<ranuiþi> "<huas> reisti stein þenna eptir "<þanfuþ>.

Vg 67

<rata> (1 förekomst)
"Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.

Sö 189

Vg 119 $

U 643

Ög 23 „
Br Olsen;217B $

Vs 24 $

Vs 15

U Fv1946;258 $

Ög 104 $
U 245 „
U 619

DR 202

<ratami> (1 förekomst)
§B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ... <ratami>.
<rau> (1 förekomst)
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ...
rauða (1 förekomst)
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
Rauða (2 förekomster)
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir "Gunna.
"<iualfir>, sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
RauðBallir (1 förekomst)
konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa] systir góð.
Rauði (1 förekomst)
"Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður. "Balli.
Rauðkár (1 förekomst)
ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?) <fasti>.
Rauðr (3 förekomster)
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi
... "Rauðr hjó(?) ... þessi merki eptir "...
Rauðumskjalda (1 förekomst)
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts "Rauðumskjalda.

N 58 „

Sö Fv1948;289

Ög 136 $
U 838
U 896
U 913
U 940 $
U 940 $
U 961
DR SCHL3

U 1077 $

Vg 175

Vg 119 $

U 494

Nä 23 $

Rauðusjó (1 förekomst)
"Eilífr "Elgr bar fiska í "Rauðusjó.
Rauningi (1 förekomst)
son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.
réð (8 förekomster)
níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr
fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
"Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta
létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars
Ref (1 förekomst)
... [ep]tir "Ref/"Reif, hann(?) <bi-kumr> ...
Refr (1 förekomst)
"Refr ok "Vésteinn reistu stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
reginkunnu (1 förekomst)
mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ...
Reginmund (1 förekomst)
"Brúnkell lét rétta stein þenna eptir "Reginmund(?), [fǫ]ður(?) sinn, arfa ...
Reiðubúin (1 förekomst)
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k] "Freysteinn.

Öl 1 $

Ög 175 $

Ög 24
U 1077 $

DR SCHL9

ReiðViðurr (1 förekomst)
vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar
...reif (1 förekomst)
... "...reif, son ...
Reif (2 förekomster)
... [e]ptir "Reif.
... [ep]tir "Ref/"Reif, hann(?) <bi-kumr> ...
reip
reip

(1 förekomst)

reisa (611 förekomster)
Öl 3 „$
[Þe]ir brœðr létu r[e]isa ... [e]ptir ...
Öl 4 $
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
Öl 7 „$
"... lé[t] reisa stein eptir "Þor... ... [s]inn. "Guð hja[l]pi sál hans.
Öl 18 $
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.
Öl 19 „
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Öl 21 $
... "... lét reisa steina epti[r] "Sævar, fǫður s[i]nn góðan.
Öl 23 „$
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
Öl 24 „$
... e[pt]ir "Ótrygg, bró[ður] ... "[Gu]ðný(?) lét reisa eptir [so]n(?) sinn. Hj[alpi](?) ...
Öl 26
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
Öl 31 $
"Auðbjǫrn lét reisa stein ... hjalpi sálu hans.
Öl 36 $
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir
Öl 36 $
létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
Öl 41 „$
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
Öl ATA4684/43B $
"Gyða lét re[isa] ...
Öl ATA4703/43 $
§P "... [o]k "Guð... lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein
Öl ATA4703/43 $
reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir] "Þorbjǫ[rn].
Öl ATA411-4568-1998B
... [l]ét reisa steina þ[essa] ...
Öl KALM1982;57
o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
Öl Köping3
... "Búi/"...búi lét r[eisa]/r[étta] ... sinn gó[ðan].

Öl Köping45
Öl Köping54
Öl Köping59
Öl Köping69
Öl Köping70
Öl Köping71
Öl Köping74
Ög 10 $
Ög 23 „
Ög 30
Ög 98 $
Ög 113
Ög 127 „
Ög 128
Ög 152
Ög 156
Ög 177 „
Ög 192 „
Ög 224
Ög 226 „
Ög 227 „
Ög 232 $
Ög Fv1959;249
Sö 3
Sö 7
Sö 10
Sö 19 $
Sö 21 „
Sö 22 $
Sö 26 $
Sö 30
Sö 33
Sö 35
Sö 37
Sö 55
Sö 60
Sö 84 $

... "Grímarr(?) létu r[eisa]/r[étta] ... sinn.
... [l]ét reisa stei[n] ... [b]ónda sinn. "Guð ...
... [r]eisa ... ... ...
... ok þeir brœðr létu reisa stein eptir "Skóga ...
... [r]eisa stein ep[tir] ...
... "[Bjǫ]rn(?)/"...[bjǫ]rn(?) lét reisa ...
"... lét r[eisa]/r[étta] ... ... sína ...
... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn góðan.
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir "Gunna.
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
§A ... reis[a] stein þenna eptir "[K]rók(?), sinn fǫð[ur] ... §B ...
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur
"<hua> lét rei[sa]/ri[sta] ... ... sinn.
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund
"Illugi lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð sálu
"Tóla lét reisa stein eptir "Þorlak, son sinn.
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
"Þóra lét reisa stein þenna eptir "Helga, bónda sinn.
§A "Ástríðr, "Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður sinn.
... ... ... brœðr létu reisa(?) ... ... ... ... ... ... ... sinn.
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
"Þor... ... "... þau létu reisa s[tein] ... "...[s]tein, son s[inn].
"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður "Illuga.
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð
... ... "Vreiðr létu reisa stein ... "Jǫrund, fǫður sinn góðan ...
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
"Fasti ok "Óspakr létu reisa stein at "Sighvat, bróður sinn.
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir "Ingifast.
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til
ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi.
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... lét reisa st[ein] ... "Rysju(?), bró[ður] sinn. Ha[nn] ... austr. "Balli
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans
"Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.
"Véulfr ok þau "Alfdí[s](?) ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at "Holmdjarf(?), fǫður sinn.
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
"Ketilfastr lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
"Steinn lét reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at
... [stei]nar þessir, er lét "Ás... ... "[Ǫ]nund reisa.
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B
"Ragna lét reisa stein þenna ... ... son "Guðbjarnar, dreng ófælan.
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru
... lé[t r]ei[sa] ... [epti]r "Helga. "Guð hjalpi ...
"Hermóðr lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ǫnun[d]r ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son
"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r]
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala,
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli risti.
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
"Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans
"Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli
"Fullugi lét reisa st[ein] ... "...bjǫrn ok <ku–s> <biai>.
"Guðbjǫrn ok "... létu [reisa] stein þenna at "Védjarf, fǫður sinn.
"Hǫskuldr(?) ok "Steinhildr létu reisa stein eptir "Steinbjǫrn, góðan.
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
"Sveinn lét reisa stein at "Hróðgísl, fǫður sinn.
"Vég[í]sl o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn hjó stein.
"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
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... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni
"Sveinn lét reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir "Guðvǫr/"Guðmar/"Guðvar.
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
"Þorfastr lét rei[sa] s[t]ein þenna eptir "Halfdan, son s[i]nn.
"Karl ok "Áðísla létu reis[a] ... ... "Arngísl, fǫður ...
"Sigviðr ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir "Óleif.
"... ok "Ingibjǫrg létu re[isa] ... ... ... <at> verðr engi "Ingvars ma[nna] ...
"Gunnbjǫrn lét reisa st[ein] ... ... ...
... [o]k "Tófi þeir létu reisa stein þenna eptir "...
o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?) sinn.
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
"Vígmarr lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður
"Véfastr [ok "S]igviðr létu reisa at "Ulf, fǫður sinn.
ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
"Guðlaug [l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at
"Goti lét reisa stein þenna eptir "Órœkju, son sinn.
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
... reisa at "Gagar(?)/"Kag(?)/"Gag(?), bónda nýtan.
§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann
"Ófeigr ok "... l[ét]u reis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gert.
er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður ... §C ... [lét] reisa ...
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru.
"[Bjǫ]rn(?) lét reisa stein e[ptir] ...
... l[é]t r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?)
... [re]isa stei[n] ... [a]t so[n] ...
... lét [r]eisa stein þenna eptir "To[s]ta(?) s[on] ...
"Bjarni ok "[G]ei[rr] létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>,
"Bjǫrn lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum. "Bjǫrn hjó.
"A[u]ðgunnr(?) ok "Arngerðr/"Arngeirr lé[t]u reisa ... ... ... "... b[ró]ðu[r s]inn.
"Gunnbjǫrn lét r[eisa] ... [hjal]pi ǫnd betr en ...
"Eyg[ei]rr(?) ok "... ... [þei]r [l]é[t]u reis[a] stein eptir "Œpi, fǫður sinn.
"Ormr ok "Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður sinn.
"Ábjǫrn lét reisa stein eptir "Tóka "Óníðing.
"... lét [ge]r[a br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ... "[G]uð ... [sá]lu ...
"Guðvarðr/"Guðvarr/"Guðvǫr lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son
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"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok
... reisa stein ok g[era] ... hjalpi ǫnd hans.
"Sigvarðr lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn
"Óspakr lét [rei]sa kuml eptir "Fǫður, stjúpson sinn.
"Jarpr lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ... "Sibbi ...
"Halfd[an] lét reisa stein þenna eptir "Sebba, fǫður.
"<kusta> ok "<þoraiþi-> þeir reisa eptir ...
... [l]étu reisa steina þessa eptir ...
... r[ei]sa kuml eptir "Bófa ...
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
... lét reisa stein þenna ep[t]ir "Ásgau[t](?) ...
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Sveinn lét [r]eis[a] steina [e]p[tir] "..., fǫður sinn. "Œpir risti.
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn,
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
"Líkviðr ok "Knú[tr] ... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ...
"Kjallakr/"Kjullakr lét reisa stein eptir "Kvíg, son(?) sinn gó[ð]an.
"Illugi lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at bróður s[inn].
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
... "Sighvatr létu re[isa] ...
... reisa ste[in] ...
"Gerðarr ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok "Ingimund.
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína
"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?) eptir.
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður sinn.
... [l]et reis[a] s[t]ein þenna eptir ... sinn.
"[Á]sgautr lét reisa stei[n] ... bónda ...
... [rei]sa stein at "Svarth[ǫfða] ...
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"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
"Gunnvǫr(?) ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
"[I]ngi o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Bjǫrn ok "Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf, bróður sinn.
"Þorfastr ok "Ingilaug létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, son sinn.
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.
... "<sirhun> létu reisa stein ... ... ... "Œpir risti rú[nar].
"Ǫnundr ok "Þorgísl þeir létu reisa stein eptir "Ásgaut.
"Forkunnr lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína,
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda sinn.
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á
§A "Gunnarr ... ... §B ... [r]eisa ...
"Ingifastr ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok
... [rei]sa stein ept[ir] ... [o]k "Inga eptir ...
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son
"Jarlabanki ok "Fastvé létu reisa steina eptir "Svein, son sinn.
"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son
"[S]vei[nn] ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir
"... lét rei[sa] ... "...fast ok at "Geirbjǫrn, brœð[r] ... [þe]ir dóu aus[tr].
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok
"Kǫrlungr(?) lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell
"Gísmundr ok "Hemingr létu reisa stein eptir fǫður sinn "Halfdan.
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína,
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi.
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð
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"Skalli ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda sinn.
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir
"Jóhan ok "Lífsteinn létu reisa ste[in] ... "... fǫður sinn. "Œpir risti.
"Sighvatr ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
"...goti ok "Ingifa[str] ... [lét]u reisa [s]tein eptir ... ... ...
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður sinn.
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á
... lét reisa stein eptir "Ketilmund ok eptir "Ólaf, son(?) ...
"Þegn ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum.
"Órœkja ok "Ígull létu reisa stein ... "...bjǫrn, fǫður sinn.
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý.
"Bjǫrn ok "Végunnr létu reisa stein eptir "Svein, fóstrson sinn.
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð
átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn
"Jóhan lét reisa steina ep[tir] "Eys[t]ein, fǫður sinn. "Drósbúi risti.
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti rúnar.
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Tosti ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður sinn.
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti
"Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
... ok "... ... ... reisa ...
"Holmlaugr ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Illugi lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son sinn.
"Ingjaldr ok "Hemingr létu reisa steina eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína,
"... lét r[eisa] ... bróður sinn. En "Œpir risti rúnar.
... létu reisa stein at "Freystein, son sinn ...
"Sigsteinn ok "Vésteinn létu reisa stein [þ]e[nn]a eptir "Ingvar(?), fǫður sinn.
"Gillaug lét reisa steina ok brú gera eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Illugi lét reisa steina ok haug gera eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
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"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... lét reisa stein þenna eptir "Ingjald, son sinn.
"Þórir ok "Freysteinn létu reisa stein eptir "Þorstein, bróður sinn.
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál
"Vébjǫrn ok "Húskarl létu r[eis]a stein eptir "Sibba, fǫður sinn.
... lét reisa s[tein] ...
"Sibbi ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr "Gísmundar.
"H[olm]laugr(?)/"H[olm]laug(?) lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður
"Ho[lmlaugr](?)/"Ho[lmlaug](?) ok "Gillaug létu reisa stein eptir "Ól[eif](?) ...
"Kjallakr(?)/"Kjullakr(?) lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn.
"... ok "Holmfastr létu reisa steina eptir "Holmgeir, fǫður sinn, dreng hæfan.
"...fari létu rei[sa] ... "...luga, fǫður ...
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd hans.
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
"[Ketil]vé(?) ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok
reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?) eptir "Jǫfur <iarþnn>.
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var
"Ósníkinn ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður sinn.
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok
"Véketill ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður "Órœkja.
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi
"Ragnfríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi
"Folkmarr lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... ... ... ... ... reisa ... ... "Guð hjalpi ǫnd ...
"... lé[t] r[eisa] ... [epti]r "... son "Gunnars í "Hrísney. "Sveinn risti.
"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son "Árna.
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"Svei[nn] ... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
"... lét rei[sa] ... ... "[Hal]fda[n] ...
"Loðinn [lé]t reisa st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda
"Styrbjǫrn lét reisa stei[n e]ptir "Sigstein, fǫður [sinn], bróður "Holmst[ei]ns.
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... reisa stein ...
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð
... reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Jǫrundr ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da góðan.
"Þorsteinn lét reisa stein þenna eptir "Jǫrund, son sinn.
§P "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu
stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm], son sinn.
"Þórir ok "Hróða létu reisa stein þenna eptir "Borgulf, fǫður sinn.
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ...
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét reisa stein eptir sik sjalfan.
"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans.
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Herleif ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður sinn.
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda sinn.
"Ígull ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður [sinn].
... ok "Fastgeirr/"Fastgerðr o[k] "Vémundr létu reis[a] ...
... ok "Kvikr létu reisa stein ept[ir] ...
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi ǫnd
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok
"Eistr lét re[isa] ... [eptir] "Svarthǫfða, fǫður [sinn].
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn.
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda.
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Tafeist[r] ... [rei]sa stein þenn[a] ... "Guð hj[al]pi ǫnd [ha]ns. "Þorbjǫrn risti.
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gillaug, "Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir "Dragmál, móðurfǫður sinn.
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir "Ásgeirs.
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok
"Holmgeirr ok "Gunni létu reisa stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður sinn.
"Œringr(?) lét reisa stein at "Víðfara, fǫður sinn.
"Ernfastr ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn] "Ketilfast.
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann
... "[Sig]fastr(?) þeir létu reisa stein ... ...
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
"Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á
... [reis]a st[ein] ...
"Áki ok "Sveinn þeir létu reisa stein eptir "Ótryggva, fǫður sinn.
"Alfgautr ok "Vígdjarfr létu reisa stein at fǫður sinn "Víga.
"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans
"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?),
... [o]k "Ketilbjǫrn létu s[tein re]is[a] ...
"Ádjarfr ... "Fullugi létu reis[a] ... eptir "Védjarf, fǫður sinn ... ...
"Rǫskviðr lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn. "Auðmundr(?) risti rúnar.
"Arnnjótr ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn. "Þorfastr risti rúnar.
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var
"Ábjǫrn ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður sinn.
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"... ok "Gulleifr ok "Bj[ǫrn] ... ... létu re[isa] ... [s]inn.
... ok "Gyríðr létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans.
"Freybjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Gunndjarf, fǫður sinn.
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir "Sig...
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda
"Kúss(?)/"Guss(?) ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
"Steinbjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Gillaug lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti
"Sighjalmr lét reisa stein þenna eptir "Kús(?)/"Gus(?), bróður sinn.
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
"Geirbjǫrn ok "Gyllir ok "Jógeirr ok "... reisa stein eptir "Geirmund karl.
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok "Bjǫrn.
"Ígulbjǫrn ok "Nesbjǫrn létu reisa ste[in] ... [e]ptir "<uinþa>, fǫður sinn.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni.
"<olbusi> lét reisa stein þenna at "Ófeig, fǫður sinn.
"... létu reisa mer[ki] ... f[ǫ]ður sinn.
"Bjartr(?) ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru
"Andvéttr ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
"... létu reisa stein þenna eptir "Heðin, fǫður sinn.
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó
"Ólafr ok "Arnmundr létu reisa stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
"Ásbjǫrn ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
"Bjǫrn lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi
"Hróðmundr ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan.
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
... re[is]a st[ein] [a]t "Ǫ[l]vi(?), leysa(?) s[inn] ... hjalpi sál hans.
... [lé]tu reisa stein at "Eilíf, fǫður ...
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði
Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði
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"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í
"Goti lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Goti lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr
"Óleifr ok "Holmfastr/"Hjalmfastr o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ... "Balli ri[sti].
... ok "Holmfas[tr]/"Hjalmfas[tr ... þ]eir létu reis[a stei]na at "Végaut f[ǫður] ...
"Kali l[é]t r[eis]a stein at "Sigreif, bróður [sinn, s]on(?) "<sairʀ>.
"[Ó]leifr(?) lét reisa stein ... [a]t "Geirbjǫr[n](?), bróður sinn góða[n] ... [ri]sti
... "Óleifr, þeir létu reisa stein at "Geirbjǫrn(?), b[róður] ...
"Brúni lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður [s]inn.
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn góðan.
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál
"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í
... "Bjǫrn lét reisa ...
"Þorsteinn(?) lét reis[a] ... "..., son sinn góðan. "Tíðkumi hjó.
"Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í
"Bjǫrn ok "Rúna þau létu reisa st[ein] ... bróður ...
"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at "Vébjǫrn.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en
"Brynjulfr(?) ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau
"Steinn/"Sveinn lét reisa stein þenna eptir "Viðbjǫrn, fǫður ...
"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér
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"Véfas[tr] [lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
"Kárr lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok
"Ásgautr lét reisa stein at "Myndil, son s[inn].
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja beztr.
"Ulfr lét reisa stein, sjalfr hann eptir sik.
§P "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>,
Bjó í "Víkbý(?). §Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>,
Bjó í "Víkbý(?). §R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>,
... ok "Ernviðr þeir létu reisa stein þenna ...
"Víki[ng]r(?) lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi
"Auðgeirr/"Auðgerðr ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður sinn.
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál
"Ástríðr/"Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda
... [l]ét reisa st[ein] ... "[Guð hja]lpi ǫnd ...
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn ...
... ... [lét r]eisa steina eptir "Loðin, son sinn.
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
... [lé]t reisa s[t]ein ep[tir ...] [fǫðu]r/[bróðu]r sinn.
"Harðgeirr ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Ríkviðr ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna eptir "Þorstein.
"...fríðr lét re[isa] ...
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína,
"Ásgeirr ok "Gerðarr láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi
"Ólǫf lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð,
... [reis]a st[ein] ...
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál
"Þorgerðr(?) lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir
... [lé]tu reisa merki þe[ssi] ... fǫður sinn.
"Eyndr ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast, fǫðu[r].
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... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í
"Þorgísl ok "Gísl létu reisa stein eptir "Svein, fǫ[ður] sinn.
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ...
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r] si[nn].
"Sigfrøðr lét her(?) reisa at "Borggeir, fǫður sinn.
"Ingigerðr/"Ingikárr lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera
§P "Sveinn ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu
stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn.
"Ingi... ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn.
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í
... ... ... "<kasl> ok "Jǫfurfast lét reisa stein eptir fǫður sinn(?) ...
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður sinn.
"Holmfastr lét reisa stein at "Ígulgeir, fǫður sinn, ok "Þorbjǫrn.
"Jǫrund[r lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi
... [rei]s[a] stein eptir "<–lkir>, fǫður sinn. Ha[nn] ...
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu
"Freysteinn lét rei[sa]/ré[tta] ... "Skarða(?), fǫðu[r] ...
"Þorsteinn ok "Gyra(?) létu reisa stein eptir "Lafsa, fǫður sinn.
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda,
"Gunnbjǫrn lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ...
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir "Ásfast, bróður sinn.
"Ernfríðr ok ... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug
"Eilífr ok "Sigviðr létu reisa stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Véseti ok "Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?), fǫður. "Œpir risti.
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i].
"Ǫnundr ok "Jǫrundr ok "Sigviðr þeir létu reisa ... ok brú ... ... ...
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn.
"Ríkviðr lét reisa steina eptir "Ígul, fǫður sinn.
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"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast,
"Vígdjarfr ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung, fǫður sinn.
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
"Holmgeirr/"Hjalmgeirr lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok "Svarth]ǫfða, sonu sína.
"Guðfastr lét reisa stein ... "Fastulfr ... ... brú <asuhk>.
"Vígbjǫrn lét reisa s[tein] ... ep[ti]r "...
"Brandr ok "Sigviðr létu reisa stein at "Munda, bróður.
"Þorbjǫrn ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Heðinbjǫrn lét reisa stein at "Ála/"Alla, bróður sinn ... <hia>
"Fundinn lét reisa stein eptir sik kvikvan ... "Ke[t]ilmundr. "Kjúli(?) risti.
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð.
"Ketill lét reisa st[ein] ... [fǫ]ður sinn, "Gulla at bónda sinn.
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
"Véseti ok "Jǫfurr létu reisa stein eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"... ... [rei]sa steina eptir sinn
"Stynfríðr/"Steinfríðr ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?). "Œpir risti
"Bjǫ[rn](?) ... reisa stein ... [hjal]pi ǫnd ... risti rúnar þessar.
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu
stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
"Sighvatr ok "Karl létu reisa st[ein] eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Gulleifr ok "Sjóli létu reisa eptir "Ingifast, son "Jǫrundar/"Jǫrunda.
"Jǫfurr lét reisa stein at "Vígbjǫrn, fǫður.
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í
... ... ok "Ketilfastr ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein ... sinn.
"Vígi lét reisa stein eptir "Ingjald, fǫður sinn. "Jǫfurfast.
"Ósníkinn ok "Randvé létu reisa stein þenna at "Stóra.
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
"Harðsteinn ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir "Agmund, bónda sinn.
§A "Jǫfurfríð[r] ... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
"... lét reisa stein eptir "<taist>, bónda sinn, son "...
... [re]isa stein ept[ir] ...
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál
... "...ugi létu reisa stein eptir "Oddgeir, fǫður sinn.
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"Fasti ok "Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn "Þrónd.
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
"St[yrfa]str/"St[einfa]str(?) ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ... <liku> <þaʀ>.
... reis[a] [s]t[ein] [þ]enna eptir "... [so]n sinn ... ... ... ... ...
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð
"Heðindís lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla,
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar
§A "Véfastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.
"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti at ...
"Gunn... lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður sinn ... ...
"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir risti.
... [lét]u r[eisa](?) ... ǫnd ...
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ...
ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti,
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok
"Helga lét reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at
... lét reisa steina ...
"[Ǫ]nundr lét reisa stein þenna at sik kvik[va]n.
"Skagi o[k] ... ... ... reisa stein eptir "Freybjǫrn.
"...[bj]ǫrn(?) ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir
... Hann lét rei[sa s]tein þe[nna] ... sá ... [hja]lpi hans [sál]u ...
... [lé]t reisa s[teina] [epti]r "S[igbj]ǫr[n]/"S[eybj]ǫr[n] ...
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á
§A ... þeir ... ... §B ... §C ... [létu] reisa ... ...
"Ingirún lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ...
"<ernbarua> lét reisa stein ep[tir] ... risti
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti rúnar.
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli
"Taf(?) lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar],

Nä 4
... [lé]t reisa merki eptir fǫðu[r] ...
Nä 11
"Bjǫrn ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Nä 16
"... lét reisa eptir ...
Nä 23 $
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr
Nä 29 $
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
Nä 32
§A "Ulfr ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn, bónda "Gunnu.
Nä 34
"Þórheiðr lét reisa stein eptir "Lýðbjǫrn, son sinn nýtan.
Gs 1
"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
Gs 4 „$
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn.
Gs 19 „
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr
M 11 $
§P "Gunnviðr ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr
M 11 $
ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr
M 12 „
... [lét]u reisa stein þenna ...
Hs 11
"Véfastr lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu
J RS1928;66 $
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland.
G 134
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku
G 138
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ...
G 188 $
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann
G 203 $
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta
G 325 $
"Hróðlau[g] [l]ét reisa ... [e]ptir "Friðbjǫrn, son si[nn].
G 342 $
þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa stein [ept]ir ... ... <uina>
DR 6
§A ... lét reisa stein e[ptir] §B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir
DR 97
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon
DR 212
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir,
DR 344
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á
DR 345 $
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs,
DR 365 „
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.
DR 379 $
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?)
DR 389 $
"... [l]ét reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok
DR 390
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
DR 392 $
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.
DR 398
§A "Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi
DR 399
§A "Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu
DR 401
"Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður
DR 402
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi
DR EM85;343 $
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
N 417
"Þór[ðr] lét reisa kross þenna ept[ir] ...

Ög 217

reisir (1 förekomst)
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.

reist (36 förekomster)
Ög 64 $
Drengir reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta son.
Ög 81 $
drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist rúnar.
Ög 82
"Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir "Eyvind, "Tosta son, er átti "Haugbý.
Ög 165
ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna eptir "Tosta.
Ög 180
"Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] "Hrólf, fǫður sinn, var góðr.
Ög 188 „
"Þorsteinn reis[t r]únar eptir(?) ... ok ...
Ög 234
"Karl reist stein þenna eptir "Ásmund, bróður sinn.
Ög 235 $
"Karl reist stein þenna eptir "Þorfrøð(?), auðǫrvan(?), frænda si[nn].
Ög ATA1083/48
... "Tófi reist[i]/reist ...
Sö 54 $
"Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist rúnar.
Sö 323 „
ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
Sm 96 $
reisti stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú
U 778
austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.
U 1139 $
eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir,
U 1139 $
eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir ...
Vs 30
"[Þo]rfastr(?) reist ...
J RS1928;66 $
ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.
DR 4
"Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist rúnar.
DR 37
... ... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ... ...
DR 99
stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar þessar.
DR 134 $
"Ǫzurr landhirðir, "Køgis(?) sonr, reist rúnar þessar at "Ás[b]oð/"Ás[m]óð dróttning.
DR 188 „
"Guðfríðr reist ept "Þjóðbjǫr[g].
DR 209 $
kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At
DR 370 $
"Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
DR 404
sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
DR AUD1999;288 $
... §B svá rístr ... rúnar ok ... ... <heili-> ... "Áki reist <bi-rk>.
DR NOR1998;8
"...vi/"...vé reist rúnar þessar at "K.../"G...
N 163
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
N 238 „
... [re]ist rúnar þessar "Ónn(?) ... son ept ...
N 271
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.
N 517
"Bárðr r[eist].
N A187 $
"Þorgeirr reist.

Br Or3 $
Br Or17 $
Br Olsen;194 $
Br Olsen;199 $

U 654 $

"... reis[t] rún[ar].
... en "Ás... r[eist](?) ...
ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist rúna[r].
... En "Ásrøðr reist rúnar þessar. ... ...
reistek (1 förekomst)
austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra.

reisti (433 förekomster)
Öl 9 „
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok
Öl 13 „
"... reisti stein þenna eptir "Styrkár, fǫ[ður] ...
Öl 15 „$
"Ábjǫrn(?) reisti stein þenna eptir ... fǫður sinn ... "Víkar, bróður sinn.
Öl 17 „
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ingjald, bróður sinn.
Öl 28 $
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn,
Öl 28 $
hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn,
Öl 39 $
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
Öl 56 $
"Ásbjǫrn ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður
Öl ATA4684/43E $
... sá reist[i] ...
Öl Köping7
"Þyrvé rei[sti] ... [r]eistu at bróður sinn.
Öl Köping50
... "Ulfr ... [reist]i/[rétt]i stein ...
Ög 11
"Eysteinn reisti stein þenna eptir "Þóri, fǫður sinn.
Ög 13
"Sigsteinn reisti stein þenna eptir "<i-ui>, fǫður sinn.
Ög 14
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Jarna, son sinn.
Ög 15
... reisti ... ... ... "..., bónda sinn n[ýtan](?).
Ög 16 „
"Syvurr reis[ti] ... ... ... ... [br]óður sinn.
Ög 18 $
"Óttarr(?) [r]eisti stein þe[nna ep]tir "Jafra ok "Víg, brœðr sína.
Ög 25 „
"Styðingr/"Stœðingr reisti stein þenna eptir "Jarla, bróður sinn.
Ög 26
"Ǫnundr reisti stein þe[nna e]ptir "Otr/"Odd, son sinn.
Ög 34 $
"Hlífundr reisti stein þenna eptir "Un, bróður sinn.
Ög 42 $
"Hrólfr reisti stein þenna eptir "Þorstein/"Þjóðstein, son sinn.
Ög 44 „
"Karli reisti stein þenna eptir "Karl, fǫður sinn.
Ög 46
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Sǫlvu, bróður sinn.
Ög 47 $
"Þorfríða reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn, bróður sinn.
Ög 61
"Sigrún reisti stein eptir "Ásbjǫrn/"Austbjǫrn, fǫður sinn.
Ög 62 $
"Eysteinn reis[t]i stei[n] ... [ep]tir "Áskel, bróður sinn.

Ög 66
Ög 67
Ög 71 „$
Ög 81 $
Ög 85 „
Ög 88
Ög 89
Ög 91 $
Ög 93
Ög 96
Ög 97
Ög 103
Ög 104 $
Ög 105 $
Ög 107
Ög 108
Ög 109
Ög 111 $
Ög 112 „
Ög 120 „
Ög 122 „$
Ög 123 „
Ög 130 „
Ög 131 $
Ög 132
Ög 133
Ög 142 „
Ög 143 „
Ög 144
Ög 148
Ög 151
Ög 153
Ög 155 $
Ög 163
Ög 165
Ög 169 „
Ög 170

"Ingivaldr reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
"Lokki/"Illugi reisti stein þenna eptir "Auna, sinn bróður.
§A "Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist
"Helfr reisti s[tein þenn]a eptir "Þóri.
"Eysteinn reisti stein eptir "Káta/"Gadda, frænda sinn.
"Ormarr reisti kuml eptir "Áskel, bróður sinn.
"Órœkja(?) reisti stein þe[nna] eptir "Ǫmmu(?), systur.
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Eymund, bróðurson sinn.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
"Tófi reisti stein þenna eptir "Lið-Bófa, fǫður sinn.
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á
"Þorsteinn reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr
... [reis]ti báða steina at ... ...
... [r]eisti e[ptir]/a[t] ...
"Smiðr reisti stein eptir "Ǫnund, son sinn.
"Væringr reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með
"Ólǫf reisti stein þenna eptir "Hofi/"Høfi/"Hyfi, bónda sinn góðan.
"Grímulfr reisti stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng,
"Þórir(?) reisti stein eptir "Tuma/"Tumma/"Dóma, son sinn.
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.
"Þorgeirr reisti kuml þessi eptir "Ǫnund "Kanp, fǫður sinn.
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður
"Vékell reisti stein eptir "Hermóð, fǫður sinn.
"Sveini reisti stein þenna eptir "Gaut, bróður sinn.
... reisti stein þenna eptir "Helga, fǫður s[inn].
"Helga reisti stein þenna eptir "Ásmund, son sinn.
"Þor[bjǫ]rn(?)/"Dýr[bjǫ]rn(?) reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi> "Sveins(?) bróðu[r].
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir "Fróða ok "Ásbjǫrn, sonu sína.
"Þorfríðr/"Þorfreðr reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
§A "Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k
"Gei[rr] reisti s[tein] [e]pti[r] ...
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fǫður sinn "Sini(?).

Ög 176
Ög 180
Ög 184
Ög 186
Ög 187
Ög 189
Ög 190
Ög 191 „
Ög 193 $
Ög 196 „
Ög 197
Ög 199
Ög 202
Ög 203
Ög 204 $
Ög 206 $
Ög 208 $
Ög 209 $
Ög 210 $
Ög 211
Ög 212 „
Ög 214
Ög 215 „
Ög 219
Ög 221 $
Ög 223 $
Ög 225 $
Ög 230
Ög 233 $
Ög 236 $
Ög 238 $
Ög ATA1083/48
Ög ATA4197/55
Ög ATA6488/60
Ög Fv1959;95
Ög Fv1965;54
Ög Fv1966;102

"Skarði reisti stein þenna eptir "Guðmund, fǫður sinn.
"Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] "Hrólf, fǫður sinn, var góðr.
"Sæþórr reisti eptir "Þóra, bróður sinn, var dauðr.
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
"Jósteinn reisti stein þenna eptir "Dýra/"Djúra, fǫður sinn.
"Tóki reisti stein ept bróður sinn "Jóstein(?).
"... reisti stein eptir "Ágota, "Guð/góð[an] ...
"...geirr(?) reisti stein þenna eptir "Grímu/"Grímulf, fǫður si[nn].
§A "Sigsteinn reist[i] ... §B [e]ptir "Geirmund, mág si[nn].
"Þyrna(?) reisti stein þenna eptir "Eystein, sinn bróður.
"Végautr reisti steina þessa eptir "Þorgaut, bróður sinn.
"Holmsteinn reisti stein ... eptir "Gísl, fǫður sinn ...
"Geir[i] reisti steina þessa eptir "Steinkel. Þeir váru synir "Bjarnar.
... "<k-k-> reisti stein þenna ... "Vébjǫrn, son(?) ...
"[T]osti reisti stein eptir "Eystein, mág(?) sinn.
"Sigbjǫrg reisti stein þenna eptir "Gunnar, bónda sinn.
"Vígi reisti stein þenn[a](?) eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"Tosti reisti stein eptir "Tóka ok "Orrosta, nefa sína.
"Tosti reisti stein þenna eptir "Gæsling, fǫður sinn.
"Fullugi reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn.
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
"Rambi(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
"Eygautr/"Auðgautr reisti stein þenna eptir "Sigfús, mág sinn.
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Danska, fǫður sinn, bónda góðan.
"[Þors]teinn(?) reisti stein þenna eptir "Þóri, mág sinn.
"Þróndr reisti stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Þorgeir, bróður sinn.
"Ófeigr reisti stein þenna eptir "Eystein, son sinn.
"Tólir(?) reisti(?) stein(?) þenna(?) eptir(?) "Geirvé(?) ...
... "Tófi reist[i]/reist ...
"[Ó]lafr(?)/"[Þor]lakr(?) reis[ti]/ris[ti] st[ein] ... "[Guð](?) hjalpi s[ál](?) ...
... [reis]ti stein þe[nna] ...
"Svarthǫfði reisti stein þenna eptir "Vígdjarf, fǫður s[inn].
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
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"Hákon reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
"Vésteinn reisti ... ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at
"Djarfr reisti stein þenna at "Grím, fǫður sinn góðan.
"Þorsteinn reisti ... stein þenna [eptir] "Véulf, bróður.
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals
"Sigvaldi reisti ... ... "...kel, brytja sinn.
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn. Hann átti "Geirunni.
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
§P "Valr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok
... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á
"Svertingr reisti stein at "Harmsorga, fǫður sinn.
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Sigríði(?)
"Þórir(?)/"Þorgeirr(?) reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir
"Andvéttr reisti stein ... at "Eist(?)/"Æsi(?), fǫður sinn, þróttar þegn.
"Ásgautr reisti stein þenna ... "..., fǫður sinn, fóstra "Árna.
"Alríkr reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
sinn fǫður reisti stein þenna at "Þorstein <fauʀi> <maisi>.
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
"Ásgautr reisti stein þenna at "Hástein.
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Helga, bróður.
"Þrúðrún reisti(?) stein at fǫður sinn "Bjǫrn í "Sǫnd[u]m.
"<aiti> reisti <isn> <aþis> eptir "<ata>. "Ásbjǫrn hjó.
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara.
§A "Nesbjǫrn, sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu>
"Káti reisti stein þenna eptir "... fǫður sinn.
§P "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok
at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
... reisti stein at "Þóri, bróður sinn, stýrimann góðan.
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli
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"Vénjótr reisti stein at "Guðmund, son sinn, dreng góðan.
... reist[i stein þenn]a at "V[énjót](?) ... sinn.
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B
"Holmsteinn reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í
"Þorbjǫrn reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti "Kolhaug(?).
sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir fǫðurbróður sinn.
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn.
"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
"Guðbjǫrn reisti ... ... <uikskr> <ru> <rubr>.
"Gynna/"Gunna reisti stein þenna eptir "Saxa, son "Halfdanar.
"Ferð-Kári reisti stein þenna eptir "Guðbjǫrn(?)/"Kolbein(?), syni sínum.
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.
"Hallsteinn reisti stein at "Þjalfa, fǫður sinn. "Ámundi hjó.
"Signjó[tr] reisti stei[n a]t "Sigrøð, fǫður sinn, "Sibba [br]óður.
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings,
"Sighvatr rei[sti ste]in at son sinn "Ólaf.
"Kaupi reisti stein eptir "Sveini, fǫður sinn.
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með
þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.
"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
"... reisti stein þenna at "Végeir, fǫður sinn ... ... [dr]ápu h[a]nn.
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn
"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
"Halfdan reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn,
"... reisti ... ... ... ... sinn. Hann er endaðr í austrvegi út á
"Vígmarr reisti stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Þóra.
"Ormarr reisti stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
"Geirr reisti stein eptir "Bua. "Vébjǫrg var móðir. [Var] snor "Fastríð(?)
§A ... [r]eisti s[t]e[in] ... eptir "... §B ...
"Vígnjótr reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu hans.
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"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
"[Þó]rðr reisti kuml þe[ssi]/þe[tta] ... [end]aðist á "Englandi.
"... reisti stein eptir "Þor[gei]r, fǫ[ð]ur sinn. Sá endaðist á
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari
"Tosti r[eist]i [s]tein eptir "Gunna, mág sinn, ... ... ... vestar[la] var[ð]
"Hró[l]f[r](?) [reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá ... sálu þ[eira].
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
"Helgi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at
§AP "Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).
"Ketill reisti stein eptir sinn bróður "<nahhar> "Steins so[n].
"Végautr reisti stein þenna eptir "Geirfast, bróður sinn. "Ágau[tr](?) hjó(?).
"Ketill reisti kuml þessi eptir "Lei[k](?), móðurbróður sinn.
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn ...
"Tó[l]ir/"Dó[tt]ir reisti stei[n] ... "Óníðing, bró[ð]ur sinn.
"Helgi reisti stein þenna eptir "Finn, fǫður sinn.
§A "Glǫggr/"Klakkr reisti stein þenna eptir son §B sinn "Þorbjǫrn.
"Guðfastr reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
"Dverg-Ketill reisti stein þenna eptir "...
"Eynjótr r[eisti steina þ]essa(?) eptir "Svein, fǫð[ur] ...
"... rei[sti] ... bróður.
"Jar[g]eirr reisti stein þ[enna] ... <stʀalr> <kar-> óníðingr.
§A "Bjǫrn reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir.
"Grímr reisti stein eptir "Halfdan, frænda sinn.
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Á[l]eif "Hnakka, fǫður "Þorkels.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Þóri, son sinn.
"... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður
"Véfríðr reisti stein þenna eptir "Véseta, bónda.
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
"Geirvarr(?)/"Geirvǫr(?)/"Gróa(?) reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra heimti(?) stein.
"Agmundr reisti stein e[ptir] ...
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"Tólir reisti stein þenna eptir "Þorkel, mág si[nn].
"...ríðr reisti stein eptir sonu sína, "Svein ...
"Útlagi reisti stein þenn[a] eptir "Eyvind, harða góðan þegn.
"Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fǫð]ur(?) sinn.
"Auga reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, son sinn.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Þóri, bróður sinn.
... reisti ... [harð]a(?) góðan.
"Ǫlvir reisti kuml þessi eptir "Þóri, bróður sinn.
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn]
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"<rifata> reisti stein [þenna] eptir "Þo[r]s[tein] ok eptir "Þorlaf/"Þorlak.
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"Gyða reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ...,
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.
"Dagr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn frænda, harða góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna ept[ir] "Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir ...
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok
"<riuiþr> reisti stein þenna eptir "Grím, son sinn, mjǫk góðan dreng.
"Ásmundr reisti stein þenna eptir "Tóka(?)/"Tœk(?), fǫður sinn.
"<–arukr> reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng
"Ǫlvir(?) reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan.
"[Stein]þórir(?), "Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á
"...[g]autr(?) reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn, "Ruggu(?) so[n,
"Þyrvé reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr vígi.
"Véfastr reisti stei[n þenna epti]r "Vífa, harða góðan þegn.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.
"Bjǫrn reisti stein þe[nna] ..., son sinn, harða góðan dreng.
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn.
... [rei]sti stein þenna eptir "Guðmund, son sinn ...
§A "Þorbjǫrn reisti stei[n] [þenna epti]r "Þóri, bróðurson sinn, §B harða góðan
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok
"Kafli reisti stein þenna eptir "Geira, þegn harða góðan, bróðurson "<bitu>.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Þorvið(?), fǫður sinn.
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"Bolli/"Bóli reisti stein þenna eptir "Bollu/"Bólu, mág sinn.
Vg 172
"Starri/"Stari reisti ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn. En ...
Vg 174 $
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er druknaði.
Vg 177 $
"Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur "Gneggis(?)/"Kneikis(?).
Vg 178
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda
Vg 179
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða góðan.
Vg 181
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð
Vg 182 $
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
Vg 183 „
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
Vg 184
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi
Vg 188 „
... "<...unta> reist[i](?) ...
Vg 192 $
"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.
Vg 198
"Brúni [reis]ti stein þenna eptir "Áskel, son sinn.
Vg 257
... [r]eisti stein [ept]ir "Tófa, má[g] ...
Vg NOR1997;28 $
"...fi r[ei]sti stein ... ... ...
U 19
"Freysteinn reisti stein þenna eptir "Háðska, fǫður sinn.
U 170 „
Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti steinhall/steinhelli þenna/þessa.
U 200
"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi
U 297 $
"Jóbjǫrn reisti steina eptir "Sigbjǫrn/"Seybjǫrn, fǫður sinn.
U 324
"...ulfr reis[t]i st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son
U 332 „
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi
U 345 „
... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú
U 394
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir
U 403
... [rei]sti s[tein] ... eptir "Salsa, fǫður ...
U 504
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr.
U 610
... [reis]ti stein þenna ept "Ásgaut, son sinn, dreng ...
U 681
"Þjalfi reisti stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi sálu
U 732
"Kvígbjǫ[rn] reisti stein þenna eptir "Þorstein, b[róðu]r sinn.
U 734
"Véfastr reisti stein eptir sjalfan sik kvikvan. "Liðsvaldr(?) risti.
U 762
"Jǫrundr reisti stein þenna eptir "Jarl, son sinn.
U 769
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok
U 779
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 793
"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 798 „
"Vébjǫrn reisti stein eptir "Ketil. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 849 „
ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti ... ...
U 897
"Sigviðr, sonr "Gillaugar, reisti rúnar eptir "Ragnelfi, sværu sína.
U 978
"Sigviðr [reist]i stein þenna "Englandsfari eptir "Védjarf, fǫður ... ... ...
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§P "Andsva[rr](?) r[eis]ti steina þessa þrjá ... ... <hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?)
steina þessa þrjá ... ... <hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?) r[ei]sti steina þessa þrjá ... [drótt]in(?) hja[lp] ǫnd ha[ns].
"Óðalfríðr/"Óðalfreðr reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd
"Jǫfurr r[eisti] stein eptir "Fulluga, fǫður sinn.
"Unnu[lf]r(?) reisti stein þenna eptir "Gamal, bróður sinn.
"Freygerðr reisti stein þenna eptir "Ígul, bónda sinn.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Halfdan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Guðlaug reisti eptir bónda sinn.
... ... "[Í]gulfríðr/"Holmfríðr reis[ti] st[ein] eptir "Otr, bróður s[inn].
... reisti stein þenna eptir "Spraka, son ... góðan.
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr
"... reisti stein þenna eptir "Ernbjǫrn, [b]ó[nda] sinn.
"Vébjǫrg reisti stein eptir "[S]vein, son sinn ok "Ríkvé
"Bjǫrn reis[ti] stein þenn[a] eptir "Ásgeir, si[nn] ...
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ...
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti
... reisti stein þenna eptir "Óleif ... [rist]i rún[ar].
... "...undr "Greip[a]/"Grip[a] sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ... ... ...
§A <fuþork> ... §B ... reisti steinin eptir "Hjǫrulf/"Jórulf, bróður sinn ...
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í
"[G]unnarr(?) ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir
... reisti kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans.
§A "Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk
§A "Tóki "Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik> sinn bróður.
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok
"Ketill reisti stein þenna eptir "Inga, fǫður sinn.
"Þjóðkell reisti stein þenna eptir "Tófa, mág sinn.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Tosta, son sinn, ... dreng.
§A "Sasgerðr reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra
... [r]eisti ... ept skipara sína "Þíri(?) ok "Tófa.
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok
særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði]
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn.
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"Ásgautr "Viða sonr, ... maðr "Sveins, reisti stein ... ept bróðu[r] ...
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð
"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ...
"Gyða reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr
"Þórir reisti stein þenna eptir "Fastulf "Mjúk[a].
§A "Gei[r]mundr(?) ... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst
§A "Spǫrr reisti stein þenna ... ... ... ... ... ..., §B harða góðan þegn.
"Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
"Áskatla reisti ... "...[gí]sl, "Spaka son, stein þenna.
"Þorgeirr "Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
"Hella(?) reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður sinn.
"Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ... <kuþ-> rúnar.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan
"Ásgautr "<tuguta> sonr reisti stein ept "Ásgeir, bróður sinn.
"Ryskr reisti st[ein] [epti]r "Ófeig, bróður sinn.
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn
§A "Þormóðr r[eisti] ... §BP ... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ...
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Sylfa reist[i] ... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú
"Sassurr reisti stein en gerði brú.
§A "Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B
"Ásleikr reisti stein ... ... ... ...
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á
"Atti reisti stein þenna ept "Þorstein, son sinn.
"Ásbjǫrn reisti stein þenna eptir "Dverg, félaga sinn, dreng góðan.
"<ranuiþi> "<huas> reisti stein þenna eptir "<þanfuþ>.
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tumi reisti stein þenna eptir "[Gei]ra(?), félaga sinn.
"<uekaltr> reisti stein þenna ept "<stikit> ...
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"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tóki reisti stein þenna eptir "Auðga, bróður sinn, harða góðan [þegn].
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka.
"Þorgeirr reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er
§A "Þorgísl, sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar,
"Tófi reisti stein þenna eptir "<umun>/"Ómun, sinn féla[ga].
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Þorgeir, fǫður sinn.
"Galinn reisti stein þenna eptir "Æsi, bróður sinn.
Skipari "Guðis reist[i] ... stein.
"Kápu-(?)"Sveinn reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er
"Gillingr reisti ... ... [br]óður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Ásvaldi reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn
"Þjóðkell/"Þorkell reisti/rétti stein eptir "<buþu>, "<þku> son, ... ...
§A ... reist[i] stein þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi
"Þorkell "Sviðbalki reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður] [si]nn er sk[ip](?) ...
"Þorgautr/"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með
"Billingr reisti ep[t] "Skrauta stein þenna.
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?)
§A "Þórgunnr "Kǫrlungs/"Kǫrungs dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Ǫlvi, fǫður sinn.
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Ǫnund ... ... ...
"Gnúpr reisti stein þenna, sonr "Þorleifs, sonar ...
... reisti stein þenna eptir "...
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
"Eyvindr reisti stein þenna eptir "Gunnhvat/"Gunnvald, son sinn.
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr barði.
... reisti stein þenna.
... [reist]i steina þessa eptir ...
§A "Gautr reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður
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"Helgi reisti stein þann ept "Ketil, bróður sinn.
§A "Ónn reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.
"Þormóðr reisti stein þenna ept "Þrónd, son sinn.
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann
§A "Sveinki reisti stein þenna §B [eptir] "Þrónd, bróður sinn,
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
... [r]eisti kuml þetta ept[ir] ...
§A "Grímr "Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin
§P "Óttarr reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept
§P "Óttarr reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Ígul, bróður sinn.
[se]tti/[reis]ti merki
"Akli reisti stein eftir "Ulf, [bróðu]r sinn.
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?)
"Skáldi reisti ...
"... reisti s[tein] ...
... re[i]s[ti](?) ...
"Sandulfr hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ... ... ...
"Þorvaldr reisti kross þe[nna].
... reisti kross þenna eptir ...
"Áleifr/"Óleifr "Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
"Þorsteinn reisti kross þenna ept "Ófeig, son "Krínáns.
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}
"Druian, sonr "Dufgals, reisti kross þenna ept "Aþmiu[l], konu sín[a].
§A "... sonr reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt.
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...
"Þorbjǫrn reisti kross þe[nna].
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona
"Grímr reisti kross þenna ept "Hróðmu[nd] ...
"<iualfir>, sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
"Þorgrí[mr] reisti/risti kross þenna.
"... reisti stei[n] [þe]nn[a]. "... risti ...
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reistr (1 förekomst)
[Ept]ir(?) "Þorgerðu "Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ... ...
reistu (249 förekomster)
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
... ok "Bjǫrn reistu mik(?) at "...vé(?), ... ...
"Þyrvé rei[sti] ... [r]eistu at bróður sinn.
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
Drengir reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar,
"Þorkell ok "Helga, þau reistu stein.
"Gautulfr(?) ok "Sveinn reistu stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.
"Ásgauta/"Áskatla ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
"Sveinn ok "Sveinaldr reistu ... ... ... ..., fǫður ...
"Gunnarr ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar, bróður sinn.
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður sinn.
"[Há]kon(?) ok "Sigsteinn reistu eptir "Hrólf, fǫður sinn, [s]tein þenna.
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.
"D[a]nr o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir "Krók, fǫður sinn, bónda "Þóru.
§A "Karli ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð
"Viðulfr ok "Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan.
"Heðingunnr, "Gjaflaug reistu eptir "Ófeig, bónda sinn. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu.
"Þorsteinn ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?), bróður sinn.
"...[b]jǫr[n] ok "Ás[b]jǫrn þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á
... "Jarl reistu [stei]n þenna eptir bróður/brœðr "Ótryggs.
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... "Ǫlvir reistu stein þenn[a] eptir "Dreng, "Eygeirs(?) son, gilda sinn.
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar.
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð
... [re]istu stein þenn[a] ...
"Végautr ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður sinn.
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda "Aldrífar.
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi,
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
"Geirf[as]tr, "Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at
"Áskell ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir "Þorbjǫrn.
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
"Guðfastr, "Sæulfr reistu at "Holmstein, bróður sinn, stein.
"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir
"Balli ok "Ófeigr reistu stein at "Svarthǫfða, bróður sinn.
"Óleifr ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ingjaldr o[k] "...[ul]fr reistu ste[in] þenna at "Kana, son "Gunna.
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð,
"Nennir ok "Tíðkumi reistu stein at "Ulf, bróður sinn.
"Steinn, "Fastulfr, "Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður
"Ingulfr ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu þeira.
"Helgi ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund, fǫður sinn.
"Vígdjarfr ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
"Spjóti, "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með
"Sveinn ok "Slóði(?) þeir reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann var
§A "Tosti, "Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti
"Þórunnr, "Skírlaug reistu stein at fǫður sinn snjallan "Almgaut.
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í
... reistu stein at "Þor... ...
... ... "[Ing]jaldr(?) þeir reistu ste[in] ...
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ..., snjallir
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
"Ingjaldr ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn
"Vésteinn, "Agmundr, "Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki
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"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn.
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður sinn.
"Ingjaldr ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga
"Guðlaug ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í
ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
"Hrólfr ok "Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn.
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður [sinn].
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður sinn.
"... [reist]u [stein e]ptir "<–þiuka> [fǫð]ur sinn g[óð]an.
"Freysteinn ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn]. "Ámundi hjó.
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
"[Þó]rir ok "Auðste[inn] ... ... "[Ǫnu]ndr reistu stei[n] ... ... sinn.
... "Ǫnundr [re]istu st[ein] ... ...
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður sinn.
"Gullaug ok "Guðlaug reistu stein at "Eyvind, fǫður s[i]nn.
"Ǫnundr(?)/"Eyndr(?) ... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
"Véfastr ok "Hauk[r] reist[u] stein eptir "<naus>, fǫ[ður] ... ... ... "... bróður þeira.
"Végautr ok "... reistu stein e[ptir] ... ... [so]nu sína.
"Bjǫrn ok "Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð h[ja]l[pi
ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?), fǫður sinn.
"Eyvindr ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda "Þorgerðar.
"Ulfheðinn ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn.
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
... [reis]tu stein þenna ...
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok
"[Þo]rgeirr reistu s[tein] ...
"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd]
"Kolbeinn ok "Juli reistu stein eptir "Ingvar, bróður sinn.
"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn.

Sö 382 „
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Sö Fv1958;242
"Ǫnundr ok "Brúni reistu at "Kolbein þenna stein.
Sö Fv1993;229
"Bótviðr o[k] ... reistu merki ... ... bróður sinn.
Sm 16
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir
Sm 52
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á
Sm 55 $
"Haki(?), "Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir "Stein(?), f[ǫður](?).
Sm 85 $
"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son "Þorsteins(?).
Sm 161
... [r]eistu stein ...
Vg 6
Þeir "Ǫnundr ok "Þorsteinn reistu s[tein] ...
Vg 14
Þeir "Hettingr(?), "Hervarðr reistu stein eptir "Gunnar, fǫður sinn.
Vg 16 $
Þeir "Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður sinn.
Vg 32
"Þórðr ok "Þórunnr þenna reistu stein eptir "Erra, algóðan dreng.
Vg 49 „
"Œpir(?) ok "Sveinn reistu stein [þenn]a eptir ...
Vg 55
"Ulfr ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá
Vg 66
"Ása ok "Þóra reistu stein þenna eptir "Ásgaut.
Vg 73
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
Vg 92
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
Vg 128
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
Vg 137
"Áli/"Alli ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk
Vg 175
"Refr ok "Vésteinn reistu stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
Vg 197
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr
Vg Fv1980;238
... reistu s[tein](?) ...
Vg NOR1997;27
"Ulfr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða
U 16 „
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
U 18
"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
U 37
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda
U 43
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar
U 44 $
§A "Eysteinn ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at]
U 46
"Holmgeirr ok "... [r]eistu stein ... eptir móðu[r] ... ... ... ...
U 47
"Þorgísl ok "Signjótr þeir reistu stein at "Víg, fǫður sinn.
U 51 „
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
U 54 „
"... ok "Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi
U 61
"Hjalmviðr ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok
U 79
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó
U 88
"Spjallboði ok "Uni/"Unni létu reistu stein at "Tíðkuma, "Ingiþóru.
U 91
"Gunnvǫr(?) ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n> <iubnrt>.
U 106 $
"[G]unnarr ok "Sveinn reistu stein at "Tunnu/"Tonnu, móður ...

U 121 $
U 137 $
U 176 „$
U 226
U 235 $
U 319
U 323 $
U 326 $
U 338
U 371 $
U 430
U 437 $
U 447 „
U 490
U 498 „
U 510
U 512 $
U 513
U 517 $
U 520 „
U 524
U 557 „
U 578 „
U 580
U 582 „
U 592
U 623
U 627 „
U 628 „
U 635
U 641
U 642
U 644 $
U 649
U 651
U 654 $
U 658

"Jóbjǫrn/"Eybjǫrn ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda "Ingiþóru.
"Eysteinn ok "Ástríðr reistu steina eptir "Kag(?)/"Gag(?), son sinn.
"Geirdjarfr ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður sinn.
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti>
"Eysteinn/"Jósteinn ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ...
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
"Gunna ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein almikinn í
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Geirbjǫrn ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd
"Víkingr ... ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn, "Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein, fǫður sinn.
§A "Freyb[jǫrn] ... ... ok "Fr[ey]...(?) "...f[i]nnr, þeir reistu stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"... ... ... re[ist]u stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ...
... reistu stein ...
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn hjó.
... [reis]tu stein þ[enna] ...
"... "... reis[tu](?) stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda
... reistu stein þenna eptir "Svein, son s[inn].
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
"...efni ok "Ótryggr ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir "[L]oðin,
"Gyríðr ok "Sigviðr ok "Sigfastr reistu stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi
"Þorbjǫrn ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at "Holmstein, fǫður sinn.
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r] ...
"Heðingeirr ok "Bjǫrn reistu eptir "Gilda(?), bónda góðan.
"Heðing[eirr] ok "Bjǫrn reistu eptir "Gil[da(?), fǫ]ður sinn.
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með
"Víkingr ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður sinn.
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með
... "Eysteinn reistu stein þenna at "... fǫður sinn.
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"[A]ndvétt[r] ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast, fǫður sinn.
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með
"<fili>, "Svarthǫfði, "Djarfr, "Ófeigr reistu stein eptir "Ósyrg, fǫður sinn.
"Kári ok "Ófeigr re[is]tu [stein a]t "Gunnar, fǫður sinn.
"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í "Kelsstǫðum.
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng góðan.
"Eybjǫrn ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum,
ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð
"Gísl, "Holmfastr, "Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgísl reistu stein eptir "Sǫlva, fǫður sinn.
"Gísl ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir fǫður sinn.
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti ... ...
létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
"[Íg]ulfastr(?) ok "Veðraldi rei[stu] ... þenna eptir "Spjallboða, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at "<sutlak>, fǫður sinn.
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
Þau(?) "Eyríkr(?)/"Auðríkr(?) frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok
stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En
á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En
"Klettr(?) ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Snorrir/"Snerrir ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
"Hjalmdís ok "Þorsteinn reistu steina [þessa e]ptir "Nokka. "Eiríkr hjó.
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
"Guðríkr o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr
... ... ... reistu stein ... ... ... ... ... ...
"Hróaldr ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ... <litsia>.
... reistu st[ein] ...
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
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"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>, fǫður sinn.
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
"Hvatarr ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með
§A "Gunnulfr ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan
... ... reistu stein ept "<þofta> ... ...
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr
§A "Ástráðr ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá
"Eysteins synir reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara "Ásbjarnar "Nefs.
"Kleppir/"Glippir ok "Ása reistu kuml þessi eptir "Ulf.
§A "Hals ok "Freybjǫrn reistu steina §B þessa eptir "Hofa, félaga sinn.
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
"Bróðir ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... "Þorkell ok "Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir "Eykel/"Auðkel fǫður ...
... "Bróðir ... ... ... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild,
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
"Tosti ok "Ásbjǫrn reistu stein þenna ept "Tófa, bróður sinn/...
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
"Gása synir reistu stein þenna eptir "Gunnar, bróðurson.
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar
"Þormóðr ok "Þorgarðr r[e]is[t]u stein þenna eptir "Gau[t].
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr
reit (2 förekomster)
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.
§A "Arnketill "Gedda reit rúnar. §B ... ... ... ...
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Rekkr (3 förekomster)
"Rekkr lagði stein yfir "Þjokk, s[o]n sinn ...
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at
"Þorkell "Rekkr í "Lundi.

rétt (9 förekomster)
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dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son
Öl 28 $
"Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
U 11
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu
U 203
st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
Hs 7
oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok
DR 239
njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
DR 370 $
"Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
N 237 „
... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
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ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist
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rétta (145 förekomster)
"Dótt[ir](?), "Þe[gn](?), "...geirr(?) [létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
... "Búi/"...búi lét r[eisa]/r[étta] ... sinn gó[ðan].
... rétta ...
... "Grímarr(?) létu r[eisa]/r[étta] ... sinn.
"... lét r[eisa]/r[étta] ... ... sína ...
... létu kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l
"Þorbjǫrn ok "Freylaug létu rétta stein eptir "Eynd, son sinn.
brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist rúnar.
"Þorsteinn lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari,
... rétta stein þenna at "Rúnul[f] ...
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok ...
"Áskell lét rétta stein þenna [e]p[tir] "..., fǫður sinn, [b]ó[nd]a góðan(?).
... rétta(?) ... ... <uasu> ...
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
"<...laks> lét rétta stein eptir "... [hjal]pi sál.
"Fastbjǫrn lét rétta stein eptir "Myndil, fǫður sinn.
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"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda "Gu[nn]u.
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi
... rétta s[tein]
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
"Ásmarr(?) lé[t] rétta stein þe[nna] ... "[Gu]ðs móðir. "Ásmundr <kla> markaði.
"Þjóðbjǫrg lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd hans.
"Ragnfríðr lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á
"Siglaug lét steina rétta eptir "Sigvið, son sinn.
ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður sinn.
"Ernfastr "<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma rétti.
... [r]étta stein þenna eptir ... ... ...
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
... létu rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
§A "Ketiley lét rétta ... ... ... §B "[K]arl ok "Gerðar ... §C ... eptir "... ...
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ketill lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Brúnkell lét rétta stein þenna eptir "Reginmund(?), [fǫ]ður(?) sinn, arfa ...
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin
"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
§P "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q
... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur sinn.
"Agni ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður [si]nn.
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður
... "[Í]gulbjǫrn, "Kvígulfr, þeir brœðr allir létu rétta steina, synir "Sigríðar ...
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->.
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda
"Nikulás lét rétta steina eptir "Sœgsa, fǫður sinn.
"Ósníkinn lét rétta stein þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð]
"Ásgunnr lét rétta stein eptir son sinn "Þorgísl.
"...bjǫrn lét [ré]tta stein e[ptir] "...[f]ast, son sinn.
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"Sigviðr ok "Sveinn létu rétta stein at "Hegvið, fǫður sinn.
"Ágoti lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd
... [st]ein ór staði ... rétta ... ...
"Gulla lét rétta ste[in] ...
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr
"Guðbjǫrn lét rétta stein at "Ingimund, fǫður sinn.
"Ingifríðr/"Ingríðr lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at
§P "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó
En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ...
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd.
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok
"Bjǫrn, "Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.
"Jógeirr ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ...
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
"Þorgerðr, "Hallfr[íðar](?)/"Hallfr[eðar](?) dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir "Brynjulf.
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn, "Hringja.
"Eyndr(?) ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn.
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti rúnar.
§A "Múli ... ... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr.
§B "Múli ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
§P "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug
Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
"Freysteinn lét rei[sa]/ré[tta] ... "Skarða(?), fǫðu[r] ...
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi
"Nesbjǫrn ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son sinn.
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
"Viði/"Víði lét rétta stein eptir ... "Œpir.
"Ingvarr(?) ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?) góðan, "Styrbjǫrn(?).
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður

U 1007
U 1009 $
U 1010
U 1012
U 1015 $
U 1017
U 1018
U 1019
U 1022
U 1023 „
U 1024
U 1025 „
U 1031
U 1032
U 1035
U 1036
U 1041
U 1043
U 1047
U 1049 „
U 1051
U 1052
U 1059
U 1062
U 1069 $
U 1070
U 1075 „
U 1079 $
U 1084
U 1104 $
U 1107
U 1110
U 1116 „
U 1119
U 1132
U 1142
U 1144 $

"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
"Vreiðr/"Veðr ... létu rétta stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður sinn.
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.
ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn, fǫðu[r] sinn.
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu sína.
"Fastulfr lét rétta stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður
"Ágoti(?) ok "Svarthǫfði létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hjalmgeir.
"<iolatr> ok "Hemingr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Ígulfast.
"Vígi(?) ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir r[i]st[i] rúnar.
"Ketilbjǫrn ok "Fasta létu rétta stein eptir fǫður sinn, "Ernfastr.
"Sæmundr lét rétta stein eptir "Steingísl, mág sinn.
"Ǫnundr ok "Þorbjǫrn lé[t]u rétta stein eptir "Ketilmund, bróður.
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
"Sóti ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
"Sigfastr ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum.
"Hagbarðr ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína.
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
"Eyge[i]rr ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn, fǫður sinn.
"... lét rétta ...
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður sinn.
"Gjafaldr ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó
... [l]ét r[étta] ... ...
"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.
"Ígulfastr/"Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.
"<tatr> ok "Gamall létu rétta stein eptir "Þórð, fǫður sinn.
"Óleifr ok "Þ[or]s[t]einn létu r[étta stein epti]r "Gunnar, fǫður sinn. "Ingulfr.
"Fasti lét rétta stein eptir "Fastvéu, konu sína.
"Ábjǫrn ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Nes-Végeirr ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r]
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok
"<hinuntr> lét rétta stein eptir "Guðrík, svær sinn.
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn.
"Ragna(?) lét rétta stein eptir fǫður sinn "Óþvegin.
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr
"Fastulfr lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok "Vígmarr.
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans.

U 1149
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu
U 1167
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.
U Fv1959;260
... [lét]u rétta stein ...
U Fv1973;194
... létu rétta stein þenna ... [hví]taváðum ... ... eigi verða, meðan
U KVHAAÅ2003;65 $
"Ólaug lét rétta stein eptir "Holma, son sinn.
U NOR1995;19 $
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...
Nä 12 $
"Inga lét rétta eptir "Ásl/"Ǫsl, s[t]ýkson/s[tj]úpson sinn.
Nä 28 „
"Sveinn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð
Gs 11
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu
Gs 12 $
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ...
Gs 12 $
hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ...
Gs 13
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á
M5
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður
Hs 2 $
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?).
Hs 12
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at
DR 378
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.

Vs 15

U 346 „
U 847 $
U 847 $
Gs 11
Gs 12 $
Gs 12 $

Öl 25 $
Öl Köping1
Öl Köping50
Öl Köping66 „
Ög 21

réttan (1 förekomst)
systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður. "Balli.
réttar (6 förekomster)
"Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok
stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son
Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
rétti (32 förekomster)
"Jǫrundr(?) rétti stein eptir "... [br]óður sinn.
... rétti st[ein] ... ... ...
... "Ulfr ... [reist]i/[rétt]i stein ...
... rétt[i] ...
"Sveinn/"Steinn rétti stein þenna eptir "Brún, son sinn nýtan(?).

Ög 31
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.
Ög 119 „
"Sigdan rétti stein þenna eptir "Ofæta, fǫður sinn, bónda góðan.
Ög 151
"Þor[bjǫ]rn(?)/"Dýr[bjǫ]rn(?) reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi> "Sveins(?) bróðu[r].
Ög ATA580/75
"... rétti stein þenna at "... son ...
Sö 20 $
"[G]uðmundr <ti> rétti stein þenna eptir "Þorfast, fǫ[ður]/fó[stra] [sinn].
Sö 104
"Freysteinn(?) rétti stein þenna at "Heðinfast, fǫður sinn. "Ulfr á "Eikey(?) ...
U 353
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
U 361 „
"<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma rétti.
U 514
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
U 579
"Viðbjǫrn, arfi "Guðbjarnar, rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?),
U 592
"Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir "[L]oðin, fǫður þeira(?).
U 1016 $
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst.
U 1016 $
heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst.
U Fv1978;226
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð
Vs 15
merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má,
Gs 7
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir
M6
"Ǫnundr rétti stein þenna e[p]ti[r] "Hákon, fǫður ...
M7
"Þors[t]einn rétti stein þenn[a] ... [f]ǫður sinn. "Hákon markaði.
M8
"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.
M 15
"Bjǫrn rétti stein þenna eptir "Ófrið ok at "Un, sonu sína.
Hs 8 „$
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr
Hs 14 $
§A "Freymundr/"Hróðmundr rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]
Hs 15 $
§P "Freymundr "Fégylfis sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá
Hs 15 $
en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá
G 300 „
"Hár(?) rétti stein.
DR 397 $
"Þjóðkell/"Þorkell reisti/rétti stein eptir "<buþu>, "<þku> son, ... ...
Br Olsen;200B $
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...

Sö 66

Öl Köping23
Ög 32 $
Ög 231 $

réttir (1 förekomst)
Hér réttir "Gulleifr ok ... ... "Guð bjargi sál hans.
réttu (20 förekomster)
... [ok](?) "Sveinn, þeir réttu ...
"Sveinn/"Steinn ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son "<si–m>.
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr

Sö 11
U 193
U 378
U 506 „
U 519
U 889 $
U 889 $
U 903 $
U 903 $
U 952 „$
U 1039 $
U 1146
Gs 14
M3
M 10
M 14
Hs 21

DR M90

U 578 „

U NOR1998;25

Vg 44

"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda "Gu[nn]u.
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður sinn].
"Jóbjǫrn ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar
§P "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr,
fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok "Geir[bjar]nar(?).
"Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr
ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu stein þenna.
reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn, fǫður [sinn].
§A "Stóðbjǫrn(?) ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í
"Helgi [ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)] [be]ztr(?) smiða ok
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi,
"Unir(?), "Karl(?) ok "Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum.
rex (1 förekomst)
"Sveinn rex danorum.
<ribut> (1 förekomst)
"... "... reis[tu](?) stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son
riða (1 förekomst)
<siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
...ríðr (1 förekomst)
"...ríðr reisti stein eptir sonu sína, "Svein ...

U NOR1998;25
U NOR1998;25

U Fv1992;166
U Fv1992;168C
N A281

Vg 107

Sö 154

X RyNLT2004;5

U 1042

DR SCHL3

U 438 $

Sö Fv1948;289

riðu (2 förekomster)
§A ... <iorils> <ouriþ> <uaksnaur> <kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir
<uaksnaur> <kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut
rif (3 förekomster)
beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
§A "Fastlaug, "Fingr ok "Kolla. §B Rif nauts.
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
<rifata> (1 förekomst)
"<rifata> reisti stein [þenna] eptir "Þo[r]s[tein] ok eptir
rifna (1 förekomst)
§Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
rífs (1 förekomst)
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
Ríkhvatr (1 förekomst)
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína]
ríki (1 förekomst)
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem
Ríki (1 förekomst)
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna,
ríkir (1 förekomst)
"Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.

U 973

ríkr (1 förekomst)
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.

U 1145
U Fv1976;104

Ríkr (2 förekomster)
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at

Ög 139 „

Ríkulfr (1 förekomst)
"Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd

Nä 14

U 848
U 984 „$
U 987
U 997

Ríkvé
"Vébjǫrg reisti stein eptir "[S]vein, son sinn ok "Ríkvé

(1 förekomst)

Ríkviðr (4 förekomster)
"Ríkviðr ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna eptir "Þorstein.
"Véseti ok "Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?), fǫður. "Œpir
létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Ríkviðr lét reisa steina eptir "Ígul, fǫður sinn.

DR 53

<risbiik> (1 förekomst)
§A "Tóki "Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik> sinn bróður.

U 703

risinn (1 förekomst)
son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.

N A281

rist (1 förekomst)
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.

Ög NOR2001;32

Öl SAS1989;43
Ög 9
Ög 127 „
Sö 308
Sm 169 $
U 11
U 11
U 11
U 12 „
U 41
U 58
U 59
U 80
U 86
U 99
U 111 „
U 112
U 112
U 144
U 148 $
U 163
U 265
U 308
U 309
U 331
U 392
U 395
U 412
U 544
U 605 „
U 879
U 880

ríst (1 förekomst)
§A Lyf[r]únar rí[st] §B [e]k, bótrúnar.
rista (39 förekomster)
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá
... ... rista stein þenna eptir "Ásu móður sín[a].
"<hua> lét rei[sa]/ri[sta] ... ... sinn.
"Holmfastr, "Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?).
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ...,
Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon bað rista.
"Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon bað rista.
"<–uikriþ> lét rista rúnar at "... <instfau> ...
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda
"Sveinn lét rista rúnar eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn.
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður sinn.
"Ingv[arr] ... [lét]u rista rúnar eptir "Svein ok ... móður.
§A "Ragnvaldr lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð
sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs forungi.
"Gamall ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður
"Ingifastr lét rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr
"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn.
"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar,
"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr
"Svei[nn] ... ... ... [ris]ta st[ein] ... ... [s]em hana fœrði til "Sigtúnum.
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
"Holmdórr(?) bað "Œpi rista rúnar þessar.
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala.
"Ingivaldr ok "Sveinn létu rista stein þenna eptir "Hákon, fǫður sinn.
§A ... ... [bónd]a(?) sinn. §B ... ... epti[r] ... [b]að "Œpi rista rúnar.
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Öl SAS1989;43

"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son "Þorgerðar.
... "Þorgeirr/"Þorgerð(r) bað "Œpi rista r[únar].
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
§A ... eptir "Sigbj[ǫrn] ... [ri]sta lét "Bjǫ[rn] ... §B ... þenna ...
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r]
ok "[Ei]ngeirr(?) þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa stein [ept]ir ... ... <uina>
rísta (1 förekomst)
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss.

risti (162 förekomster)
Öl 43 $
... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?) góðan. ... "[O]ddvarr(?) risti rúnar ... stein ...
Ög 183
"Áki rúnar risti eptir "Búa(?), bróður [sinn].
Ög ATA4197/55
"[Ó]lafr(?)/"[Þor]lakr(?) reis[ti]/ris[ti] st[ein] ... "[Guð](?) hjalpi s[ál](?) ...
Sö 98
... risti rúnar ept[ir] ...
Sö 190 $
ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
Sö 203
létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli risti.
Sö 210 $
sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
Sö 214
reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
Sö 268
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.
Sö 308
a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir risti.
Sö 333 $
Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar þessar.
Sö 347
ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
Sö 356 $
[ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
Sö 374 $
r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ... góðan f[ǫ]ð[ur].
Sm 148 „
ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok ...
U 23
"Sveinn lét [r]eis[a] steina [e]p[tir] "..., fǫður sinn. "Œpir risti.
U 29 $
Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
U 36
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
U 41
rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.
U 74
bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
U 104
þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir risti.
U 116
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
U 118
gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
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U 422
U 462
U 464
U 467

... "<sirhun> létu reisa stein ... ... ... "Œpir risti rú[nar].
... at "Ingifast arf[a] ... "... risti.
... [ri]sti rú[nar] ... hjal[pi] ... hans
fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti steinhall/steinhelli þenna/þessa.
þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.
"Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns. "Fótr risti rúnar.
"Jóhan ok "Lífsteinn létu reisa ste[in] ... "... fǫður sinn. "Œpir risti.
ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir risti rúnar.
merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti steina.
"Jóhan lét reisa steina ep[tir] "Eys[t]ein, fǫður sinn. "Drósbúi risti.
létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti rúnar.
"Fastlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Ketil, bróður sinn. "Sveinn risti.
"... risti rúnar þessar.
"... lét r[eisa] ... bróður sinn. En "Œpir risti rúnar.
"Fótr risti.
ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu
eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti rúnar.
eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir risti.
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts arfi.
létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir "Oddulf.
fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ... "Ketill risti.
alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn risti.
létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
"... lé[t] r[eisa] ... [epti]r "... son "Gunnars í "Hrísney. "Sveinn risti.
félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
eptir "Mú[l]a(?) [fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág sinn "...
ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti rúnar.
stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr risti.
... [rei]sa stein þenn[a] ... "Guð hj[al]pi ǫnd [ha]ns. "Þorbjǫrn risti.
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fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
"Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.
Hér liggr "Sigreifr/"Særeifr, bróðir ... ... En "Œpir risti rú[n]ar.
gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
"Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn. "Auðmundr(?) risti rúnar.
þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn. "Þorfastr risti rúnar.
at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.
þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti rúnar.
reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina þess[a] báða.
bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan. "Auðbjǫrn risti.
"Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ... "Balli ri[sti].
at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r þess[ar].
lét reisa stein ... [a]t "Geirbjǫr[n](?), bróður sinn góða[n] ... [ri]sti stei[n].
"Ingigerðr l[ét] ... bónda "Holmfríðar, bróður "Djarfs. "Balli risti.
"[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
"Véfastr reisti stein eptir sjalfan sik kvikvan. "Liðsvaldr(?) risti.
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.
"Ari lét eptir "Ósyrg, fǫður sinn. "[Tíð]kumi risti rúnar.
"Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.
reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.
at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti stein.
"Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
"Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Lífsteinn risti rúnar eptir feðga tvá, góða drengi.
ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Rúni risti rúnar eptir sonu sína "Sverra(?) ok ...
at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.
hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti stein þenna.
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"Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at
"Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti rúnar.
bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi "Guðbjarna[r]. "[Vé]seti risti.
fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
[o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir
ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti rúnar.
at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?), fǫður. "Œpir risti.
eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr risti.
létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.
"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
"Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir r[i]st[i] rúnar.
ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok
lét reisa stein eptir sik kvikvan ... "Ke[t]ilmundr. "Kjúli(?) risti.
eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
"Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti rúnar.
létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?). "Œpir risti rúnar.
"Bjǫ[rn](?) ... reisa stein ... [hjal]pi ǫnd ... risti rúnar þessar.
"Þorke[ll] o[k] ... "Brandr ... ... ... "Œpir risti.
"Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti r[ú]nar.
"Fastulfr lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok "Vígmarr.
hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir [rú]na[r](?)/"[Tr]an[i](?) risti.
steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti at ...
ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir risti.
merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?) <fasti>.
sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].

U Fv1976;104
... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn risti.
U Fv1976;107
at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
U Fv1984;257
þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and han[s].
U Fv1986;84 $
"Ásmu[n]dr ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok
U Fv1992;161C
<fuþorkhniastbmlʀ> §C "Borga á nagl(?) þenna. "Guðmundr(?) risti(?).
Vs 16
"<ernbarua> lét reisa stein ep[tir] ... risti
Vs 20
ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti rúnar.
Vs 24 $
Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa] systir góð.
Vs 27
reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti rúnar.
Vs 29
eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar þessar.
Gs 4 „$
stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.
M 16
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti rúnar.
M 17 „
... reisti stein þenna eptir "Óleif ... [rist]i rún[ar].
G 113
ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
G 200
... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[únar].
G 203 $
steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.
G 356
... "Ótryggr(?) risti.
G 390
"Auði risti rúnar á(?) ... "Bøðnýar.
DR 212
"Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
DR AUD1989;222
"Tulkr/"Tolkr ri[sti]
DR AUD1997;264
"Saxi risti rúnar þess[a]r <s–rku>maðr
DR SCHL3
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á
N A283
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
N A294
"Ulfr risti ...
Br Olsen;205B $
þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C "Sigurðr.
Br E13
§A "Þórr(?) risti §B rúnar ...
IR 2
"Þorgrí[mr] reisti/risti kross þenna.
IR 3
"... reisti stei[n] [þe]nn[a]. "... risti ...

U 203

DR AUD1999;288 $

ristit (1 förekomst)
þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
rístr (1 förekomst)
§A "Sigmóðr ... ... þér(?) ... ... ... §B svá rístr ... rúnar ok ... ... <heili-> ... "Áki reist <bi-rk>.

Sö 55
Sö 79
Sö 139
Vg 120 „
U 208
U 1058 „$
U 1161 $
G 136 „$
G 276
G 343 $
DR 6
N 519

ristu (12 förekomster)
heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein þenna.
"... ok "... [ris]tu(?) at f[ǫð]ur sinn <staifinun> ok "...djarf(?) ... <i>.
létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
"[H]eðinn ok þeir b[rœðr](?) ... ristu rúnar ...
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár.
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hugi ristu rúna[r]
feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið
gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.
hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
reisa stein e[ptir] §B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ... ...
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.

IR 10

rit (1 förekomst)
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ...

IR 10
IR 10

riti (2 förekomster)
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR
sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...

U 847 $
U 847 $

Vg 123

U 169

<ritu> (2 förekomster)
§P "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða.
skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó
<riuiþr> (1 förekomst)
"<riuiþr> reisti stein þenna eptir "Grím, son sinn, mjǫk góðan dreng.
Rjóði (1 förekomst)
"Holmsteinn í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir

U 813

FR 1

U 11
U 16 „

Sö 204 $

Sö 206

G 280 $

Sö 359

Öl 1 $

DR M51

<rnuktr> (1 förekomst)
"Víki[ng]r(?) lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
róa (1 förekomst)
... ... "Vígulfi(?) unni róa.
róði (2 förekomster)
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
roðinn (1 förekomst)
fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir fǫðurbróður sinn.
roðnir (1 förekomst)
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
Rofsteini (1 förekomst)
"Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
Róghvat (1 förekomst)
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
rógstarkr (1 förekomst)
dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.
<roini> (1 förekomst)
"Ketill í "<roini>.

Sö 227

Sö 244

Sö 244

N 519
N 519

Vg 149

Vg 139

Ög 136 $

U 1069 $

N A222

Róta (1 förekomst)
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág
<ru> (1 förekomst)
"Guðbjǫrn reisti ... ... <uikskr> <ru> <rubr>.
<rubr> (1 förekomst)
"Guðbjǫrn reisti ... ... <uikskr> <ru> <rubr>.
Ruðsmǫrkum (2 förekomster)
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.
Rugga (1 förekomst)
"Rugga(?) se[tti] ..., fǫður sinn, ok ...
Ruggu (1 förekomst)
"...[g]autr(?) reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn, "Ruggu(?) so[n, ha]rða góðan.
Rugulfs (1 förekomst)
fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar
<rulur> (1 förekomst)
lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.
rún (1 förekomst)
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man
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Öl 43 $
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Sö 11
Sö 40 $
Sö 54 $
Sö 98
Sö 139
Sö 159
Sö 190 $
Sö 195 $
Sö 205
Sö 210 $
Sö 215 „
Sö 223 „

Rún.. (1 förekomst)
... ok "Rún... ... ... ... ... ... ...
rúna (1 förekomst)
Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
Rúna (6 förekomster)
... [st]ein(?) ... ... "Rúna(?) var.
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at
"Bjǫrn ok "Rúna þau létu reisa st[ein] ... bróður ...
"Þorgunnr lét hǫggva stein eptir "Rúna(?)/"Hróar(?), bónd[a] ...
"Nesbjǫrn ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son sinn.
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
rúnar (205 förekomster)
"[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?) góðan. ... "[O]ddvarr(?) risti rúnar ... stein ...
Drengir reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta son.
drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist rúnar.
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum
"Áki rúnar risti eptir "Búa(?), bróður [sinn].
"Þorsteinn reis[t r]únar eptir(?) ... ok ...
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð
hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ... ...
at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist rúnar.
... risti rúnar ept[ir] ...
létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr hjoggu rúnar.
ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?) steindi(?).
"Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó rúnar.
... faðir at son rúnar
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"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.
lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.
"Holmfastr, "Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En
þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar þessar.
"Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ... góðan f[ǫ]ð[ur].
"Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.
er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar hjó.
heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D
"[H]eðinn ok þeir b[rœðr](?) ... ristu rúnar ...
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla
"<–uikriþ> lét rista rúnar at "... <instfau> ...
kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.
þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
"Sveinn lét rista rúnar eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn.
lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður sinn.
"Ingv[arr] ... [lét]u rista rúnar eptir "Svein ok ... móður.
§A "Ragnvaldr lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð
móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs forungi.
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
... "<sirhun> létu reisa stein ... ... ... "Œpir risti rú[nar].
... [ri]sti rú[nar] ... hjal[pi] ... hans
"Gamall ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok
"Ingifastr lét rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr eptir
stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti steinhall/steinhelli þenna/þessa.
eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.
f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns. "Fótr risti rúnar.
... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir risti rúnar.
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létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti rúnar.
"Fasti lét hǫggva rúnar þessar eptir "Fastulf, son sinn.
"... risti rúnar þessar.
"... lét r[eisa] ... bróður sinn. En "Œpir risti rúnar.
ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva
son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti rúnar.
"Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts arfi.
"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir "Oddulf.
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir
fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
"Mú[l]a(?) [fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág sinn "...
"Ásbjǫrn(?) hjó(?) r[únar(?)]
eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti rúnar.
settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa [l]iði.
sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar þessar.
ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
Hér liggr "Sigreifr/"Særeifr, bróðir ... ... En "Œpir risti rú[n]ar.
"Holmdórr(?) bað "Œpi rista rúnar þessar.
... rúnar.
"Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn. "Auðmundr(?) risti rúnar.
létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn. "Þorfastr risti rúnar.
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?)
sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.
eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti rúnar.
með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra.
ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
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"..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r þess[ar].
"[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.
"Ari lét eptir "Ósyrg, fǫður sinn. "[Tíð]kumi risti rúnar.
hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Lífsteinn risti rúnar eptir feðga tvá, góða drengi.
ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Rúni risti rúnar eptir sonu sína "Sverra(?) ok ...
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.
stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok
rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti rúnar.
§A ... ... [bónd]a(?) sinn. §B ... ... epti[r] ... [b]að "Œpi rista rúnar.
eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar. §C ... þar v[áru] ...
fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.
"Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
"Sigviðr, sonr "Gillaugar, reisti rúnar eptir "Ragnelfi, sværu sína.
eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
[o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir
ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti rúnar.
"Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta
létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
"Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína.
[k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ...
létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir r[i]st[i] rúnar.
Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok "Véelfr.
fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti rúnar.
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hugi ristu rúna[r]
reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?). "Œpir risti rúnar.

U 1064 „
"Bjǫ[rn](?) ... reisa stein ... [hjal]pi ǫnd ... risti rúnar þessar.
U 1067
e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
U 1100
... "Þorgeirr/"Þorgerð(r) bað "Œpi rista r[únar].
U 1104 $
eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á þessa[r].
U 1114 „
lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar þessar.
U 1132
fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti r[ú]nar.
U 1139 $
"Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu
U 1139 $
"Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir ...
U 1143 $
með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir [rú]na[r](?)/"[Tr]an[i](?) risti.
U 1158
"Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar þessar.
U 1164
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "... ... sinn. "Lífsteinn hjó rúnar.
U Fv1912;8
semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
U Fv1976;99
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
U Fv1976;107
"Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
U Fv1986;84 $
"Ásmu[n]dr ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar
U NOR1997;29A
§A Ráð þú rúna[r] ... §B ... ...
U NOR2000;33
§A <[fuþorkhni]astb[mlʀ]> §B ... rúnar ...
Vs 5
Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi hjó [r]ú[nar].
Vs 13
steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó rúnar.
Vs 20
"Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti rúnar.
Vs 24 $
hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa] systir góð.
Vs 27
eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti rúnar.
Vs 29
"Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar þessar.
Nä 25 „
... hjó(?) rúnar(?) ...
Gs 11
"Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
Gs 12 $
ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir
Gs 12 $
Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
Gs 17
... ...arla ... rúnar ...
M 13
... ... [rú]nar.
M 16
reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti rúnar.
M 17 „
... reisti stein þenna eptir "Óleif ... [rist]i rún[ar].
Hs 10 $
... rúnar, son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein
Hs 10 $
"Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar]. ... ráða(?).
Hs 11
eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.
Hs 14 $
En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir
J RS1928;66 $
"Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.
G 113
þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.

G 200
"[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[únar].
G 203 $
steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.
G 342 $
"Mungeirr ok "[Ei]ngeirr(?) þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa stein [ept]ir ... ... <uina>
G 390
"Auði risti rúnar á(?) ... "Bøðnýar.
DR 4
ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist rúnar.
DR 6
stein e[ptir] §B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ... ...
DR 26
§A "Hrafnunga-"Tófi hjó rúnar þessar ept §B "Þyrvé, dróttning sína.
DR 99
þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar þessar.
DR 119
... þessar rún[ar] ... [len]gi lifa.
DR 126 „
reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ... <kuþ-> rúnar.
DR 134 $
"Ǫzurr landhirðir, "Køgis(?) sonr, reist rúnar þessar at "Ás[b]oð/"Ás[m]óð dróttning.
DR 209 $
þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?)
DR 209 $
En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan
DR 212
§B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
DR 220 $
bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
DR 239
njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
DR 264
§A "Þórðr hjó rúnar þessar ... ... §B "Folkvé/"Fullugi á "Haug[bý] ...
DR 334
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
DR 404
"Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
DR AUD1997;264
"Saxi risti rúnar þess[a]r <s–rku>maðr
DR AUD1999;288 $
§A "Sigmóðr ... ... þér(?) ... ... ... §B svá rístr ... rúnar ok ... ... <heili-> ... "Áki reist <bi-rk>.
DR NOR1998;8
"...vi/"...vé reist rúnar þessar at "K.../"G...
DR SCHL3
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir
N 160
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.
N 163
synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
N 230
§A "Arnketill "Gedda reit rúnar. §B ... ... ... ...
N 238 „
... [re]ist rúnar þessar "Ónn(?) ... son ept ...
N 271
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.
N 519
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.
Br Or3 $
"... reis[t] rún[ar].
Br Or6 $
... "Philippus rúnar(?).
Br Olsen;194 $
§D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist rúna[r].
Br Olsen;199 $
... En "Ásrøðr reist rúnar þessar. ... ...
Br Olsen;205B $
eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C "Sigurðr.
Br Olsen;218B
... rúnar ...
Br E13
§A "Þórr(?) risti §B rúnar ...

X ByNT1984;32 $
X LtRR1987;248

U 114

U 1041
Vs 22 $

U 1135

U 961
U 1017
U 1022

Sö 204 $

U 790 „
U 957

U 1041

§A ... [rún]ar þessar. Þeir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §B ...
... rúnar þessar á(?) ...
Runbý (1 förekomst)
ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum
Rúnfast (2 förekomster)
"Hagbarðr ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
Rúnfastr (1 förekomst)
"Rúnfast[r] ... ... eptir ...
Rúnfríðr (3 förekomster)
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
"Fastulfr lét rétta stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al>
"Vígi(?) ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir
<runi...> (1 förekomst)
§P Hér skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa
Rúni (2 förekomster)
"Rúni risti rúnar eptir sonu sína "Sverra(?) ok ...
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda
Rúnu (1 förekomst)
ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.

Sö 333 $
Sö ATA6491/60

DR 161

Sö 204 $
Sö 206
Sö 213
U 729 $
U 1167
U Fv1959;196
U Fv1984;257
DR 295

U 1065 $

Sm 127

Gs 9

Ög N288 $

Rúnulf (2 förekomster)
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna
... rétta stein þenna at "Rúnul[f] ...
Rúnulfs (1 förekomst)
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.
rúnum (8 förekomster)
eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir fǫðurbróður sinn.
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður
Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and han[s].
§B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
Rúnviðr (1 förekomst)
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr
<rus> (1 förekomst)
... "Hákonar, þ[a]t <ru-s> ...
<ruþur> (1 förekomst)
"Ǫnun[d]r(?), sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok
ryð (1 förekomst)
rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.

Ryðingr (1 förekomst)
"Þórir ok "Hrœríkr(?)/"Hrœðingr(?)/"Ryðingr(?) ok "Karl, þeir br[œðr] ...

U 934

ryðja (4 förekomster)
"Holmfastr lét braut ryðja eptir "Ing[i]..., móð[u]r sína gó[ða] ... sína.
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína
"Jarlabanki lét ... [s]tein at sjalfan sik ok braut ryðja.

Sö 311
Sö 312
U 101
U 149 „

Ryggju (1 förekomst)
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál

N 63 $

rýnasta (1 förekomst)
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein,

Sö 56 $

U 729 $

rýnn (1 förekomst)
"Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.

Sö 183 $

Sö 92

DR 138

Br Olsen;194 $

Rysja (1 förekomst)
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?),
Rysju (1 förekomst)
... lét reisa st[ein] ... "Rysju(?), bró[ður] sinn. Ha[nn] ... austr. "Balli ...
Ryskr (1 förekomst)
"Ryskr reisti st[ein] [epti]r "Ófeig, bróður sinn.
ræð (1 förekomst)
sonr reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist

DR SCHL3

DR 209 $
DR 230
DR 338

DR 83 $

Ög 51 „

Ög N290

N 63 $

U 1155

U 598

U 419

rækjandi (1 förekomst)
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C
ræta (3 förekomster)
rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan dragi.
eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
ræti (1 förekomst)
þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna
...røð (1 förekomst)
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál hans.
Røkkva (1 förekomst)
... þenna yfir "Røkkva(?) ...
Rœkju (1 förekomst)
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
Rǫskulf (1 förekomst)
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Rǫskviðr (1 förekomst)
"Rǫskviðr lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður
<s> (1 förekomst)
ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.

U 224 „

Öl ATA4684/43C $

<sa> (1 förekomst)
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an>
<sa...> (1 förekomst)
... [ep]tir "<sa-...> ... ... ... Guð hj[alpi] ǫnd ...

sá (59 förekomster)
Öl ATA4684/43E $
... sá reist[i] ...
Ög 8 $
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
Ög 104 $
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
Ög 162
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
Ög Fv1965;54
ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.
Ög N288 $
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt.
Ög N288 $
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
Ög N288 $
en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
Sö 106
"Alríkr reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann
Sö 137
at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
Sö 164 $
sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
Sö 213
ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
Sö 320
ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
Sö 335 $
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari "Holmsteins.
Sm 29 $
"... reisti stein eptir "Þor[gei]r, fǫ[ð]ur sinn. Sá endaðist á "[E]nglandi.
Vg 55
reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.
Vg 61
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
Vg 67
[va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
Vg 125
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
Vg 135 „
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).
Vg 178
þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
Vg 178
frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
U 10 $
Ept "Œpi standi steinn sá ok "Lokki(?) gerði ...
U 358
"Folkmarr lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
U 504
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
U 539
brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð
U 617
ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
U 729 $
í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.

U 812
fǫður sinn. Sá varð dauðr á "Englandi.
U 887
Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.
U 960 $
"Hákon ok "Ástríðr gerðu ... son snjallan. Sá hét ... "Eiríks. "Guð dr[óttinn] ...
U 1016 $
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir,
U 1016 $
... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja.
U Fv1979;244B
... Hann lét rei[sa s]tein þe[nna] ... sá ... [hja]lpi hans [sál]u ...
Gs 14
[ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)] [be]ztr(?) smiða ok ...
G 92 $
§A ... stein eptir son, sá(?) ... ... ... §B ... ... ... ... ... ... ... dau[ðr](?)
DR 37
... ... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ... ...
DR 42
gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði
DR 68
stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
DR 68
"Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
DR 81
at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
DR 83 $
eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir
DR 83 $
"Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
DR 98
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja "Hein.
DR 131
ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
DR 209 $
þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
DR 230
glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan dragi.
DR 275 $
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
DR 277
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.
DR 279 $
stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
DR 295
setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á
DR 296
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
DR 323 „
§P Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa st[einn] ...
DR SCHL3
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem
N 160
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.
N 184
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
N 209
... "Neriðs son er steinn sá.
N 413 „
at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
N A283
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.

IR 6

saðr (1 förekomst)
§A Saðr(?) með(?) frís[um](?). §B ... ... ...

DR 154 „$

Sö 175
U 947

U 708

<saga> (1 förekomst)
... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
sagt (2 förekomster)
gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
<sairʀ> (1 förekomst)
"Kali l[é]t r[eis]a stein at "Sigreif, bróður [sinn, s]on(?) "<sairʀ>.

sakar (3 förekomster)
Ög 136 $
fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu
U 323 $
fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið
U ANF1937;163
§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?

DR 387 $

saklausan (1 förekomst)
"Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.

sál (70 förekomster)
Öl 7 „$
"... lé[t] reisa stein eptir "Þor... ... [s]inn. "Guð hja[l]pi sál hans.
Öl 19 „
lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Öl 46 $
þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Öl 51 $
Létti "Guð sá[l] ... [pa]radís.
Öl Köping20
... ... "... móður sína. ... [hj]alpi sál.
Ög 51 „
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál hans.
Ög 74 $
"Gunnsteinn(?) ... ... "[Gu]ð hjalpi sál hennar.
Ög 97
reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Ög 99
"Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
Ög 113
eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
Ög 213
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
Ög ATA4197/55
reis[ti]/ris[ti] st[ein] ... "[Guð](?) hjalpi s[ál](?) ...
Ög Fv1943;317A $
stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.

Ög Fv1943;317B $
"Hrani(?) lagði yfir "Gufa, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál.
Ög Fv1958;252
bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
Ög Hov11;21
... <lun-a> ... [hj]alpi sá[l] ...
Sö 66
Hér réttir "Gulleifr ok ... ... "Guð bjargi sál hans.
Sö 72 „
stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál þeira/þeima.
Sö 125
eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr hans sál.
Sö 195 $
fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á
Sö 207
"Guð... ... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál hans.
Sö 210 $
lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
Sö 212
lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
Sö 288 $
fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Sö 382 „
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Sm 107 „
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).
Vg 50
ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
U2„
þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
U 30
"Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
U 38
r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ... sál ha[n]s.
U 56 $
þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
U 129
"<...laks> lét rétta stein eptir "... [hjal]pi sál.
U 276
reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
U 312
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur "Holmdísar.
U 372
létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
U 496
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.
U 690
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
U 696
... re[is]a st[ein] [a]t "Ǫ[l]vi(?), leysa(?) s[inn] ... hjalpi sál hans.
U 722
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
U 724
"Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
U 726
reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
U 807
... [sá]l(?) hans ...
U 808
at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
U 813
lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
U 815
stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
U 819
reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
U 867 $
létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
U 873
lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
U 940 $
ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?),
U 940 $
ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.

U 947
U 1011
U 1036
U 1122
U Fv1959;196
Nä 28 „
M4
G 134
G 200
G 203 $
DR 212
DR 337 $
DR 354
DR 385
DR 391 $
DR 392 $
DR 402
N 63 $
N 185 „
N 237 „

DR 248

U 39 „

U 403

Öl 2 „
Öl 31 $

ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at
"Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál "Hemkels/"Heimkels.
son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans <-þulfri>.
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.
Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[únar].
brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira
með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru,
gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
"Gillingr reisti ... ... [br]óður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.
stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
"Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
"Guð hjalpi sál "Magnhildar.
þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
Salhaugum (1 förekomst)
"Gunnvalds steinn, sonar "Hróalds, þular á "Salhaugum.
Salmund (1 förekomst)
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Salsa (1 förekomst)
... [rei]sti s[tein] ... eptir "Salsa, fǫður ...
sálu (120 förekomster)
[létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Auðbjǫrn lét reisa stein ... hjalpi sálu hans.

Öl 44
Öl Köping2
Ög 41 „
Ög 53 „
Ög 102 $
Ög 152
Ög 154
Ög 160
Ög 201 $
Ög 220
Ög 231 $
Ög 239 $
Ög 240 $
Sö 8
Sö 9
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... [f]ǫður. "Guð hjalpi sálu hans! Les ave(?)!
... "[Gu]ð hjalpi hennar sálu ok ...
"Gautarr(?) ok þeir(?) brœ[ðr](?) ... ... "[G]uð hjalpi sálu hans.
"Sveinheiðr(?) ok "Ing[a](?) ... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi sálu. "Sveinn(?) helli(?) hjó(?).
"Sínkr lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu hennar.
lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð sálu hans.
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr <þufr> ...
konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna sálu.
at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.
þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein þenna.
lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu þeira.
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda síns.
stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð h[ja]l[pi sál]u.
"Eimundr lét ... [Hjalpi] "Guð sálu ha[ns].
at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
"Vígnjótr reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.
"Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu hans.
br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ... "[G]uð ... [sá]lu ...
[reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá ... sálu þ[eira].
"Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... þenna yfi[r] ... sálu ...
... [hjal]pi sálu hans.
stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...
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"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði
létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
[létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir,
... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ... ...
... stein eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ... "Ketill risti.
§B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
"Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
"Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir
son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
"Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð hj[a]lpi sál[u].
þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.
sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi sálu hans.
eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal
"Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
reisti stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi sálu "Víkings.
lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.

U 727
létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s ... hann ... ...
U 828 $
stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
U 866
lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 920 $
eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu þei[ra].
U 956
stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
U 998 $
stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
U 1039 $
stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét
U 1145
þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 1149
rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
U ATA3500/43
... hans ǫnd ok sá[lu] ...
U Fv1979;244B
... Hann lét rei[sa s]tein þe[nna] ... sá ... [hja]lpi hans [sál]u ...
Vs 3 „
o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
Vs 5
... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi hjó [r]ú[nar].
Vs 9 $
son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
Vs 18 $
son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
Vs 19
dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu h[a]ns.
Nä 11
létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Gs 11
létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar.
Gs 12 $
"[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein
Gs 12 $
ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
Gs 13
lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
M5
"Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
Hs 11
lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.
G 77
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
G 80 $
merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ... sálu hans.
G 188 $
trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði stein ...
G 208
reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
G 343 $
... reisti kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er
DR 91
þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
DR 96
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
DR 259
"Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
DR 371 $
ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
DR 379 $
druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.
DR 389 $
sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
DR 390
lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
DR 398
reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
DR 399
lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar
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hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
reist[i] stein þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ...
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...
... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...
sálubótar (1 förekomst)
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás
salvéa (1 förekomst)
liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi
Sám (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
saman (1 förekomst)
væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði
sanat (1 förekomst)
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ...
Sandarr (4 förekomster)
"Sveinn/"Steinn ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son
"Sveinn ok "Sandarr þeir gerðu spengr eptir "Fugla, bróðurson sinn.
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son
"Sandarr setti eptir "Eystein/"Jóstein, bróður sinn.

Ög 128

Sandey (1 förekomst)
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína

Br Olsen;184 $

Sandulfr (1 förekomst)
"Sandulfr hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína.
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sanguis (1 förekomst)
In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.
sankta (7 förekomster)
lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at
lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína,
varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
Sankta (5 förekomster)
... kuml eptir ... "[Kri]str ok "S[ank]ta ...
... ok "Sankta "María ok "Sankt[a] ...
... ok "Sankta "María ok "Sankt[a] ...
eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
sannsteinn (1 förekomst)
§A "Bólnauts(?) sannsteinn(?). §B "Villi.
<saotr> (1 förekomst)
§P "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar

sáráranvara (1 förekomst)
batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
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sárriðu (1 förekomst)
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár
<sarþ> (1 förekomst)
<kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
<sas> (1 förekomst)
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
Sasgerðr (1 förekomst)
§A "Sasgerðr reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son,
Sassur (2 förekomster)
§A "Gei[r]mundr(?) ... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta
Sassurr (5 förekomster)
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son
frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp
"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð
"Sassurr reisti stein en gerði brú.
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti

sat (5 förekomster)
sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr
ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
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ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B
sát (1 förekomst)
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ...
satt (1 förekomst)
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
sátu (1 förekomst)
"Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.
Saxa (5 förekomster)
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Fullugi reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn.
"Gynna/"Gunna reisti stein þenna eptir "Saxa, son "Halfdanar.
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
"[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá
Saxi (9 förekomster)
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr
"Hallsteinn lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Ábjǫrn ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund, [fǫ]ður sinn.
"Saxi setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a
"Saxi risti rúnar þess[a]r <s–rku>maðr
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
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Saxlandi (1 förekomst)
snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
sé (4 förekomster)
skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat
væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun.
Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
"Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
Sebba (1 förekomst)
"Halfd[an] lét reisa stein þenna eptir "Sebba, fǫður.
segi (1 förekomst)
fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat,
seið (1 förekomst)
stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein
seiðhretti (1 förekomst)
þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
Seimgala (1 förekomst)
lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
sékat (1 förekomst)
Sé’k-at ... ... né úréttar, úréttar vilgi ...
sekr (1 förekomst)
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn
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Selanus (1 förekomst)
"Sveinn "Selanus.
seldi (2 förekomster)
er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt
Selshǫfuð (1 förekomst)
"Domnall "Selshǫfuð á sverð þetta.

sem (22 förekomster)
Öl SAS1989;43
En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru
Sö 121 „
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.
Sö 175
lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
Sö 175
þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
Sö 208
at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr "Ennibrattar.
Sö 312
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
Sö 356 $
"Gu[ð hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
Vg 59
eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
U 115 $
§A ... "Finnviðr, sonr "Ragnfríðar, lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ... "Kviks ok "Finnvi[ðar] ...
U 395
"Svei[nn] ... ... ... [ris]ta st[ein] ... ... [s]em hana fœrði til "Sigtúnum.
U 489
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
U 613 $
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
U 668
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
U 729 $
standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
U 922 $
"Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir
U 1036
ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
U Fv1959;196
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir
Hs 10 $
... rúnar, son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá
G 77
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
DR 114 $
§B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
DR 217 $
§C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
DR SCHL3
sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.

sems (2 förekomster)
"Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ...
"Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima
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U 1016 $

semskum (1 förekomst)
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar
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sendi (1 förekomst)
§PA Ráði "Oddulfr. "Oddulfr sendi "Auðríki/"Eyríki ... ... "Auðríkr/"Eyríkr ... "Oddulfi ... §PB
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sér (5 förekomster)
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok
reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd
... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði kristna.
§A "Áskell setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir

DR 83 $

serði (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
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Serkland (1 förekomst)
"Ormika, "Ulfhva[t]r(?), "Grikkjar, "Jórsalir, "Ísland, "Serkland.
Serklandi (6 förekomster)
þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.
drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.
"Ei... ... [hǫgg]va [st]e[in] ... [s]onu "Eimund[ar] ... sunnarla á "Serkl[andi].
... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á "Serkland[i].
fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á "Eistaland(?)/"Serkland[i](?).
reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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setja (4 förekomster)
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
"Oddi lét s[etja] ... fǫður sinn. "Gu[ð]/gó[ðan] ...
"Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?) "Ginnlau[g]ar.
setta (1 förekomst)
<fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
settan (1 förekomst)
... [hefir/gat] settan stein þenna ep[tir] ...
setti (100 förekomster)
er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
"Ingvarr setti stein.
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin>
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
"Óttarr/"Ótama setti stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn.
"Finnviðr setti ... þenna ept[ir] ...
"Ofráðr setti stein ... "Hrólf fǫður sinn "Arnkel ok ... stein þenna.
§A "Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna
"[Sv]einn/"[St]einn setti stein þenna eptir "Farþegn ...
§A "Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
"... setti stein eptir "Ka[rla](?)/"Ga[uta](?), ... sinn ...
§A "Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar
§A "Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok]
"Ófeigr setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í]
... setti st[ein þenn]a ept[ir] ...
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok
"Geirbjǫrn setti stein þenna eptir "Svein(?)/"Svell(?), bróður sinn.
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á
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"Ólafr setti stein þenna eptir "Sibba, son sinn.
"Búi setti stein þenna eptir "Þorgaut, bróður.
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok
"... setti stein þe[nna] ... [f]ǫður sinn.
... setti stein þenna eptir "Tóta/"Dóta, son ..., bróður "Gauts.
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði
"Útlagi(?) s[e]tti stein þenna eptir "Svein(?) ...
"Helga setti stein þenna at "Eymund bróður.
"Sandarr setti eptir "Eystein/"Jóstein, bróður sinn.
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn
"Véfúss setti stein ep[tir] ... "...bjǫrg, þeira systur ...
"Þórðr setti steina eptir "Eystein, fǫður sinn.
... [se]tti [st]eina eptir "Svei[n](?) ...
"Auðgrímr(?) setti stein þenna ept "Áskel, son ...
"Þrasi setti stein þenna ept "Halfdan, son sinn.
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er
"Goti setti stein þenn[a] ...
"Ólafr setti stein þenna eptir "Hreiðar, son sinn.
"Styr[l]akr/"Styr[l]augr setti stein þenna eptir "<kaur>, fǫður sinn.
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
"Þorgarðr/"Þorgerðr setti stein þenna eptir "Tóka, mág sinn.
"Gýi setti ..., fǫður si[nn ... "Á]skell(?) hj[ó](?).
"... setti stein þenn[a] ... "Sæfa, brœðr [s]ín[a], ... [gó]ða.
"Rugga(?) se[tti] ..., fǫður sinn, ok ...
"... sett[i] ...
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
"<kafi> setti s[tein] ... ...
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
"Kártóki setti stei[n] ... Er varð ... "[F]undinn [hj]ó.
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir,
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri
"Styfjaldr(?) setti stein þenna eptir ...
"Ingjaldr setti s[tei]n þenna eptir "Grímulf, son sinn.
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
"Gunna ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein almikinn í ...
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í
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§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú
"Freystein setti stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ...
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
"Tófi "Geddu sonr setti ... ..., félaga sinn, fóstra "Þorgnýs.
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Ǫzurr setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi
"Þorkell setti stein ept ... ... son, fǫður sinn.
"Eysteinn setti stein þenna ept "Ásulf, fǫður sinn.
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
§A "Þorgísl setti ok synir §B "Leifa í stað þenna §C stein eptir "Leifa.
"Ása setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn
§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
§A ... [st]endr steinn þessi, setti "Hró[ð]... §B ... gerði ok "Hróðulfr ...
"Hróðulfr setti stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ...
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn.
ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B
"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á
§A "Áskell setti st[ein] [þ]enna at "Tófa [b]róður sinn ... §B en "<kru...>
§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf,
"Áskell setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son
"Tóki setti ...
"Saxi setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá
"Autir setti stein þenna eptir "Hákon.
"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.
"Kári setti stein ... eptir "Alfvin(?)/"Ǫlfun(?).
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða
§A "Áskell setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló
"Ásbjǫrn, heimþegi "Tóka, setti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn.
"Birla setti ... ... eptir "Tóka, mág sinn ...
"Sigmundr setti stein þenna eptir "Klakk(?), fǫður sinn.
"Ǫzurr setti steina þessa eptir "Tobba.
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan

DR EM85;239
DR EM85;306 $
DR EM85;371B $
N A22
Br Olsen;205B $

Öl 1 $

"Þorgautr/"Þorgunnr setti stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn ...
§A "Þorgunnr, "Þorgauts dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ>
... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr
[se]tti/[reis]ti merki
§A "Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni
settr (1 förekomst)
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at

Sö 56 $
Sö 113
Sm 7 $
Sm 36
Sm 80
Sm 126 „
Vg 30 $
Vg 45
Vg 59
U 234 „
U 479
U 502
U 512 $
G 113
DR 161
DR 192
DR 280
DR 282
DR 295
DR 370 $

settu (20 förekomster)
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir.
"Geirrøðr/"Geirríðr/"Þorrøðr/"Þóríðr ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi "Guð ǫnd hans.
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ... ...
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður sinn.
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó
"Ulfr ... fǫður sinn ok bróð[ur] ... settu ...
h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ... merki at bó[nda] ...
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r]
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
"Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda

Sö 176

sex (1 förekomst)
<ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.

U 297 $
U Fv1953;270 $
U Fv1979;245 $

U 411 $

Hs 2 $

U 689

Seybjǫrn (3 förekomster)
"Jóbjǫrn reisti steina eptir "Sigbjǫrn/"Seybjǫrn, fǫður sinn.
"[S]igbjǫr[n]/"[S]eybjǫr[n] ... ... bróður sinn ...
... [lé]t reisa s[teina] [epti]r "S[igbj]ǫr[n]/"S[eybj]ǫr[n] ...
Seygeir (1 förekomst)
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Seyvarar (1 förekomst)
þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
<siab> (1 förekomst)
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl,

M9„

<siarþu> (1 förekomst)
ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>, fǫður sinn.

Öl 1 $
Ög 157 $
Sö 273
Sm 78
Sm 130 $
U 158 „
U 281
U 526
U 558 $
U 682 „
U 926 „$
U 926 „$
U Fv1986;84 $
G 111 $

Sibba (16 förekomster)
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn
"<–ti-> gerði brú þessa e[p]tir "Heimkel ok "Sibba, sonu sína.
"Signjó[tr] reisti stei[n a]t "Sigrøð, fǫður sinn, "Sibba [br]óður.
"Ólafr setti stein þenna eptir "Sibba, son sinn.
"Jarpr lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ... "Sibbi ...
"Kǫrlungr(?) lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
"Vébjǫrn ok "Húskarl létu r[eis]a stein eptir "Sibba, fǫður sinn.
§A ... "[S]ibba(?) fǫður ... §B ... at bónda ...
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
§P "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) [o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q
rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur

G 112 $
DR 392 $

"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.

Sibbi (15 förekomster)
Ög 136 $
knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.
Sö 183 $
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at
Sö 288 $
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa
Sö 305
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
Sm 130 $
lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ... "Sibbi ...
U 173
"Skalli ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en
U 237
"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn
U 283 „
"Sibbi ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann
U 407
"Freysteinn ok "Sibbi ok "Gei[r]... ...
U 412
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda
U 689
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður
U 1122
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn.
U Fv1948;168
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu
DR 391 $
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn.
DR EM85;462D $
§A "Sibbi sitr <miþ> "Ása §B ... ...

DR 97

Vg 59
U 29 $
U 29 $

U 326 $

Sibbu (1 förekomst)
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
síðan (3 förekomster)
sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn.
Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon
síðborinn (1 förekomst)
"Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.

Sö 140
DR 81

Ög 186

Vg 133

U 633
U 854 $
U Fv1976;108

Ög 206 $

Öl 23 „$
Ög 17 „
Ög 128
Sö 13 $
Sö 142
Sö 344
U 297 $
U 353
U 437 $
U 621 $
U 903 $
U 1006
U 1007

síði (2 förekomster)
stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) "Þórr(?).
at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
síðu (1 förekomst)
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
Síðu (1 förekomst)
"[Stein]þórir(?), "Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
Sig.. (3 förekomster)
lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir "Sig...
brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok "Þorbjǫrn ok
"Sig... ... ... ... ... ... ...
Sigbjǫrg (1 förekomst)
"Sigbjǫrg reisti stein þenna eptir "Gunnar, bónda sinn.
Sigbjǫrn (19 förekomster)
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn.
"Ofráðr, "Guðulfr ok "... ... ... eptir "Sigbjǫrn, fǫður sinn góðan(?).
þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok "Sigbjǫrn.
"Vík[ingr] [ok] "Myskja þa[u]/þa[iR] ... ... þenna at "Sigbjǫ[rn] ... sinn.
"[Si]gbjǫrn ok "Sveinn þeir brú gerðu eptir "..., bróður sinn.
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir
"Jóbjǫrn reisti steina eptir "Sigbjǫrn/"Seybjǫrn, fǫður sinn.
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
"Gunna ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein almikinn í ...
"Ábjǫrn ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður
"Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok
"Vígdjarfr ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung, fǫður sinn.
"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.

U 1172
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"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
"[S]igbjǫr[n]/"[S]eybjǫr[n] ... ... bróður sinn ...
... [lé]t reisa s[teina] [epti]r "S[igbj]ǫr[n]/"S[eybj]ǫr[n] ...
§A ... eptir "Sigbj[ǫrn] ... [ri]sta lét "Bjǫ[rn] ... §B ... þenna ...
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans,
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at
Sigdan (1 förekomst)
"Sigdan rétti stein þenna eptir "Ofæta, fǫður sinn, bónda góðan.
Sigdjarf (4 förekomster)
"Bjǫrn ok "Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf, bróður sinn.
"Gillaug lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina þess[a]
ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu stein
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
Sigdjarfr (3 förekomster)
"Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir
"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn,
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok
Sigfast (8 förekomster)
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli risti.
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál
... ... [e]ptir "Sigf[ast](?) ...
"Holmlaugr ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.
"Gísmundr ok "Víkingr létu ... [s]te[in ept]ir "Sigfast, fǫður sinn.
rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
... lét ... ... "Sigfast, fǫður ...

U 193

Sigfasta (1 förekomst)
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda "Gu[nn]u.

Sigfastr (13 förekomster)
Sö 253 „
"Ketilfast[r] ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður sinn.
U 93 „$
"Sigfastr ok "Tassi(?)/"Dási(?) o[k] "Ǫ[n]undr(?) þeir létu ep[ti]r
U 123 „
"Sigfastr ok "Ernfastr þeir hjoggu at sik.
U 166
"Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
U 375 $
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son
U 419
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at>
U 521 „
... "[Sig]fastr(?) þeir létu reisa stein ... ...
U 623
"Gyríðr ok "Sigviðr ok "Sigfastr reistu stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
U 1036
"Sigfastr ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir
U Fv1948;168
stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
U Fv1968;279B
"[S]igfastr ok "Ónæ[mr] ... ... eptir "Illuga, fǫðu[r] ...
U RR1987;134
"Ingilaug lét hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í "Hú[s]um(?).
M1$
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn.

U 912

Ög 219

U 232
U 655

U 411 $
U 1104 $

Sigfrøðr (1 förekomst)
"Sigfrøðr lét her(?) reisa at "Borggeir, fǫður sinn.
Sigfús (1 förekomst)
"Eygautr/"Auðgautr reisti stein þenna eptir "Sigfús, mág sinn.
Sigfúss (2 förekomster)
"Tosti ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður
"...geirr lét gera merki þessi ok "Sigfúss at ... bróður sinn.
Siggeir (2 förekomster)
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Nes-Végeirr ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á

U 224 „

Vs 5

U 503 $

Sö 298
U 640 $
U 648 $

Sö 26 $
U 144
U 152
U 245 „
U 372
U 885

Öl 41 „$
Sö 1 „
Sö 317 „
U 67
U 128
U 180
U 237
U 586 $
U 1080 $

Siggeirr (1 förekomst)
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn
Siggi (1 förekomst)
til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi hjó [r]ú[nar].
Siggunnar (1 förekomst)
"Ernfastr ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn] "Ketilfast.
Sighjalmr (3 förekomster)
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna
"Kúss(?)/"Guss(?) ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
"Sighjalmr lét reisa stein þenna eptir "Kús(?)/"Gus(?), bróður sinn.
Sighvat (6 förekomster)
"Fasti ok "Óspakr létu reisa stein at "Sighvat, bróður sinn.
ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda sinn.
[l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.
Sighvatr (9 förekomster)
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir
"Sighvatr(?) o[k] ... [þ]essa at "... ...
"Sighvatr rei[sti ste]in at son sinn "Ólaf.
... "Sighvatr létu re[isa] ...
"Friði ok "... [o]k "Sighvatr ... [f]ǫður sinn ... "Snerris.
"Sighvatr ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein
"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan.
"Sighvatr ok "Karl létu reisa st[ein] eptir "Halfdan, fǫður sinn.

Sö 70

Sigketil (1 förekomst)
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.

Öl 36 $
U 352

Siglaug (2 förekomster)
[ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
"Siglaug lét steina rétta eptir "Sigvið, son sinn.

Sö 198

siglt (1 förekomst)
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
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Sigmarar (1 förekomst)
"...unar "Sigmarar.
Sigmarr (3 förekomster)
nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda
"Tosti ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður sinn.
Sigmóðr (1 förekomst)
§A "Sigmóðr ... ... þér(?) ... ... ... §B svá rístr ... rúnar ok ... ...
Sigmund (4 förekomster)
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.
... "Sigmund ...
"Helgulfr ok "Geirleifr þeir gerðu eptir "Sigmund, bróður sinn.
§A "Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok
Sigmundar (1 förekomst)
eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa] systir góð.
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Sigmundr (6 förekomster)
"Gunnleifr, "Sigmundr hjoggu stein at "Skerði.
"Sigmundr gerð[i] ... "Ulf/"...ulf, bróður sinn.
létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn,
í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér
"Sigmundr setti stein þenna eptir "Klakk(?), fǫður sinn.
signi (1 förekomst)
"Jǫrund[r lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.
Signjóta (1 förekomst)
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
Signjótr (6 förekomster)
"Signjó[tr] reisti stei[n a]t "Sigrøð, fǫður sinn, "Sibba [br]óður.
"Þorgísl ok "Signjótr þeir reistu stein at "Víg, fǫður sinn.
"Ósníkinn ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður sinn.
"Arnnjótr ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn.
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi
Signý (1 förekomst)
"Áskatla(?) lét hǫggva stein eptir "Fulluga, ok "Illugi ok "Signý.
Sigreif (7 förekomster)
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok "Holmsteins.
... [þ]enna e[pti]r "Sigreif/"Særeif, fǫ[ður] ...
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
"Kali l[é]t r[eis]a stein at "Sigreif, bróður [sinn, s]on(?) "<sairʀ>.
"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa

U 746
G 203 $

"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.
sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst.
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Sigreifr (8 förekomster)
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann,
"Ótryggr, "Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður sinn snjallan.
"Eyvindr ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna
Hér liggr "Sigreifr/"Særeifr, bróðir ... ... En "Œpir risti rú[n]ar.
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður
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Sigríð (1 förekomst)
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti rúnar.
Sigríðar (3 förekomster)
"Alríkr reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um
"[Í]gulbjǫrn, "Kvígulfr, þeir brœðr allir létu rétta steina, synir "Sigríðar ...
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
Sigríði (1 förekomst)
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Sigríði(?)
sigríðr (1 förekomst)
sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur sinn.
Sigríðr (14 förekomster)
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt
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"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður
§A "Holmf... §B ... [o]k "Sigríð[r] ... §C ... "... ... [epti]r(?) [so]n(?) sinn(?)
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð
ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
"Vani(?) ok "Sigríðr ... [þenn]a eptir "Ernfríði ok "Frey...
§A "Holmgeirr ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
Á "Sigríðr.
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
Sigríkr (1 förekomst)
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan,
Sigrún (2 förekomster)
"Sigrún reisti stein eptir "Ásbjǫrn/"Austbjǫrn, fǫður sinn.
... [k]uml þetta yfir "Sigrún, móðu[r s]ín[a]. "Guð hjal[pi] ...
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Sigrøð (2 förekomster)
"Signjó[tr] reisti stei[n a]t "Sigrøð, fǫður sinn, "Sibba [br]óður.
§P "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ...
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Sigrøðar (3 förekomster)
þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda síns.
reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl "Sigrøðar.
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna
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Sigrøðr (2 förekomster)
"Sigrøðr(?), "Holmsteinn, "Ketilfastr lagði(?) at(?)
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn
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Sigstein (10 förekomster)
... "[Si]gstein(?), fǫður sinn "G[uð]/g[óðan] ...
... ... stein eptir "Sigstein, fǫður sinn, ok "H[el]ga(?) ...
"Illugi lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð sálu hans.
"Ingulfr ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu þeira.
"Gunnulfr gerði k[uml] ... ok "Sigstein, bróður sinn.
ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
"Styrbjǫrn lét reisa stei[n e]ptir "Sigstein, fǫður [sinn], bróður "Holmst[ei]ns.
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
§P "Sveinn ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at
fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn.
Sigsteinn (11 förekomster)
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd
"Sigsteinn reisti stein þenna eptir "<i-ui>, fǫður sinn.
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð
"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
"[Há]kon(?) ok "Sigsteinn reistu eptir "Hrólf, fǫður sinn, [s]tein þenna.
§A "Sigsteinn reist[i] ... §B [e]ptir "Geirmund, mág si[nn].
"[F]ar[u]lfr(?)/"Þór[u]lfr(?) ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?),
"<oka> ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r
"Sigsteinn ok "Vésteinn létu reisa stein [þ]e[nn]a eptir "Ingvar(?),
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
Sigsteins (1 förekomst)
létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok "Holmsteins.
Sigtrygg (3 förekomster)
almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
§A "Ásfríðr gerði kuml þau ept "Sigtrygg, §B son sinn ok "Gnúpu.
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist rúnar.
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Sigtryggr (3 förekomster)
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.
"...efni ok "Ótryggr ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr
Sigtryggs (1 förekomst)
"Ǫlvir(?) reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
Sigtúnum (1 förekomst)
"Svei[nn] ... ... ... [ris]ta st[ein] ... ... [s]em hana fœrði til "Sigtúnum.
Sigþór (1 förekomst)
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi sálu hans.
Sigþorn (3 förekomster)
ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi sálu hans.
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey,
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti rúnar.
Sigþrúðr (4 förekomster)
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á
[epti]r "B[jǫrn](?) [ok] "[Þors]tein(?), synir "Freysteins. "Si[gþr]úðr(?) heitir móðir þeira ... ... steina.
Sigulf (1 förekomst)
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa [l]iði.
Sigunnar (1 förekomst)
"Ernfastr ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn] "Ketilfast.
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Sigurð (1 förekomst)
gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok
Sigurðr (3 förekomster)
"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður
"Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C "Sigurðr.
Sigvalda (1 förekomst)
"Freystein setti stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.
Sigvaldi (3 förekomster)
"Sigvaldi reisti ... ... "...kel, brytja sinn.
"Brynjulfr(?) ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda
Sigvarar (2 förekomster)
§P "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar
§P "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...
Sigvarðar (1 förekomst)
... "Sigvarðar son ... eptir bónda sinn ...
Sigvarðr (2 förekomster)
"Sigvarðr lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ...
"Sigvarðr í "Lundi.
Sigvið (3 förekomster)
"Ingifastr lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með
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"Siglaug lét steina rétta eptir "Sigvið, son sinn.
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr
Sigviðr (17 förekomster)
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
"Sigviðr ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa
"Véfastr [ok "S]igviðr létu reisa at "Ulf, fǫður sinn.
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður
"Sigviðr ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður
"Ósníkinn ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður sinn.
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Gyríðr ok "Sigviðr ok "Sigfastr reistu stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Sigviðr ok "Sveinn létu rétta stein at "Hegvið, fǫður sinn.
"Sigviðr, sonr "Gillaugar, reisti rúnar eptir "Ragnelfi, sværu sína.
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
"Sigviðr [reist]i stein þenna "Englandsfari eptir "Védjarf, fǫður ...
"Eilífr ok "Sigviðr létu reisa stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Ǫnundr ok "Jǫrundr ok "Sigviðr þeir létu reisa ... ok brú ... ... ...
"Brandr ok "Sigviðr létu reisa stein at "Munda, bróður.
<siigr> (1 förekomst)
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
<siionum> (1 förekomst)
þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.
sik (35 förekomster)
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn,
í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon bað rista.
"Sigfastr ok "Ernfastr þeir hjoggu at sik.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý
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"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
"Jarlabanki lét ... [s]tein at sjalfan sik ok braut ryðja.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B
"[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts arfi.
... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét reisa stein eptir sik sjalfan.
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"Véfastr reisti stein eptir sjalfan sik kvikvan. "Liðsvaldr(?) risti.
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
"Ulfr lét reisa stein, sjalfr hann eptir sik.
... at sik sjalfa[n kvi]kvan. En <rai–n> "[F]astgei[rr](?).
§A "Vígmundr lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns.
stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan sik.
"Fundinn lét reisa stein eptir sik kvikvan ... "Ke[t]ilmundr. "Kjúli(?) risti.
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar þessar.
"... lét hǫggva ... [si]k sjalfan, "Eng[la]ndsfari, afi <kunu-s>.
"[Ǫ]nundr lét reisa stein þenna at sik kvik[va]n.
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
... [at] sj[alf]an sik ok ... [þe]nna ok fǫðu[r] ...
eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En
Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B
<sik> (1 förekomst)
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok

DR EM85;348 $

U 527 $

Vg 110

<sikasuaio> (1 förekomst)
§A "<sikasuaio> §B "Þorfríði líkaði.
Sikum (1 förekomst)
eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi. "Holmsteinn.
<silki> (1 förekomst)
son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar hjó.

U 518 $

Silu (1 förekomst)
þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok

Ög 32 $
Vg 110

<sim> (2 förekomster)
"Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son "<si–m>.
..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar hjó.

G 111 $
G 112 $

Vg 17 „

Br Olsen;215 $
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Simpa (2 förekomster)
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
<sin> (1 förekomst)
§A "Víkingr lét gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir
sín (1 förekomst)
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan
sína (222 förekomster)
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
"[B]ófi/"[T]ófi(?) lét gera kuml þessi eptir "Tófu, konu sína ...

Öl 20 „
... "... konu(?) sína(?) ...
Öl 27 $
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
Öl 29 „
... [s]ína sonu, "Arnke[l] ...
Öl 40 $
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
Öl 49 „$
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
Öl ATA4375/56 $
... [e]ptir "Systu, konu sí[na] ...
Öl Köping20
... ... "... móður sína. ... [hj]alpi sál.
Öl Köping46
... [kon]u(?)/[son]u(?) sína ...
Öl Köping74
"... lét r[eisa]/r[étta] ... ... sína ...
Ög 4 „
"[Gu]nnarr(?) o[k] ... ... [mó]ður sína.
Ög 5
... þessi eptir "Ás[u](?), konu sína.
Ög 9
... ... rista stein þenna eptir "Ásu móður sín[a].
Ög 18 $
"Óttarr(?) [r]eisti stein þe[nna ep]tir "Jafra ok "Víg, brœðr sína.
Ög 65 „
... lét [h]ǫ[gg]va [ku]ml ep[tir] "[Ragnh]ildi(?), [k]o[n]u s[ín]a. ... ...
Ög 75 $
... [k]uml þetta yfir "Sigrún, móðu[r s]ín[a]. "Guð hjal[pi] ...
Ög 102 $
"Sínkr lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu hennar.
Ög 110
... ... eptir sonu sína ... ...
Ög 113
reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
Ög 128
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok "Sigbjǫrn.
Ög 153
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir "Fróða ok "Ásbjǫrn, sonu sína.
Ög 155 $
"Þorfríðr/"Þorfreðr reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars helfningi.
Ög 157 $
"<–ti-> gerði brú þessa e[p]tir "Heimkel ok "Sibba, sonu sína.
Ög 166
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
Ög 195 „
..., sonu sína.
Ög 209 $
"Tosti reisti stein eptir "Tóka ok "Orrosta, nefa sína.
Ög 217
"Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
Ög 239 $
"[G]unnarr(?) lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira
Ög 239 $
eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
Ög ATA6266/59A
"..., systur sína gó[ða].
Ög Fv1966;102
reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
Ög Hov95;34
"... lagði stein ... [móð]ur/[dótt]ur sína ...
Sö 34 $
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn,
Sö 35
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
Sö 54 $
ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein.
Sö 120
lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Sö 128
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
Sö 128
þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.

Sö 139
"Steinn lét reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr
Sö 163 $
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.
Sö 178
steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
Sö 197
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni
Sö 203
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli risti.
Sö 206
standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
Sö 206
ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
Sö 285
"Végautr ok "... reistu stein e[ptir] ... ... [so]nu sína.
Sö 296
"Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
Sö 299
"Ǫnundr ok "Þorfa[str ... ... móðu]r sína. Þeir gerðu brú.
Sö 302
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
Sö 302
lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
Sö 303 $
"Guðlaug [l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
Sö 308
"Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir risti.
Sö 311
"Holmfastr lét braut ryðja eptir "Ing[i]..., móð[u]r sína gó[ða] ... sína.
Sö 311
"Holmfastr lét braut ryðja eptir "Ing[i]..., móð[u]r sína gó[ða] ... sína.
Sö 318 $
létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira
Sö 331 $
létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
Sö 336
"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
Sö 338
sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs
Sö 352
mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>
Sö Fv1973;187
... "Ulf/"...ulf sonu sína. "Guð hj[alpi] ...
Sö SB1965;19
"Gunna lé[t]u hǫggva stein þenna ok brú þ[ess]a ... ... ... sína.
Sm 11
eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.
Sm 13
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.
Sm 53 $
"Hró[l]f[r](?) [reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá ... sálu þ[eira].
Sm 64 $
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
Sm 93
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn
Sm 94
"Ginnfastr [l]ét leggja ... dóttur sína.
Sm 96 $
gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir
Sm 96 $
"Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu sína.
Sm 96 $
gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu sína.
Sm 110 $
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
Vg 13
reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru sína.
Vg 17 „
§A "Víkingr lét gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok
Vg 24
"Þórðr lagði stein ..., móður s[ína].
Vg 44
"...ríðr reisti stein eptir sonu sína, "Svein ...
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"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
... [ger]a kuml eptir "Þóru, móður s[ína] ...
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...
"... setti stein þenn[a] ... "Sæfa, brœðr [s]ín[a], ... [gó]ða.
"Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
"Gerðarr ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok "Ingimund.
lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir
bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir risti.
"[H]eming, [s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu, dóttur.
§A "Ragnvaldr lét rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar
"Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a].
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
"Ingifastr lét rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr eptir móður sína.
þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr eptir móður sína.
"Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir enduðust aust[r] ...
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok "Ragnfríðar.
lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
"Ás... ... stein eptir "Víking, fǫður sinn, ok eptir "Tóku, m[ó]ður sína.
ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.
"Brynjulfr ok "Ulfr ok "... ... [st]ein eptir "Guðlaug, móður sína.
reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
"Vébjǫrn lét hǫggva stein eptir "Gunna dóttur, konu sína.
"Ingríðr lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at systur sína.
"Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at systur sína.
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"Gunnarr lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir dóttur sína.
hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir dóttur sína.
"Holmdís lét gera merki at "Jǫfurfast, dóttur sína.
... stein eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ... "Ketill risti.
sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann
fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
"Jarpi lét stein eptir so[nu] sína tvá.
ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti
"Viðbjǫrn, arfi "Guðbjarnar, rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?) eptir brœðr
sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?) eptir brœðr sína.
"Ósníkinn lét rétta stein þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð] hjalpi ǫnd þeira.
merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn.
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
"Rúni risti rúnar eptir sonu sína "Sverra(?) ok ...
"Þingbjǫrn lét hǫggva stein eptir sonu sína.
gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur sína.
ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En
§Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En
lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok
... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga
"Sigviðr, sonr "Gillaugar, reisti rúnar eptir "Ragnelfi, sværu sína.
stein þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu stein þenna.
fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu> <iaʀ>
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok "Svarth]ǫfða, sonu sína.
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu sína.

U 1016 $
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann
U 1016 $
rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann
U 1032
"Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
U 1041
létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
U 1042
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti rúnar.
U 1079 $
"Fasti lét rétta stein eptir "Fastvéu, konu sína.
U 1087 „
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.
U 1090 „
"... ok "Ingimund <fit-> brœðr sína ok "Ingifríðr ...
U 1096
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
U 1132
ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti r[ú]nar.
U 1134
"Agviðr lét ... "... konu sína ok "<-kul>, son sinn.
U Fv1948;168
"Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
U Fv1948;168
ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
U Fv1953;263
"Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].
U Fv1971;212B
... ok "Ragnvi[ðr] ... ok at ... [d]óttur s[ína].
U Fv1971;213A
"...viðr ok "Gunnarr létu gera m[erki] ... ... sína ...
U Fv1972;272
... stein ... ... ok ... ... móður s[ína]
U Fv1974;203
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...
U Fv1980;237
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok ... "<...-husa>, móður sína.
U THS10;58 $
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
U THS10;58 $
hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
Vs 17
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
Vs 24 $
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr.
Nä 26
ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.
Gs 6
... eptir móður sína ...
Gs 9
at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
M3
stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
M4
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.
M5
rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
M8
"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.
M 15
"Bjǫrn rétti stein þenna eptir "Ófrið ok at "Un, sonu sína.
Hs 6 $
eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.
Hs 10 $
þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr
Hs 12
"Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
Hs 17 „$
... stein þenna eptir brœðr sín[a] ... ...
G 52
... [dó]ttur/[sys]tur sína góða ...
G 111 $
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.

G 112 $
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
G 134
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð
G 203 $
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans,
G 373
"[Gei]rhva[t]r ok "Auðhvatr gerðu kumbl eptir "Gunnheið[i](?) ... sína ... nýtan.
DR 26
§A "Hrafnunga-"Tófi hjó rúnar þessar ept §B "Þyrvé, dróttning sína.
DR 30 $
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg móður sína.
DR 30 $
ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg móður sína.
DR 41
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.
DR 42
bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani
DR 55
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
DR 82
... [r]eisti ... ept skipara sína "Þíri(?) ok "Tófa.
DR 83 $
"[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q
DR 83 $
§Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
DR 114 $
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
DR 143
kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns
DR 160
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
DR 212
ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
DR 314
sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr góða.
DR 330 $
ok "Gunnarr ... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
DR 378
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
DR 401
"Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
DR 401
ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
DR 409
... fǫður sinn ok móður sína.
N 68
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
N 225
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
N 251
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
Br Sc15
... "[G]unnhil[d]i konu sín[a] ...
Br Olsen;184 $
hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ... ... ...
Br Olsen;193B $
sonr "Dufgals, reisti kross þenna ept "Aþmiu[l], konu sín[a].
Br Olsen;194 $
§A "... sonr reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E
Br Olsen;200A
... ... [kr]oss þenna eptir "Ástríði, konu sína, dóttur "Odd[s]. ...
Br Olsen;205B $
§A "Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C
Br Olsen;208B
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
Br Olsen;217B $
"Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
Br Page1998;21
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.
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Sinar (1 förekomst)
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
sínar (1 förekomst)
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
Sinarr (1 förekomst)
"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn,
Sini (1 förekomst)
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fǫður sinn "Sini(?).
Sínkr (1 förekomst)
"Sínkr lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu
sinn (1714 förekomster)
"...geirr(?) [létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Aldi ok "Keti[ll] ... stein eptir "Káta, fǫður sinn.
"... lé[t] reisa stein eptir "Þor... ... [s]inn. "Guð hja[l]pi sál hans.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
... "..., stjúp sinn. Ha[nn] ...
"Eyst[ei]nn(?) ... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
... sinn, "Stei[n] ...
"Ábjǫrn(?) reisti stein þenna eptir ... fǫður sinn ... "Víkar, bróður sinn.
reisti stein þenna eptir ... fǫður sinn ... "Víkar, bróður sinn.
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ingjald, bróður sinn.
ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
... "... lét reisa steina epti[r] "Sævar, fǫður s[i]nn góðan.
ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
"Ótrygg, bró[ður] ... "[Gu]ðný(?) lét reisa eptir [so]n(?) sinn. Hj[alpi](?) ...
"Jǫrundr(?) rétti stein eptir "... [br]óður sinn.

Öl 27 $
kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
Öl 28 $
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum.
Öl 28 $
rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum
Öl 36 $
[ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
Öl 36 $
þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
Öl 37 $
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr
Öl 37 $
reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti
Öl 38 $
... [fǫ]ður/[bró]ður sinn góðan.
Öl 39 $
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
Öl 41 „$
létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
Öl 43 $
"Gunnbjǫrn ok "Sv[einn] ... ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?) góðan. ... "[O]ddvarr(?) risti rúnar ... stein ...
Öl 46 $
ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Öl 47 $
"Ásgautr ok "... ... [epti]r [fǫðu]r(?) sinn, "Ey[ste]in.
Öl 48 $
§P ... stein [a]t son sinn ... §Q ... "Vésteinn [a]t son sinn ...
Öl 48 $
§P ... stein [a]t son sinn ... §Q ... "Vésteinn [a]t son sinn ...
Öl 56 $
... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug eptir.
Öl ATA4684/43A $
... eptir "Eystei[n], bónda sinn. "Kor[pr] ...
Öl ATA4686/43 $
"Blákári ok "... fǫður sinn góðan.
Öl ATA4376/56A $
... "[E]ynd son s[inn].
Öl ATA4376/56B $
... [epti]r "<ko-l>, fǫður sinn.
Öl ATA4063/60
... "...ald, fǫður sinn. Hann ...
Öl BN57 $
... "[Þo]rgísl, fǫður s[inn] ...
Öl Fv1911;274B $
... [ste]ina eptir "Sveinu, bónda sinn. ...
Öl KALM1982;57
ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
Öl Köping3
... "Búi/"...búi lét r[eisa]/r[étta] ... sinn gó[ðan].
Öl Köping7
"Þyrvé rei[sti] ... [r]eistu at bróður sinn.
Öl Köping29
... fǫður si[nn] ...
Öl Köping39
... [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan. "Guð ...
Öl Köping41
... ... "[S]vein, son s[inn] ...
Öl Köping44
... [s]inn góðan. "Guð ...
Öl Köping45
... "Grímarr(?) létu r[eisa]/r[étta] ... sinn.
Öl Köping49
... [s]tein eptir "Bjǫrn, son sinn. "Guð ...
Öl Köping52
"Þórir o[k] ... ... fǫður sinn. ...
Öl Köping54
... [l]ét reisa stei[n] ... [b]ónda sinn. "Guð ...
Öl Köping56
... "[Si]gstein(?), fǫður sinn "G[uð]/g[óðan] ...
Öl Köping57
... ... stein eptir "Sigstein, fǫður sinn, ok "H[el]ga(?) ...
Öl Köping68
"Fróði ... "Karl ok ... fǫður sinn góðan.
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Ög 30
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Ög 34 $
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Ög 42 $
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Ög 46
Ög 47 $
Ög 47 $
Ög 54
Ög 60 „
Ög 61
Ög 62 $
Ög 64 $
Ög 66

"[K]jǫtvi(?) ok "Þ[or]... [þ]eir [b]rœðr létu ... ... ... "Véfast, ... sinn.
... ... stein þenna eptir "Fasta, son sinn. "G[uð](?) hjalpi(?) ...
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn góðan.
"Eysteinn reisti stein þenna eptir "Þóri, fǫður sinn.
"Sigsteinn reisti stein þenna eptir "<i-ui>, fǫður sinn.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Jarna, son sinn.
... reisti ... ... ... "..., bónda sinn n[ýtan](?).
"Syvurr reis[ti] ... ... ... ... [br]óður sinn.
"Ofráðr, "Guðulfr ok "... ... ... eptir "Sigbjǫrn, fǫður sinn góðan(?).
ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.
"Sveinn/"Steinn rétti stein þenna eptir "Brún, son sinn nýtan(?).
ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir "Gunna.
"Styðingr/"Stœðingr reisti stein þenna eptir "Jarla, bróður sinn.
"Ǫnundr reisti stein þe[nna e]ptir "Otr/"Odd, son sinn.
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
... son, er bjó á "<kautaun> ... bónda(?) sinn.
"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður sinn.
lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður sinn.
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
"Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son "<si–m>.
... ... ... eptir "Sæbjǫrn, fǫður sinn.
"Hlífundr reisti stein þenna eptir "Un, bróður sinn.
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel bróður.
"Hrólfr reisti stein þenna eptir "Þorstein/"Þjóðstein, son sinn.
"Karli reisti stein þenna eptir "Karl, fǫður sinn.
létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Sǫlvu, bróður sinn.
"Þorfríða reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn, bróður sinn.
reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn, bróður sinn.
... ok "Ás... ... ... ... sinn.
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?)
"Sigrún reisti stein eptir "Ásbjǫrn/"Austbjǫrn, fǫður sinn.
"Eysteinn reis[t]i stei[n] ... [ep]tir "Áskel, bróður sinn.
Drengir reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta son.
"Ingivaldr reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek enda.
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Ög 124 „$
Ög 127 „
Ög 128
Ög 129 „
Ög 130 „
Ög 131 $
Ög 132

"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.
... "Tosti ok "Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir "Þorgaut, [fǫ]ður sinn.
"Lokki/"Illugi reisti stein þenna eptir "Auna, sinn bróður.
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
§A "Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl
§A "Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
"Eysteinn reisti stein eptir "Káta/"Gadda, frænda sinn.
"Ormarr reisti kuml eptir "Áskel, bróður sinn.
"Ketill ... ... ... ... frænda sinn.
"Gautulfr(?) ok "Sveinn reistu stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Eymund, bróðurson sinn.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
§A ... reis[a] stein þenna eptir "[K]rók(?), sinn fǫð[ur] ... §B ...
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
"Tófi reisti stein þenna eptir "Lið-Bófa, fǫður sinn.
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
"Þorsteinn reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
"Smiðr reisti stein eptir "Ǫnund, son sinn.
"Væringr reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með "Knúti.
"Ólǫf reisti stein þenna eptir "Hofi/"Høfi/"Hyfi, bónda sinn góðan.
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
"Gunnarr ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar, bróður sinn.
reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar, bróður sinn.
"Sigdan rétti stein þenna eptir "Ofæta, fǫður sinn, bónda góðan.
"Grímulfr reisti stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?).
"Þórir(?) reisti stein eptir "Tuma/"Tumma/"Dóma, son sinn.
"Óttarr/"Ótama setti stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn.
"<hua> lét rei[sa]/ri[sta] ... ... sinn.
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok "Sigbjǫrn.
ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.
"Þorgeirr reisti kuml þessi eptir "Ǫnund "Kanp, fǫður sinn.
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
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Ög 183
Ög 184
Ög 186
Ög 187
Ög 189
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Ög 193 $
Ög 194 „
Ög 196 „
Ög 197

"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður sinn.
"Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd ...
"Vékell reisti stein eptir "Hermóð, fǫður sinn.
"Sveini reisti stein þenna eptir "Gaut, bróður sinn.
... reisti stein þenna eptir "Helga, fǫður s[inn].
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, er fórst ... helfningi(?) austr.
"Ofráðr setti stein ... "Hrólf fǫður sinn "Arnkel ok ... stein þenna.
"Sveinn ok "Sandarr þeir gerðu spengr eptir "Fugla, bróðurson sinn.
"Helga reisti stein þenna eptir "Ásmund, son sinn.
"[Há]kon(?) ok "Sigsteinn reistu eptir "Hrólf, fǫður sinn, [s]tein þenna.
"Gunna/"Gynna ok "Þórunnr ok "Þor... ... ... ... sinn, ok "Gunna e[ptir] ...
"Illugi lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð sálu hans.
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
"Tóla lét reisa stein eptir "Þorlak, son sinn.
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
§A "Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna eptir "Tosta.
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fǫður sinn "Sini(?).
ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Guðmund, fǫður sinn.
... ... stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn.
"Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] "Hrólf, fǫður sinn, var góðr.
§A "Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.
"Áki rúnar risti eptir "Búa(?), bróður [sinn].
"Sæþórr reisti eptir "Þóra, bróður sinn, var dauðr.
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
"Jósteinn reisti stein þenna eptir "Dýra/"Djúra, fǫður sinn.
"Tóki reisti stein ept bróður sinn "Jóstein(?).
"...geirr(?) reisti stein þenna eptir "Grímu/"Grímulf, fǫður si[nn].
"Þóra lét reisa stein þenna eptir "Helga, bónda sinn.
§A "Sigsteinn reist[i] ... §B [e]ptir "Geirmund, mág si[nn].
"D[a]nr o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir "Krók, fǫður sinn, bónda "Þóru.
"Þyrna(?) reisti stein þenna eptir "Eystein, sinn bróður.
"Végautr reisti steina þessa eptir "Þorgaut, bróður sinn.

Ög 198 $
"Ólǫf ok "... ... ... ... sinn, er bjó í "Ey[r]avaði.
Ög 199
"Holmsteinn reisti stein ... eptir "Gísl, fǫður sinn ...
Ög 201 $
ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
Ög 204 $
"[T]osti reisti stein eptir "Eystein, mág(?) sinn.
Ög 206 $
"Sigbjǫrg reisti stein þenna eptir "Gunnar, bónda sinn.
Ög 207 $
"Viðulfr ok "Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan.
Ög 208 $
"Vígi reisti stein þenn[a](?) eptir "Ófeig, fǫður sinn.
Ög 210 $
"Tosti reisti stein þenna eptir "Gæsling, fǫður sinn.
Ög 211
"Fullugi reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn.
Ög 213
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
Ög 214
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
Ög 215 „
"Rambi(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
Ög 217
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
Ög 219
"Eygautr/"Auðgautr reisti stein þenna eptir "Sigfús, mág sinn.
Ög 220
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
Ög 221 $
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Danska, fǫður sinn, bónda góðan.
Ög 223 $
"[Þors]teinn(?) reisti stein þenna eptir "Þóri, mág sinn.
Ög 224
"Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C góðan.
Ög 224
§B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C góðan.
Ög 225 $
"Þróndr reisti stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
Ög 226 „
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður sinn.
Ög 227 „
... ... ... brœðr létu reisa(?) ... ... ... ... ... ... ... sinn.
Ög 228
"Heðingunnr, "Gjaflaug reistu eptir "Ófeig, bónda sinn. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
Ög 229
"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
Ög 230
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
Ög 231 $
"Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr <þufr> ...
Ög 232 $
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
Ög 233 $
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Þorgeir, bróður sinn.
Ög 234
"Karl reist stein þenna eptir "Ásmund, bróður sinn.
Ög 235 $
"Karl reist stein þenna eptir "Þorfrøð(?), auðǫrvan(?), frænda si[nn].
Ög 236 $
"Ófeigr reisti stein þenna eptir "Eystein, son sinn.
Ög 237
ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?), bróður sinn.
Ög 240 $
"Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna sálu.
Ög ATA4666/43 $
... epti[r] ... sinn.
Ög ATA5365/56
"... fǫ[ður](?) [s]inn(?) ...
Ög ATA5503/61
"Þorsteinn ... ... [epti]r "Freystein, fǫður sinn.
Ög Fv1943;317A $
"Gufi lagði stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.

Ög Fv1943;317B $
"Hrani(?) lagði yfir "Gufa, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál.
Ög Fv1950;341
"Ás[b]jǫrn þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
Ög Fv1958;252
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
Ög Fv1958;252
kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
Ög Fv1958;255
"Hegvaldr lagði stein þenna eptir "Auða, son sinn góðan.
Ög Fv1959;95
"Svarthǫfði reisti stein þenna eptir "Vígdjarf, fǫður s[inn].
Ög Fv1959;249
"Þor... ... "... þau létu reisa s[tein] ... "...[s]tein, son s[inn].
Ög Fv1965;54
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.
Ög Fv1970;310
"Hákon reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
Ög Fv1983;240
"Tófi gerði óð(?) þenn[a] eptir "Tóli, son sinn.
Ög Fv2001;149
... sinn góðan. ... ...
Ög Hov19;24
... [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn] ...
Ög MÖLM1960;230
reistu stein þenn[a] eptir "Dreng, "Eygeirs(?) son, gilda sinn.
Ög NOR1994;27
"Vésteinn reisti ... ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
Ög SKL1;174
... [l]étu ger[a k]uml eptir "Óla, bónda sinn góð[an].
Sö 2
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
Sö 3
"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður "Illuga.
Sö 6
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, bó[nda] ...
Sö 7
ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Sö 8
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 9
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
Sö 10
ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 11
"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu.
Sö 12 „
... "[Þja]lfa(?), fǫður sinn ok ...
Sö 13 $
[ok] "Myskja þa[u]/þa[iR] ... ... þenna at "Sigbjǫ[rn] ... sinn.
Sö 14 $
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 14 $
stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með
Sö 18 „
... létu kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
Sö 19 $
lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans ǫnd.
Sö 20 $
<ti> rétti stein þenna eptir "Þorfast, fǫ[ður]/fó[stra] [sinn].
Sö 21 „
... ... "Vreiðr létu reisa stein ... "Jǫrund, fǫður sinn góðan ...
Sö 22 $
ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
Sö 23B „
... ... at "... ... merki ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn.
Sö 25 $
"Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður sinn.
Sö 26 $
"Fasti ok "Óspakr létu reisa stein at "Sighvat, bróður sinn.
Sö 27
"Gunna ok "Tófi o[k] ... ... ... ... ..., bróður sinn. "Guð hjalpi.
Sö 28 „
"Djarfr reisti stein þenna at "Grím, fǫður sinn góðan.
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Sö 67 „

ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
"Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á "Líflandi.
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
"Sigvaldi reisti ... ... "...kel, brytja sinn.
... þenna ep[tir] "[Sǫl]va(?), fǫður [sinn. "Guð] hjalpi ǫnd hans. ...
"Steinbjǫrg ger[ði] ... ... at "Vébjǫrn, son sinn.
"Geirf[as]tr, "Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ... <uinurniʀ>.
eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ... <uinurniʀ>.
"Áskell ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
"Þorbjǫrn ok "Freylaug létu rétta stein eptir "Eynd, son sinn.
"Guðfastr, "Sæulfr reistu at "Holmstein, bróður sinn, stein.
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn. Hann átti "Geirunni.
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at
á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.
"Balli ok "Ófeigr reistu stein at "Svarthǫfða, bróður sinn.
"Lífsteinn [ok] "Freybjǫrn o[k] ... [s]ynir "Svarthǫfða eptir sinn fǫð[ur].
"Sæulfr <iunʀ> ... ... "... fǫður [si]nn ...
hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.
stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.
rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn bróður.
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
"Valr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ...
eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir,
reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.
eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.
[ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi endaðist.
"Óleifr ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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"Svertingr reisti stein at "Harmsorga, fǫður sinn.
ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál þeira/þeima.
"<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál þeira/þeima.
"Þórir(?)/"Þorgeirr(?) reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
"Nennir ok "Tíðkumi reistu stein at "Ulf, bróður sinn.
"Tófa(?)/"Bófa(?) lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"... ok "... [ris]tu(?) at f[ǫð]ur sinn <staifinun> ok "...djarf(?) ... <i>.
"Vé[st]einn <ba-iʀ> <iþrn> eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum. "Þuli(?)/"Þulr(?) hjó <uln>.
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd "Þorbjarnar.
"Andsvarr ok "Ern... ... fǫður sinn. Hann endaðist út í "Grikkjum ... ...
ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður sinn.
"Steinn, "Fastulfr, "Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir
"Andvéttr reisti stein ... at "Eist(?)/"Æsi(?), fǫður sinn, þróttar þegn.
... lét reisa st[ein] ... "Rysju(?), bró[ður] sinn. Ha[nn] ... austr. "Balli ...
... eptir "Bjǫrn, bónda sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... ... [s]tein þenna at "Begli, fǫður sinn, bónda "Sæfu. Hann var fa[rinn](?) ...
"Ásgautr reisti stein þenna ... "..., fǫður sinn, fóstra "Árna.
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
"Freysteinn(?) rétti stein þenna at "Heðinfast, fǫður sinn. "Ulfr á "Eikey(?) ...
"Holmviðr ... ... "[Þ]or[bjǫ]r[n](?) son [sinn]. Hann var fa[r]inn me[ð] "Ingvari.
"Alríkr reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
sinn fǫður reisti stein þenna at "Þorstein <fauʀi> <maisi>.
ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund, fǫður sinn.
"Vígdjarfr ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at "Holmdjarf(?), fǫður sinn.
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið, bónda sinn.
þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið, bónda sinn.
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
"Ketilfastr lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr hans sál.
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.
"Spjóti, "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.

Sö 132
Sö 134
Sö 136 „
Sö 137
Sö 140
Sö 141
Sö 142
Sö 143
Sö 144
Sö 145 „
Sö 147 „
Sö 148
Sö 149
Sö 151
Sö 152
Sö 154
Sö 154
Sö 155 $
Sö 157 „$
Sö 158 $
Sö 159
Sö 161
Sö 164 $
Sö 167
Sö 168 $
Sö 170
Sö 171
Sö 172
Sö 173 $
Sö 173 $
Sö 174 $
Sö 178
Sö 179
Sö 182
Sö 183 $
Sö 184 $
Sö 187

"Þrúðrún reisti(?) stein at fǫður sinn "Bjǫrn í "Sǫnd[u]m.
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
"Sveinn ok "Slóði(?) þeir reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann var und hifni beztr.
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) "Þórr(?).
þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
"[Si]gbjǫrn ok "Sveinn þeir brú gerðu eptir "..., bróður sinn.
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
"Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður sinn snjallan.
§A "Tosti, "Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti
"Þórunnr, "Skírlaug reistu stein at fǫður sinn snjallan "Almgaut.
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
§A "Nesbjǫrn, sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir
"Káti reisti stein þenna eptir "... fǫður sinn.
§P "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at
ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ..., snjallir drengir.
at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda sinn.
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
"Ingjaldr ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>,
... reisti stein at "Þóri, bróður sinn, stýrimann góðan.
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
"Vénjótr reisti stein at "Guðmund, son sinn, dreng góðan.
... reist[i stein þenn]a at "V[énjót](?) ... sinn.
"Vésteinn, "Agmundr, "Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
"Ingifastr lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
"Guð... [l]ét ... ... [ep]tir son sinn. Hjalpi "Kri[str] ...
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um
létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla
lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir,
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó,
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok
... son sinn "Víking. Ha[nn] ...
"<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn.
"Hermóðr lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda hans.
"Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
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þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a>
ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn
stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha>
merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
"Holmsteinn reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr
"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?)
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
"Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti "Kolhaug(?).
steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti]
"In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir fǫðurbróður sinn.
ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at
þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok
at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar.
"Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?) steindi(?).
"Guð... ... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál hans.
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti
ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
"Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði
reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
"Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó rúnar.
ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði stein.
"Kvikr ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn góðan.
"St[e]infastr lét hǫggva merki þetta eptir "Sæmund, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi.
"K[vi]kr lét hǫggva ste[i]n þenna eptir "Holmfast, son [sinn].
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður [sinn].
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág "Eybjarnar/"Auðbjarnar. Kross.
"Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður sinn.
"... [reist]u [stein e]ptir "<–þiuka> [fǫð]ur sinn g[óð]an.
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"Freysteinn ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
"Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn]. "Ámundi hjó.
ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
"Guðbjǫrn ok "... létu [reisa] stein þenna at "Védjarf, fǫður sinn.
reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
"Bjǫrn lét ... ... "Ul[f, b]róður sinn.
"Sveinn lét reisa stein at "Hróðgísl, fǫður sinn.
"Vég[í]sl o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn hjó stein.
"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
... ... sinn.
"[Þó]rir ok "Auðste[inn] ... ... "[Ǫnu]ndr reistu stei[n] ... ... sinn.
"Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður sinn.
"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður sinn.
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein,
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi!
"Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður sinn.
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
"Sveinn lét reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir "Guðvǫr/"Guðmar/"Guðvar.
"Gullaug ok "Guðlaug reistu stein at "Eyvind, fǫður s[i]nn.
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.
... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
"Farbjǫrn/"Freybjǫrn lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.
"Hallsteinn reisti stein at "Þjalfa, fǫður sinn. "Ámundi hjó.
"Þorfastr lét rei[sa] s[t]ein þenna eptir "Halfdan, son s[i]nn.
"Signjó[tr] reisti stei[n a]t "Sigrøð, fǫður sinn, "Sibba [br]óður.
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan.
bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?) sinn.
[lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
ok "Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð h[ja]l[pi sál]u.
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"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?), fǫður sinn.
lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
"Véfastr [ok "S]igviðr létu reisa at "Ulf, fǫður sinn.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok "Holmsteins.
ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
"Goti lét reisa stein þenna eptir "Órœkju, son sinn.
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda "Þorgerðar.
ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn.
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
"Sighvatr rei[sti ste]in at son sinn "Ólaf.
§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð
"Finnviðr(?) gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
"Kaupi reisti stein eptir "Sveini, fǫður sinn.
"Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í
stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell
... bónda [sinn] góðan.
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari "Holmsteins.
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at
þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru
at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína
"Kjalla[kr]/"Kjulla[kr] ... ... þenna at "Styrbjǫrn, fǫður sinn.
"Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
"Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).
ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
"Þeg[n] ... ... sinn. Hann varð drep[inn] ...
"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð hjalpi.
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].
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"... reisti stein þenna at "Végeir, fǫður sinn ... ... [dr]ápu h[a]nn.
Sö 352
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C
Sö 352
reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>
Sö 359
ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
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"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.
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"Kolbeinn ok "Juli reistu stein eptir "Ingvar, bróður sinn.
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"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
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"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn,
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"Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar þegnar.
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"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
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"... ... at sinn fǫðu[r] ... "Ágot[a] ... ... ... drep[inn] ... ... ... ...
Sö Fv1948;289
"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok
Sö Fv1948;293
... ... ... sinn ...
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"Halfdan reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
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stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
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létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður "Guðfinns.
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..., son s[inn].
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... ... ... fǫður sinn ... ... sinn helga(?) "Krist biðja ...
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... ... ... fǫður sinn ... ... sinn helga(?) "Krist biðja ...
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"... reisti ... ... ... ... sinn. Hann er endaðr í austrvegi út á "La[ngbarðalandi](?).
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lé[t]u reisa ... ... ... "... b[ró]ðu[r s]inn.
Sö Fv1971;208
"Vígmarr reisti stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Þóra.
Sö Fv1973;189
"Ormarr reisti stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
Sö Fv1979;239
§A ... ... §B ... ... §C ... sinn ... §D [gó]ðan ... §E ... §F ... §G ... §H ... ... §I ... §J ...
Sö Fv1982;235
ok "... ... [þei]r [l]é[t]u reis[a] stein eptir "Œpi, fǫður sinn.
Sö Fv1993;229
"Bótviðr o[k] ... reistu merki ... ... bróður sinn.
Sö SB1965;12 $
"Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður sinn.
Sm 1 $
"Vígnjótr reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr
Sm 5
§A "Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
Sm 8 $
"Þjóðgeirr(?)/"Friðgeirr(?) ok "Hróðelfr ... stein eptir "Heðin, son sinn.
Sm 11
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.
Sm 16
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs
Sm 17
"... lét [ge]r[a br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ... "[G]uð ... [sá]lu ...
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"... reisti stein eptir "Þor[gei]r, fǫ[ð]ur sinn. Sá endaðist á "[E]nglandi.
Sm 30
... "...ulf, son sinn, manna ...
Sm 31
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
Sm 32
... [kum]l þessi eptir "Svei[n], fǫður sinn.
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... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
"... setti stein eptir "Ka[rla](?)/"Ga[uta](?), ... sinn ...
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs.
§A "Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar góða[n].
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
"Ǫnund[r] ... [so]n sinn ok eptir "... ... s[inn].
"Ǫnund[r] ... [so]n sinn ok eptir "... ... s[inn].
§A "Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra
"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
"Ófeigr setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).
"Tosti r[eist]i [s]tein eptir "Gunna, mág sinn, ... ... ... vestar[la] var[ð] ...
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
"Sigmundr gerð[i] ... "Ulf/"...ulf, bróður sinn.
ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.
"Guðvarðr/"Guðvarr/"Guðvǫr lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
"Tosti gerði kuml þessi eptir "Etta, son s[inn].
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
"Geirbjǫrn setti stein þenna eptir "Svein(?)/"Svell(?), bróður sinn.
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans
"Holmi lét gera brú eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Sigvarðr lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.
lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
"Ólafr setti stein þenna eptir "Sibba, son sinn.
"Rekkr lagði stein yfir "Þjokk, s[o]n sinn ...
þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
"..., bróður sinn ...
"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son "Þorsteins(?).
"Haraldr ... bróður sinn.
"Helgi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
§AP "Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP
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"Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir
"Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir
"... setti stein þe[nna] ... [f]ǫður sinn.
"Þórðr ok "Þorbjǫrn gerðu brú þessa eptir "Verskulf, fǫður sinn.
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á
fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
"Sandarr setti eptir "Eystein/"Jóstein, bróður sinn.
"Ketill reisti stein eptir sinn bróður "<nahhar> "Steins so[n].
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
"Végautr reisti stein þenna eptir "Geirfast, bróður sinn. "Ágau[tr](?) hjó(?).
"Óspakr lét [rei]sa kuml eptir "Fǫður, stjúpson sinn.
"Ketill reisti kuml þessi eptir "Lei[k](?), móðurbróður sinn.
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ... ...
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn ...
"Jarpr lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ... "Sibbi ...
"Tó[l]ir/"Dó[tt]ir reisti stei[n] ... "Óníðing, bró[ð]ur sinn.
"Helgi reisti stein þenna eptir "Finn, fǫður sinn.
§A "Glǫggr/"Klakkr reisti stein þenna eptir son §B sinn "Þorbjǫrn.
"Guðfastr reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"<irfʀ> gerði kuml ep[tir] "... fǫður(?) sinn <nufs>.
"Gunnulfr gerði k[uml] ... ok "Sigstein, bróður sinn.
"Sveinn gerði kuml epti[r] "Fastmund(?)/"Vestmund(?), fǫður sinn.
"Geirmu[nd]r lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok ...
... "Fastlaug, þau hjún, létu eptir "Þjalfa, son s[inn].
"... gerð[i](?) ... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok "Ingigerði/"Ingigerðr.
"Tosti ok "... [e]ptir "Bófa, fǫður s[inn].
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
"Oddi lét s[etja] ... fǫður sinn. "Gu[ð]/gó[ðan] ...
"Illugi ... brú eptir "... [fǫ]ður/[bró]ður sinn nýtan.
... ... ... sinn.
eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Bjǫrn reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok e[ptir] "Jórunni(?)
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu
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"Grímr reisti stein eptir "Halfdan, frænda sinn.
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð hjalpi.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru sína.
Þeir "Hettingr(?), "Hervarðr reistu stein eptir "Gunnar, fǫður sinn.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Þóri, son sinn.
brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður sinn.
dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir
bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
"Kala/"Kalla, fǫður sinn. "Guð ...
"Þórðr setti steina eptir "Eystein, fǫður sinn.
"Geirvarr(?)/"Geirvǫr(?)/"Gróa(?) reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra heimti(?) stein.
"Tólir reisti stein þenna eptir "Þorkel, mág si[nn].
"Þrasi setti stein þenna ept "Halfdan, son sinn.
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
... ... "... ok "... ... eptir "Karl, fǫður s[inn] ...
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.
... [stein] þenna ept "Haklang(?), mág sinn.
"Ólafr setti stein þenna eptir "Hreiðar, son sinn.
"Ulfr ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.
"Styr[l]akr/"Styr[l]augr setti stein þenna eptir "<kaur>, fǫður sinn.
ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fǫð]ur(?) sinn.
"Auga reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, son sinn.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Þóri, bróður sinn.
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
"Ǫlvir reisti kuml þessi eptir "Þóri, bróður sinn.
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
"Þorgarðr/"Þorgerðr setti stein þenna eptir "Tóka, mág sinn.
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"Gýi setti ..., fǫður si[nn ... "Á]skell(?) hj[ó](?).
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stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar hjó.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.
"Þórir reisti stein þenna ept[ir] "Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.
"Rannveig gerði kuml þessi eptir "Sveinung, bónda sinn.
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
"<riuiþr> reisti stein þenna eptir "Grím, son sinn, mjǫk góðan dreng.
"Ásmundr reisti stein þenna eptir "Tóka(?)/"Tœk(?), fǫður sinn.
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
"<–arukr> reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng <itiþ>.
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?) "Tryggvi(?).
"Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).
ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"...[g]autr(?) reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn, "Ruggu(?) so[n, ha]rða góðan.
"Rugga(?) se[tti] ..., fǫður sinn, ok ...
"Þyrvé reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr vígi.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.
"Bjǫrn reisti stein þe[nna] ..., son sinn, harða góðan dreng.
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn.
... [rei]sti stein þenna eptir "Guðmund, son sinn ...
§A "Þorbjǫrn reisti stei[n] [þenna epti]r "Þóri, bróðurson sinn, §B harða góðan svein.
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða
"Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Þorvið(?), fǫður sinn.
"Bolli/"Bóli reisti stein þenna eptir "Bollu/"Bólu, mág sinn.
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
... gerði kuml þessi eptir ... sinn, "Auð...
"Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son sinn.
stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son sinn.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
"Starri/"Stari reisti ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn. En ...
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er druknaði.
"Refr ok "Vésteinn reistu stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
... gerði kuml þessi eptir "[Hal]fdan, bróður sinn ...

Vg 178
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð
Vg 178
reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
Vg 179
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða góðan.
Vg 181
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?)
Vg 182 $
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
Vg 183 „
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
Vg 187
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
Vg 190
"Ingjaldr setti s[tei]n þenna eptir "Grímulf, son sinn.
Vg 192 $
"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.
Vg 194
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
Vg 195
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
Vg 198
"Brúni [reis]ti stein þenna eptir "Áskel, son sinn.
Vg NOR1997;27
reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.
U1
"Áskell lét rétta stein þenna [e]p[tir] "..., fǫður sinn, [b]ó[nd]a góðan(?).
U2„
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
U 14
"Tóki ok "Þorgerðr þau lé[tu] ... at "Forkunn, son sinn.
U 18
"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
U 19
"Freysteinn reisti stein þenna eptir "Háðska, fǫður sinn.
U 20 $
... "[Eirí]k(?), bónda sinn ... ok ... "[G]uðrík, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]p[i ǫ]n[d].
U 20 $
... "[Eirí]k(?), bónda sinn ... ok ... "[G]uðrík, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]p[i ǫ]n[d].
U 22 $
ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫ[n]d.
U 23
"Sveinn lét [r]eis[a] steina [e]p[tir] "..., fǫður sinn. "Œpir risti.
U 24
... fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s] ...
U 25
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
U 30
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
U 30
stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
U 31
§A "Steinfas[t]r lé[t] ... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bjǫ[r]n o[k "A]rnfas[t] ...
U 32
ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 32
létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 34
ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 34
reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 35 $
ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
U 36
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
U 37
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn
U 37
reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
U 38
"Líkviðr ok "Knú[tr] ... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ... sál ha[n]s.
U 39 „
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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"Ásbjǫrn ... ... ... ... "Gunnelfr(?) létu at "Ásulf, fǫður sinn.
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.
"Kjallakr/"Kjullakr lét reisa stein eptir "Kvíg, son(?) sinn gó[ð]an.
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
§A "Eysteinn ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari hjó.
stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari hjó.
"Þorgísl ok "Signjótr þeir reistu stein at "Víg, fǫður sinn.
"Illugi lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at bróður s[inn].
lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at bróður s[inn].
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
"Þor[st]einn ok "Freygunnr þau ... stein eptir ..., son sinn.
"Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi ǫn[d] ...
... son sinn ...
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
"Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til.
en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
"Djarfr ... [þenn]a eptir "Eist, son sinn. "Þorbjǫrn hjó.
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?) eptir.
"Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður sinn.
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar,
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
... [l]et reis[a] s[t]ein þenna eptir ... sinn.
"Bjǫrn ok "Fullugi(?) þeir létu hǫggva stein ... sinn.
"Sveinn lét rista rúnar eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn.
ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
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lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
"Holmsteinn ok "Forku[nn]r ... "...[f]ast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður sinn.
létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður sinn.
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd
ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok
lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína.
§A "Gei[r]lak[r](?) l[é]t ... [ep]tir "[H]eming, [s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir
o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Bjǫrn ok "Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf, bróður sinn.
létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf, bróður sinn.
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu
"Þorfastr ok "Ingilaug létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, son sinn.
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.
"Forkunnr lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær
"Friði ok "... [o]k "Sighvatr ... [f]ǫður sinn ... "Snerris.
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda sinn.
reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda sinn.
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í "Grikkjum.
"Eysteinn ok "Ástríðr reistu steina eptir "Kag(?)/"Gag(?), son sinn.
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
"Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir "Ingifast, "Ástríðr eptir
ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda
létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda sinn.
sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda sinn.
ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
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"Ingibjǫrg lét hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn. "Þorsteins, sonar síns.
brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn. "Þorsteins, sonar síns.
"Jarlabanki ok "Fastvé létu reisa steina eptir "Svein, son sinn.
"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir ...
reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir ...
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
[re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
"Kǫrlungr(?) lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
"Gísmundr ok "Hemingr létu reisa stein eptir fǫður sinn "Halfdan.
ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
"Grímr lét hǫggva stein eptir fǫður sinn "Véstein. "Óleifr hjó.
"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn. "...f[a]str hjó.
létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn. "...f[a]str hjó.
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
"Ragnfastr, "Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir hjó.
"Holmsteinn í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði.
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.
"Kári(?) ok "Ingjaldr o[k] ... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Guð hja[lpi] ...
ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda sinn.
létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda sinn.
ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki> <kauþuʀ>.
"Ás... ... stein eptir "Víking, fǫður sinn, ok eptir "Tóku, m[ó]ður sína.
ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður sinn.
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns. "Fótr risti rúnar.
"Jóhan ok "Lífsteinn létu reisa ste[in] ... "... fǫður sinn. "Œpir risti.
"Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir risti rúnar.
... [me]rki eptir "Ingivald, son sinn ...
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður sinn.
"Fastbjǫrn lét rétta stein eptir "Myndil, fǫður sinn.
"Krókr ok "Dja[rfr] ... [fǫ]ður sinn gó[ðan].
§B ... [o]k "Sigríð[r] ... §C ... "... ... [epti]r(?) [so]n(?) sinn(?)
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"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann
son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
"Órœkja ok "Ígull létu reisa stein ... "...bjǫrn, fǫður sinn.
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
"Bjǫrn ok "Végunnr létu reisa stein eptir "Svein, fóstrson sinn.
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti steina.
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir hjó.
létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir hjó.
"Jófríðr lét stein hǫggva eptir "Spja[lla](?), [bón]da sinn.
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir
"Ragnhildr(?) ok "Ulfhildr létu stein eptir fǫður ok bróður sinn.
"Jóhan lét reisa steina ep[tir] "Eys[t]ein, fǫður sinn. "Drósbúi risti.
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fǫður.
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son sinn.
reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son sinn.
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti rúnar.
"Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður sinn.
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður sinn.
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i] ... ...
brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i] ... ...
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga
"Fasti lét hǫggva stein eptir "Fastulf, son sinn.
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Fastlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Ketil, bróður sinn. "Sveinn risti.
lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).
"Fasti lét hǫggva rúnar þessar eptir "Fastulf, son sinn.
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§A "Guðlaug lét hǫgg[va] stein eptir "... bónda sinn. §B ... ok "Fasti, þeir ...
"Illugi lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son sinn.
lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son sinn.
"Ingjaldr ok "Hemingr létu reisa steina eptir "Ulf, fǫður sinn.
ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn
"Kári, "Munulfs arfi, lét ... at "Frosta, son sinn.
"Gísmundr ok "Víkingr létu ... [s]te[in ept]ir "Sigfast, fǫður sinn.
"... lét r[eisa] ... bróður sinn. En "Œpir risti rúnar.
... létu reisa stein at "Freystein, son sinn ...
"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
ok "Vésteinn létu reisa stein [þ]e[nn]a eptir "Ingvar(?), fǫður sinn.
"Gillaug lét reisa steina ok brú gera eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Illugi lét reisa steina ok haug gera eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
"Ingiþór[a] ... ... <stiu> ok at "Ketil..., fǫður sinn, "Grikkfara(?) ...
"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
... lét reisa stein þenna eptir "Ingjald, son sinn.
"Þórir ok "Freysteinn létu reisa stein eptir "Þorstein, bróður sinn.
"Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir "Bjǫrn.
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Vébjǫrn ok "Húskarl létu r[eis]a stein eptir "Sibba, fǫður sinn.
lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
"H[olm]laugr(?)/"H[olm]laug(?) lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður [si]nn.
reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður [si]nn.
"Kjallakr(?)/"Kjullakr(?) lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti
reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti rúnar.
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"... ok "Holmfastr létu reisa steina eptir "Holmgeir, fǫður sinn, dreng hæfan.
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd hans.
"Guðlaug lét stein hǫggva eptir "Forkunn, bónda sinn, ok "Ketilelfr(?).
"Végeirr(?) lét stein hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir b[r]óður sinn "Fulluga.
son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir b[r]óður sinn "Fulluga.
"Ingivaldr ok "Gíslaug létu hǫggva steina eptir "Ingimund, son sinn.
"Jóbjǫrn reisti steina eptir "Sigbjǫrn/"Seybjǫrn, fǫður sinn.
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hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður sinn.
"Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir risti.
ok "Ingvarr ok "Jarlabanki létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
létu rista rúnar at "Ingvar, fǫður sinn, ok at "Ragnvald, bróður sinn.
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
[at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda sinn.
"Borgunna lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r fǫ[ð]ur sinn.
hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r fǫ[ð]ur sinn.
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir
"<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir "Oddulf.
ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir.
aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
"...ulfr reis[t]i st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ... ...
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok "Ástríðar.
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.
ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður sinn.
... stein eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ... "Ketill risti.
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl "Sigrøðar.
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í "Báristǫðum.
"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú
reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður "Órœkja.
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a sinn.
fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a sinn.
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"Siglaug lét steina rétta eptir "Sigvið, son sinn.
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
"Holmfríðr ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í "Mýribý bjó.
þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður sinn.
"Folkmarr lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Þorsteinn hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn.
hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn.
"Nefr(?), "Ófeigr "<–iutr> þeir létu stein eptir "Ingjald, fǫður sinn.
"Gíslaug lét hǫggva at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður
"Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð
"Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
"Karsi ok "<kar-...> ... sinn. Hann var dauðr í hvítaváðum.
þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en
hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn risti.
ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn risti.
ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
... "[Bjǫ]rn, fǫðu[r sinn].
"Svei[nn] ... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í ... ...
... [epti]r "Tófa, fǫ[ður sinn] ...
"Loðinn [lé]t reisa st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn hjó.
"Loðinn [lé]t reisa st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn hjó.
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
"Styrbjǫrn lét reisa stei[n e]ptir "Sigstein, fǫður [sinn], bróður "Holmst[ei]ns.
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
þeir fœrðu stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?) þessa ...
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn.
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son sinn.
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"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda sinn.
reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda sinn.
... [þenn]a eptir "Mú[l]a(?) [fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág sinn
sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág sinn "...
"Ketill lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs móðir.
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þorsteinn lét reisa stein þenna eptir "Jǫrund, son sinn.
§P "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm], son
§Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm], son sinn.
"Þórir ok "Hróða létu reisa stein þenna eptir "Borgulf, fǫður sinn.
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu
"Gunna ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein almikinn í ...
"Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Herleif ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi sálu hans.
... eptir "Ey... ... [f]ǫður sinn ...
ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður sinn.
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda sinn.
lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda sinn.
"<isifara> ok ... sinn. Hann dó í "Grikkjum.
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Ígull ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður [sinn].
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi ǫnd hans.
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti hjó.
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
"Ing... ... "[Þo]rbjǫrn létu gera brú at "Þegn, fǫður [sinn].
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
"Eistr lét re[isa] ... [eptir] "Svarthǫfða, fǫður [sinn].
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti rúnar.
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
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reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr risti.
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir "Dragmál, móðurfǫður sinn.
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir "Ásgeirs.
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... [e]ptir "Ingjald, son sinn. H[ann] ...
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd
eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa [l]iði.
"Holmgeirr ok "Gunni létu reisa stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður sinn.
"Œringr(?) lét reisa stein at "Víðfara, fǫður sinn.
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
"... fǫður sinn ok ... sinn
"... fǫður sinn ok ... sinn
ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Brúnkell lét rétta stein þenna eptir "Reginmund(?), [fǫ]ður(?) sinn, arfa ...
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
"Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál, fǫður sinn.
"... [o]k "... [lé]tu gera merki eptir "Ketillaug(?), fǫðu[r] s[inn] <sirk>.
"Spjallboði ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son "Bjarnar.
"Ulfr ... fǫður sinn ok bróð[ur] ... settu ...
láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn] "Ketilfast.
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.
brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður sinn].
réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður sinn].
ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
"Algautr lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður sinn.
lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður sinn.
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"Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein, fǫður sinn.
ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
þeir reistu stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok
[f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir
ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"... ... ... re[ist]u stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ...
stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar þessar.
"Jóbjǫrn ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
... [e]ptir "Svein, fǫður sinn ... ...
ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.
... ... "..., son sinn, ok at "Gunnhvat, fǫður sinn.
... ... "..., son sinn, ok at "Gunnhvat, fǫður sinn.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands.
§P "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina
lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok
fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur sinn.
rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur sinn.
ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður [si]nn.
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
"Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
... "Sigvarðar son ... eptir bónda sinn ...
"Áki ok "Sveinn þeir létu reisa stein eptir "Ótryggva, fǫður sinn.
... fǫður si[nn] ...
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir bróður sinn.
"Alfgautr ok "Vígdjarfr létu reisa stein at fǫður sinn "Víga.
... [b]róður sinn(?) ok ... ... at ... ... "Vénjó[t] ...
"... "... reis[tu](?) stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son s[inn].
"<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son s[inn].
... reistu stein þenna eptir "Svein, son s[inn].
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til.
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"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?), "Freygeirs(?) arfi,
"Ígulbjǫrn ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á "Ulfdǫlum.
"Ádjarfr ... "Fullugi létu reis[a] ... eptir "Védjarf, fǫður sinn ... ...
"Rǫskviðr lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn. "Auðmundr(?) risti rúnar.
ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn. "Þorfastr risti rúnar.
"Geirhildr lét merki at "Spraka, son sinn.
"<huli> lét stein hǫggva ok þeir ... ... eptir "Krók, bróður sinn ...
"Ófeig[r] ... "Guðfast, fǫðu[r] ... ok "Ásgerðr ... bónda sinn.
... [reis]ti stein þenna ept "Ásgaut, son sinn, dreng ...
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru>
hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda sinn.
rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda sinn.
"Gunnarr ok "Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma>
ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
"Gunnhi[ldr] ... eptir son sinn "Horsefni(?) ok "Hvíthǫfða. "Guð [hjal]p(?) <uil>.
"Gyríðr ok "Sigviðr ok "Sigfastr reistu stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður sinn.
"... ok "Gulleifr ok "Bj[ǫrn] ... ... létu re[isa] ... [s]inn.
... ok "Gyríðr létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir menn váru feðgar.
létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir menn váru feðgar.
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu hans.
... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at "Holmstein, fǫður sinn.
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti rúnar.
"Freybjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Gunndjarf, fǫður sinn.
"Nikulás lét rétta steina eptir "Sœgsa, fǫður sinn.
"... o[k "Ste]inbjǫrn/"[Ar]inbjǫrn ... ... [br]óð[u]r sinn "Sœgsa.
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir "Sig...
"Eyst[einn lé]t gera merki at "Végísl, fǫður sinn góðan.
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda sinn.
reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda sinn.
... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. Var so[nr](?) ...
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ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
"Heðing[eirr] ok "Bjǫrn reistu eptir "Gil[da(?), fǫ]ður sinn.
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
"Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫndinni.
"Steinbjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Gillaug lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina þess[a] báða.
"Sighjalmr lét reisa stein þenna eptir "Kús(?)/"Gus(?), bróður sinn.
ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður sinn.
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"...geirr lét gera merki þessi ok "Sigfúss at ... bróður sinn.
"Hróðelfr lét gera merki þessi eptir "Agmund, son sinn.
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
... "Eysteinn reistu stein þenna at "... fǫður sinn.
ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast, fǫður sinn.
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
"Ásgunnr lét rétta stein eptir son sinn "Þorgísl.
ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
ok "Nesbjǫrn létu reisa ste[in] ... [e]ptir "<uinþa>, fǫður sinn.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir hjoggu.
... ... eptir "Eist, son sinn <kus> ...
"<olbusi> lét reisa stein þenna at "Ófeig, fǫður sinn.
"... létu reisa mer[ki] ... f[ǫ]ður sinn.
"Svarthǫfði, "Djarfr, "Ófeigr reistu stein eptir "Ósyrg, fǫður sinn.
"...bjǫrn lét [ré]tta stein e[ptir] "...[f]ast, son sinn.
"Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs arfar.
"Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
"... létu reisa stein þenna eptir "Heðin, fǫður sinn.
"Þjalfi reisti stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi sálu "Víkings.
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
"Kári ok "Ófeigr re[is]tu [stein a]t "Gunnar, fǫður sinn.
"Sigviðr ok "Sveinn létu rétta stein at "Hegvið, fǫður sinn.
"Ólafr ok "Arnmundr létu reisa stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn.
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"<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
"Bjǫrn lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi anda hans.
"Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan. "Auðbjǫrn risti.
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
... re[is]a st[ein] [a]t "Ǫ[l]vi(?), leysa(?) s[inn] ... hjalpi sál hans.
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar>
"Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
"Goti lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Goti lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
... "Ósyrgr ... stein þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r
"Kali l[é]t r[eis]a stein at "Sigreif, bróður [sinn, s]on(?) "<sairʀ>.
"[Ó]leifr(?) lét reisa stein ... [a]t "Geirbjǫr[n](?), bróður sinn góða[n] ... [ri]sti stei[n].
... sinn góðan
stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir bónda sinn.
"<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður [s]inn.
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn góðan.
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli
ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s ... hann ... ...
"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja.
"Kvígbjǫ[rn] reisti stein þenna eptir "Þorstein, b[róðu]r sinn.
"Þorsteinn(?) lét reis[a] ... "..., son sinn góðan. "Tíðkumi hjó.
staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
... sinn, son "Holmfas[ts]/"Holmfas[tar] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.
"Holmsteinn lét gera mer[ki] "..., son sinn.
"Ari lét eptir "Ósyrg, fǫður sinn. "[Tíð]kumi risti rúnar.
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.
þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.
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ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti stein.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t.
"Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert.
... [ept]ir "Atla(?), fǫður sinn ...
"Jǫrundr reisti stein þenna eptir "Jarl, son sinn.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
"Eybjǫrn ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"... ok "Holmsteinn ok "Steinbjǫrn létu hǫggva stein at "Eist, bróður sinn.
"Véfas[tr] [lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
... ... son sinn ...
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
"Kárr lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r]
fǫður sinn, ok "Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... "... fǫður sinn.
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
§P "Eyjarr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... ... "Ós[n]ík[i]nn(?),
"Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... ... "Ós[n]ík[i]nn(?), fǫður sinn.
"Ásgautr lét reisa stein at "Myndil, son s[inn].
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja beztr.
lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í
epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q
lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í
eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R
lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í
ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?).
ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda "Gerðars.

U 812
U 814 $
U 815
U 817 „
U 821 $
U 821 $
U 825
U 826 „
U 827
U 828 $
U 829
U 831
U 836
U 838
U 838
U 839
U 840
U 841 $
U 842 $
U 843 „
U 844
U 845 $
U 845 $
U 846
U 846
U 854 $
U 855
U 855
U 859 $
U 860 $
U 862
U 864 „
U 864 „
U 865
U 866
U 867 $
U 867 $

fǫður sinn. Sá varð dauðr á "Englandi.
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður sinn.
"Ástríðr/"Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur sína.
stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok eptir "Auðgerði, dóttur sína.
"... lét ... eptir(?) [s]on [s]inn "Holmgeir(?). "Svarthǫfði ...
"Guðbjǫrn lét rétta stein at "Ingimund, fǫður sinn.
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn ...
ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti stein þenna.
... ... [lét r]eisa steina eptir "Loðin, son sinn.
"Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgísl reistu stein eptir "Sǫlva, fǫður sinn.
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera
mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
... [lé]t reisa s[t]ein ep[tir ...] [fǫðu]r/[bróðu]r sinn.
"Ingifríðr/"Ingríðr lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
"Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Gísl ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir fǫður sinn.
reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir fǫður sinn.
"...fast, "Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær s[inn], ... [e]pti[r]
[þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær s[inn], ... [e]pti[r] bó[nda] ...
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?)
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti rúnar.
ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Ásgeirr ok "Gerðarr láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi "Guðbjarna[r]. "[Vé]seti risti.
"Ólǫf lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð, bróður sinn.
stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð, bróður sinn.
ok "Veðraldi rei[stu] ... þenna eptir "Spjallboða, fǫður sinn.
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
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... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein
"Jarl ok "... ... stein at "Geirfast, fǫður sinn.
ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at "<sutlak>, fǫður sinn.
"Þorgerðr(?) lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður sinn.
stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður sinn.
"Ingivaldr ok "Sveinn létu rista stein þenna eptir "Hákon, fǫður sinn.
§A ... ... [bónd]a(?) sinn. §B ... ... epti[r] ... [b]að "Œpi rista rúnar.
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.
ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar
"Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.
"... ok "Fastaðr ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu> <i> <ukrikis>
... [lé]tu reisa merki þe[ssi] ... fǫður sinn.
ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund, [fǫ]ður sinn.
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr
"Þorgísl ok "Gísl létu reisa stein eptir "Svein, fǫ[ður] sinn.
létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at bróður sinn.
s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at bróður sinn.
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn, "Hringja.
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ... <niþiʀib> ...
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r] si[nn].
"Sigfrøðr lét her(?) reisa at "Borggeir, fǫður sinn.
"Eyndr(?) ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
"Ingigerðr/"Ingikárr lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
§P "Sveinn ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður
§Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn.
"Ernfastr ok "Steinbjǫrn [ok] "Þorsteinn létu at "Jǫrund, fǫður sinn. "Díselfr.
"Guðfastr hjó stein eptir "Ketilmund, son sinn.
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar
létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu þei[ra].
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"Sægeirr lét hǫggva stein at "Una/"Unna, son sinn.
"Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at
... "Eystein(?), fǫður sinn, ok "Stein, bróður sinn ...
... "Eystein(?), fǫður sinn, ok "Stein, bróður sinn ...
ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
"Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) [o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn...
"Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti rúnar.
... ... ... "<kasl> ok "Jǫfurfast lét reisa stein eptir fǫður sinn(?) ...
§A "Múli ... ... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?) o[k]
lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður sinn.
"Þegn, "Fastheiðr lét[u] ... bónda si[nn].
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
"Holmfastr lét reisa stein at "Ígulgeir, fǫður sinn, ok "Þorbjǫrn.
"Forkunnr ok "Brúni létu gera merki at "Ígulfast, fǫður si[nn].
§P "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q
"Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
"Jǫrund[r lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.
"Drósbúi o[k] ... stein eptir "Kjúla(?), fǫður s[inn] ...
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir
fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
... [rei]s[a] stein eptir "<–lkir>, fǫður sinn. Ha[nn] ...
lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn, fǫður [sinn].
sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn, fǫður [sinn].
frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn.
sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
"Þorsteinn ok "Gyra(?) létu reisa stein eptir "Lafsa, fǫður sinn.
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr
ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son sinn.
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
"Neskonungr lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok
"Neskonungr lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
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... [e]ptir fǫður sinn ... ...
ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son "Þorgerðar.
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
"Gunnbjǫrn lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ... <uþrki>.
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir "Ásfast, bróður sinn.
"Ernfríðr ok ... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr
eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
"Eilífr ok "Sigviðr létu reisa stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
... eptir "Véfast, fǫð[ur sinn] ...
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn.
son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
... "[E]ystein, fǫðurfǫður sinn, ok at "Guðrík(?), fǫður sinn, ok at "Gunnu ...
... "[E]ystein, fǫðurfǫður sinn, ok at "Guðrík(?), fǫður sinn, ok at "Gunnu ...
létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok
"Ríkviðr lét reisa steina eptir "Ígul, fǫður sinn.
ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.
stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung, fǫður sinn.
"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
"Vreiðr/"Veðr ... létu rétta stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður sinn.
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.
ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn, fǫðu[r] sinn.
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu sína.
stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...
"Ágoti(?) ok "Svarthǫfði létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hjalmgeir.
"<iolatr> ok "Hemingr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Ígulfast.
"Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir r[i]st[i] rúnar.
"Ketilbjǫrn ok "Fasta létu rétta stein eptir fǫður sinn, "Ernfastr.
"Sæmundr lét rétta stein eptir "Steingísl, mág sinn.
"<-ami-turu> lét gera merki at "Ernmund, son sinn <kaeri>.
ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
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"Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn. "Œpir risti.
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
[lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
... lét hǫggva ... "...fast, fǫður sinn ... ... <ustur-> ...
"Heðinbjǫrn lét reisa stein at "Ála/"Alla, bróður sinn ... <hia>
§A "Stóðbjǫrn(?) ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?)
"Hagbarðr ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar.
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti rúnar.
ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
"Ketill lét reisa st[ein] ... [fǫ]ður sinn, "Gulla at bónda sinn.
"Ketill lét reisa st[ein] ... [fǫ]ður sinn, "Gulla at bónda sinn.
"Bjarnhǫfði lét hǫggva stein at "Bjarnhǫfða, fǫður sinn ... ... <at>.
lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn, fǫður sinn.
"Gillaug lét hǫggva at "Jǫrund, son sinn, dó í "Heiðabý.
"Holmgeirr ... [l]étu h[ǫgg]va at "Eist, fǫður sinn.
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður sinn.
lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður sinn.
ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
"Véseti ok "Jǫfurr létu reisa stein eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"... ... [rei]sa steina eptir sinn
"Holmgeirr [ok] "Karl létu hǫggva [at] "Eist, fǫður sinn.
"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.
ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?). "Œpir risti rúnar.
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn
sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
"Óðalfríðr/"Óðalfreðr reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
... hǫggva stein at "I[n]gvar, fǫð[ur] ... [bó]nda sinn.
"Ígulfastr/"Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.
"<tatr> ok "Gamall létu rétta stein eptir "Þórð, fǫður sinn.
"Jǫfurr ok "Stoðbjǫrn létu ... [eptir] "[In]gifast, fǫður sinn.
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
[lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
"Óleifr ok "Þ[or]s[t]einn létu r[étta stein epti]r "Gunnar, fǫður sinn. "Ingulfr.
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"Andvéttr lét hǫggva stein þenna at "Gota, bróður sinn ...
"Sighvatr ok "Karl létu reisa st[ein] eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Borgf[astr(?) ok] "...fastr létu hǫggva at "Ketilfast, bróður sinn.
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein ... sinn.
"Vígi lét reisa stein eptir "Ingjald, fǫður sinn. "Jǫfurfast.
"... létu hǫggva at "Glóða, fǫður sinn ...
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
"Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir "Agmund, bónda sinn.
... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
"Vébjǫrn ok "Hemke[ll](?)/"Heimke[ll](?) ... "Gunna, fǫð[ur sinn].
ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin hǫggva.
ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
"Ketilmundr ok "... [létu g]era brú at "Kag(?)/"Gag(?), son [s]i[nn].
"<hinuntr> lét rétta stein eptir "Guðrík, svær sinn.
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.
létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.
"Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó stein.
rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó stein.
"Bjǫrn o[k] ... [o]k ... ... [fǫ]ður sinn. "Kolr hjó ...
"Ófriðr ok "Gísl létu hǫggva stein at "Svart, bróður sinn.
"Ragna(?) lét rétta stein eptir fǫður sinn "Óþvegin.
"... lét reisa stein eptir "<taist>, bónda sinn, son "...
ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál "Hemkels/"Heimkels.
... "...ugi létu reisa stein eptir "Oddgeir, fǫður sinn.
"Fasti ok "Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn "Þrónd.
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ... <liku> <þaʀ>.
"Jǫfurr r[eisti] stein eptir "Fulluga, fǫður sinn.
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti r[ú]nar.
"Agviðr lét ... "... konu sína ok "<-kul>, son sinn.

U 1137 „
... [epti]r "<iþia-m> fǫður sinn ...
U 1138
... reis[a] [s]t[ein] [þ]enna eptir "... [so]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ... brœðr ... ... mark[aði](?).
U 1140
"Fastgeirr, "Fastlaug at son sinn létu hǫggva, at "Nefgeir.
U 1142
"Fastulfr lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok "Vígmarr.
U 1143 $
"Klettr(?) ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra
U 1144 $
ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
U 1145
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 1146
ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í "Svanabý.
U 1148 „
... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
U 1149
ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr
U 1151
"Heðindís lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.
U 1151
stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.
U 1152
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "Þorstein, bónda sinn. "Lífsteinn.
U 1153 „
"Unnu[lf]r(?) reisti stein þenna eptir "Gamal, bróður sinn.
U 1154
"Freygerðr reisti stein þenna eptir "Ígul, bónda sinn.
U 1156 $
ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
U 1158
ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar þessar.
U 1159
ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
U 1161 $
§A "Véfastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir]
U 1163 $
ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.
U 1164
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "... ... sinn. "Lífsteinn hjó rúnar.
U 1173
"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1174
"Gunn... lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður sinn ... ... ...
U 1174
lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður sinn ... ... ...
U 1176 $
"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
U 1176 $
létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
U ATA2999/50 $
... sinn(?) ... hjúna ...
U ATA7269/60B
... sinn(?) ...
U ATA4822/64 $
... "Ási(?) ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn.
U ATA4909/78 „
[lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
U Fv1946;258 $
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok
U Fv1946;258 $
"Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?) <fasti>.
U Fv1953;266
"Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
U Fv1953;270 $
"[S]igbjǫr[n]/"[S]eybjǫr[n] ... ... bróður sinn ...
U Fv1955;216
"Guðríkr o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U Fv1959;188
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
U Fv1959;196
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var

U Fv1967;265
... [s]inn(?) g[óðan(?)] ...
U Fv1972;172
"Guðlaug reisti eptir bónda sinn.
U Fv1973;146
ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
U Fv1975;169
"[Í]gulfríðr/"Holmfríðr reis[ti] st[ein] eptir "Otr, bróður s[inn].
U Fv1976;99
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
U Fv1976;99
lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
U Fv1976;104
"Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn risti.
U Fv1976;107
"...[bj]ǫrn(?) ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
U Fv1977;163
... stein eptir ... [bró]ður/[fǫ]ður sinn ...
U Fv1983;228
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
U Fv1986;84 $
"Ásmu[n]dr ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at
U Fv1988;241
lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok] "Herj[a]rr mǫrkuðu.
U Fv1990;32B
"Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
U Fv1992;157
ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
U Fv1993;231
þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.
U Fv1993;233
"[He]mingr lét hǫggva stein eptir s[on] sinn góðan.
U KVHAAÅ2003;65 $
"Ólaug lét rétta stein eptir "Holma, son sinn.
U RR1987;134
"Ingilaug lét hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í
Vs 1
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í "Gǫrðum(?)/"Chorezm(?).
Vs 4
... [gó]ðan(?), son(?) sinn(?). Biðja(?) nú(?) "Guð(?) hjal[pa](?) ...
Vs 9 $
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
Vs 13
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó rúnar.
Vs 15
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr.
Vs 18 $
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
Vs 19
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð
Vs 20
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti rúnar.
Vs 22 $
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
Vs 27
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti rúnar.
Vs 29
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar þessar.
Vs 29
létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar þessar.
Vs 31 $
"Holmgeirr(?)/"Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
Vs 31 $
lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
Vs 33 „
... f[ǫð]ur sinn ...
Nä 9
"... reisti stein þenna eptir "Ernbjǫrn, [b]ó[nda] sinn.
Nä 11
"Bjǫrn ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Nä 12 $
"Inga lét rétta eptir "Ásl/"Ǫsl, s[t]ýkson/s[tj]úpson sinn.
Nä 14
"Vébjǫrg reisti stein eptir "[S]vein, son sinn ok "Ríkvé
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"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ... <a-s-uar>.
... [si]nn, frœknan dre[ng] ... "Holmi, son hans ... ...
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k] "Freysteinn.
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.
"Sveinn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans <-þulfri>.
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
"Helgulfr ok "Geirleifr þeir gerðu eptir "Sigmund, bróður sinn.
"Ulfr ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn, bónda "Gunnu.
"Þórheiðr lét reisa stein eptir "Lýðbjǫrn, son sinn nýtan.
"Vébjǫrn, bróður sinn.
"Bjǫrn reis[ti] stein þenn[a] eptir "Ásgeir, si[nn] ...
"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
"Illugi ok "Fullugi ok "Þorgeirr ... ... sinn snjallan. "Guð hjalpi anda.
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r. ... "Guðmundr drukn[a]ði.
sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
"Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ...
"<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok "Eil[íf](?).
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði
á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart>
ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs
"Þors[t]einn rétti stein þenn[a] ... [f]ǫður sinn. "Hákon markaði.
"Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>, fǫður sinn.
"Unir(?), "Karl(?) ok "Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.
"Gunnviðr ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r
"Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti rúnar.
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd "Unar.
"Véfastr lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
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... fǫður sinn kuml(?) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<fuþork> ... §B ... reisti steinin eptir "Hjǫrulf/"Jórulf, bróður sinn ...
ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann
... [þ]enna eptir "<mutifu>, son sinn ... ...
ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim
... bróður s[inn](?) <lati> ...
... lét gera s[tein] ... [e]ptir son sinn ...
... "Auðfrí[ðr](?), "Þorfríðr(?)/"Þorfreðr(?) þeir ... ... fǫður sinn, "Ragnvaldr ...
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
"Hróðlau[g] [l]ét reisa ... [e]ptir "Friðbjǫrn, son si[nn].
"Hvatarr ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
§A "Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var
§A "Ásfríðr gerði kuml þau ept "Sigtrygg, §B son sinn ok "Gnúpu.
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.
gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist rúnar.
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B
"Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik> sinn bróður.
"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
"Freystein setti stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.
ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar bǫrðusk.
"Ketill reisti stein þenna eptir "Inga, fǫður sinn.
ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip
"Þjóðkell reisti stein þenna eptir "Tófa, mág sinn.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Tosta, son sinn, ... dreng.
... "Ásbjǫr[n] ... ... ... sinn ... "Haralds ...
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
"... ... stein ... ... bróður sinn, harða góðan þegn.
... sinn ...
"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja "Hein.
"Gyða reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar þessar.
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"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.
"Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn fǫðu[r].
reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn fǫðu[r].
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
"Þorgeirr "Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður sinn.
"Tófi "Geddu sonr setti ... ..., félaga sinn, fóstra "Þorgnýs.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Ǫzurr setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
"Þorkell setti stein ept ... ... son, fǫður sinn.
"Ásgautr "<tuguta> sonr reisti stein ept "Ásgeir, bróður sinn.
"Ryskr reisti st[ein] [epti]r "Ófeig, bróður sinn.
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim
"Eysteinn setti stein þenna ept "Ásulf, fǫður sinn.
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
§A "Þormóðr r[eisti] ... §BP ... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr ... [fǫ]ður sinn.
... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr ... [fǫ]ður sinn.
"Ása setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga>
§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi "Finnulfs.
"Hróðulfr setti stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ... "Ávarr fáði.
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts "Rauðumskjalda.
heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept
"Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar
hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á
reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok
"Eysteins synir reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara "Ásbjarnar "Nefs.
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
§A "Áskell setti st[ein] [þ]enna at "Tófa [b]róður sinn ... §B en "<kru...>
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"Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann "Syl[fa]/sjal[fr].
stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B
"Áskell setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins, "Aðalmerki/"Aðalmæki.
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
"Atti reisti stein þenna ept "Þorstein, son sinn.
"Ásbjǫrn reisti stein þenna eptir "Dverg, félaga sinn, dreng góðan.
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
"Tumi reisti stein þenna eptir "[Gei]ra(?), félaga sinn.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.
"Tóki reisti stein þenna eptir "Auðga, bróður sinn, harða góðan [þegn].
"Saxi setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan.
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
"Ásbjǫrn, heimþegi "Tóka, setti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn.
"Þorgeirr reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
"Tófi reisti stein þenna eptir "<umun>/"Ómun, sinn féla[ga].
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
§A "Hals ok "Freybjǫrn reistu steina §B þessa eptir "Hofa, félaga sinn.
"Birla setti ... ... eptir "Tóka, mág sinn ...
"Sigmundr setti stein þenna eptir "Klakk(?), fǫður sinn.
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Þorgeir, fǫður sinn.
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
"Bróðir ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á "Svíþjóðu.

DR 351 „
"Galinn reisti stein þenna eptir "Æsi, bróður sinn.
DR 356 $
Orti "Vað[i] [ept] "Ásmund, son sinn.
DR 371 $
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
DR 377
"... létu h[ǫggva] stein eptir "Þorfast, bróður sinn ok "Guðki.
DR 379 $
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi
DR 380
"Kápu-(?)"Sveinn reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju.
DR 383
... ... ... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
DR 384 $
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs
DR 384 $
reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
DR 385
"Gillingr reisti ... ... [br]óður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
DR 387 $
"Ásvaldi reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.
DR 389 $
"... [l]ét reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu
DR 390
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
DR 391 $
ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
DR 392 $
ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.
DR 394 $
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild, móður.
DR 398
ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
DR 399
§A "Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr
DR 400
"Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok "Ásgeir, bróður sinn.
DR 400
... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok "Ásgeir, bróður sinn.
DR 401
"Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir
DR 401
stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
DR 402
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
DR 403 $
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
DR 404
§A ... reist[i] stein þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist
DR 409
... fǫður sinn ok móður sína.
DR EM85;239
"Þorgautr/"Þorgunnr setti stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn ...
DR EM85;265
"Sviðbalki reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður] [si]nn er sk[ip](?) ...
DR EM85;306 $
"Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun
DR EM85;306 $
§BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.
DR EM85;308
Ok ept "Ámunda sonar son sinn.
DR EM85;312
"Þorgautr/"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
DR EM85;343 $
þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
DR EM85;523B $
"Tosti ok "Ásbjǫrn reistu stein þenna ept "Tófa, bróður sinn/...
DR EM85;531 $
... ... s[t]ein þenna [eptir] "Auðrík bróður sinn.
DR AUD1995;279
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?) þegn
DR AUD1996;274
dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn

N 59 $
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Ǫlvi, fǫður sinn.
N 62
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.
N 63 $
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
N 96 „
... þenna ... bróður si[nn].
N 97 „
... "Áleif ... sinn ...
N 184
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
N 208
... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
N 211
"Eyvindr reisti stein þenna eptir "Gunnhvat/"Gunnvald, son sinn.
N 213
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr barði.
N 223 $
§A "Gautr reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr g[erði].
N 224
"Bjǫrn ... ... [b]róður sinn.
N 228
"Helgi reisti stein þann ept "Ketil, bróður sinn.
N 237 „
§A "Ónn reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
N 239
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.
N 244
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.
N 245
"Þormóðr reisti stein þenna ept "Þrónd, son sinn.
N 252
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
N 260
§A "Sveinki reisti stein þenna §B [eptir] "Þrónd, bróður sinn,
N 273
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
N 453
§P "Óttarr reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.
N 453
eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.
N A10
... ... sinn ...
N A13
"Þórir reisti stein þenna eptir "Ígul, bróður sinn.
N A23
"Akli reisti stein eftir "Ulf, [bróðu]r sinn.
Br Sh3 $
§A ... [e]ptir fǫður sinn "Þorbjǫ[rn]. §B ...
Br Sc11 $
... [ger]ði yfirlag þetta ept "Ingulf, fǫður sinn.
Br Olsen;183 $
... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
Br Olsen;189 $
"Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
Br Olsen;191A
... [e]n "Hrossketill vélti í tryggu eiðsvara sinn.
Br Olsen;191B $
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...
Br Olsen;193A $
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}
Br Olsen;200B $
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...
X UaFv1914;47
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.

Sm 44

sinna (1 förekomst)
"Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
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U 312
U 489
U 830 „
N A53

U 347

Ög 136 $

Sö 101
U 146 $
U 332 „
U 947
G 77
DR 143
DR 161
DR 263 $
DR 263 $

Sö 353

N 210 $

sinnar (6 förekomster)
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í
"Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur "Holmdísar.
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
... sinnar(?) ... ...
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
sinni (1 förekomst)
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn
sinnum (1 förekomst)
múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat
síns (9 förekomster)
dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda síns.
bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn. "Þorsteins, sonar síns.
staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
"Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók
"Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...
<sint> (1 förekomst)
"Sve[inn] ... "[Þe]gn ok "Slagvér(?) o[k] ... ... ... <sint>.
sínu (1 förekomst)
gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
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Sö 258 $
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U 792 $
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U 122 „

U 500
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Sö 111

Sö 86
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Öl 28 $
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Ög 136 $

<sinuas> (1 förekomst)
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
sínum (7 förekomster)
þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar
"Ferð-Kári reisti stein þenna eptir "Guðbjǫrn(?)/"Kolbein(?), syni sínum.
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó stein þenna.
at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
<sirhun> (1 förekomst)
... "<sirhun> létu reisa stein ... ... ... "Œpir risti rú[nar].
<sirk> (1 förekomst)
"... [o]k "... [lé]tu gera merki eptir "Ketillaug(?), fǫðu[r] s[inn] <sirk>.
sírún (2 förekomster)
"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður sinn.
"Helgi ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund, fǫður sinn.
sírýn (2 förekomster)
"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður sinn.
"Helgi ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund, fǫður sinn.
sitr (5 förekomster)
þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti
þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat

DR EM85;462D $
GR 76

sitt (1 förekomst)
ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.

Sö 174 $

U NOR1998;25

Br Sc8 $

U 435

U 133
U 605 „
U 652

U 566

Sö 55
U 149 „
U 171
U 194
U 433
U 734

§A "Sibbi sitr <miþ> "Ása §B ... ...
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ... <fuþorkhniastbmlʀ> ... §C ... ...

<siþa> (1 förekomst)
<kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
sjá (1 förekomst)
[Ept]ir(?) "Þorgerðu "Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ... ...
Sjafi (1 förekomst)
"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast,
sjalfa
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa.
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa.
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa.

(3 förekomster)
Hann dó á "Langbarðal[an]di.
Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.
"Arnbjǫrn hjó stein þenna.

Sjalfa (1 förekomst)
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
sjalfan (15 förekomster)
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð
"Jarlabanki lét ... [s]tein at sjalfan sik ok braut ryðja.
lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét reisa stein eptir sik sjalfan.
"Véfastr reisti stein eptir sjalfan sik kvikvan. "Liðsvaldr(?) risti.

U 739
U 766
U 962
U 1011
U 1114 „
U 1181
Vs 17
Vs 32
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U 337 $
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Öl 39 $
Sö 122
Sö 176
U 803
U 887
DR 229 $

Vg 12

U 1085 $

Ög 136 $

"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
... at sik sjalfa[n kvi]kvan. En <rai–n> "[F]astgei[rr](?).
§A "Vígmundr lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B
"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar þessar.
"... lét hǫggva ... [si]k sjalfan, "Eng[la]ndsfari, afi <kunu-s>.
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
... [at] sj[alf]an sik ok ... [þe]nna ok fǫðu[r] ...
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann
Sjalfi (2 förekomster)
"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir
sjalfr (6 förekomster)
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ>
"Ulfr lét reisa stein, sjalfr hann eptir sik.
létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá
bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann "Syl[fa]/sjal[fr].
sjarði (1 förekomst)
§A "Ólafr "Hnakki ... ... fimtán bú ... ... ... ... §B Allir "Gaut sjarð[i](?) ...
Sjóli (1 förekomst)
"Gulleifr ok "Sjóli létu reisa eptir "Ingifast, son "Jǫrundar/"Jǫrunda.
Sjólundi (1 förekomst)
liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar
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sjúkr (1 förekomst)
reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
skaði (1 förekomst)
V[e]s[at-t]ú(?) órvakr úti, misfylgir! Fangi skaði vá! ...
Skaga (2 förekomster)
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var
Skagi (3 förekomster)
"Káta, §B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C "Guða-"Skeggi/"Skakki/"Skagi fáði.
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.
"Skagi o[k] ... ... ... reisa stein eptir "Freybjǫrn.
Skakka (2 förekomster)
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki>
Skakki (1 förekomst)
smíða "Káta, §B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C "Guða-"Skeggi/"Skakki/"Skagi fáði.
Skakli (2 förekomster)
"Skakli í "Lundi.
"Skakli "Lundi.
skal (16 förekomster)
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
§Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
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§P Hér skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir
<runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu
§B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan.
sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu>
sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
"Végulla á skal. "Bjarnulfr <skeki>.
stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
§P Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa st[einn] ...
§P Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa st[einn] ...
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.
skálahús (1 förekomst)
"Gautviðr gaf þetta skálahús "Guðfríði.
skálar (1 förekomst)
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl
Skald (6 förekomster)
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði
dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
"Gjalli(?) ... "Skald ... ok(?) báða[r](?).
§A "Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku
Skaldi (1 förekomst)
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
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Skáldi (1 förekomst)
"Skáldi reisti ...
Skalli (2 förekomster)
"Skalli ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?),
§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast, fǫðu[r].
Skammhals (3 förekomster)
§A "Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn.
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
Skáney (2 förekomster)
bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar þessar.
reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
Skara (1 förekomst)
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
Skarða (3 förekomster)
"Spjóti, "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr
"Freysteinn lét rei[sa]/ré[tta] ... "Skarða(?), fǫðu[r] ...
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at
Skarði (3 förekomster)
"Skarði reisti stein þenna eptir "Guðmund, fǫður sinn.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.
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Skarf (2 förekomster)
létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn góðan.
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.

Sö 217

Skári (1 förekomst)
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell

DR 338

Skarpa (1 förekomst)
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of
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skati (2 förekomster)
"Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi
"I[n]gi(?) es(?) skati(?)
Skáungr (1 förekomst)
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður
skefning (1 förekomst)
skefni[ngr](?)/skefni[ng](?)
skefningr (1 förekomst)
skefni[ngr](?)/skefni[ng](?)
Skeggi (1 förekomst)
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.
skeið (1 förekomst)
systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir
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skeiðar (1 förekomst)
ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
<skeki> (1 förekomst)
"Végulla á skal. "Bjarnulfr <skeki>.
Sker (1 förekomst)
"Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn góðan.

Ög 186

Skera (1 förekomst)
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.

Sö 160
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Skerði (2 förekomster)
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
"Gunnleifr, "Sigmundr hjoggu stein at "Skerði.
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skifti (3 förekomster)
sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.
stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd kristinna.
gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.

Ög 136 $

skildi (1 förekomst)
stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé

G 207

skinnum (1 förekomst)
ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...

U 778

skip (8 förekomster)
reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga.
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ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli
merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir
ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?) <fasti>.
eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?) <fasti>.
sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður] [si]nn er sk[ip](?) ...

U 349 „

skipan (1 förekomst)
þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
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skipara (4 förekomster)
"Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
... [r]eisti ... ept skipara sína "Þíri(?) ok "Tófa.
"Eysteins synir reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara "Ásbjarnar "Nefs.
stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi
skipari (4 förekomster)
þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari "Holmsteins.
reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
Skipari "Guðis reist[i] ... stein.
skipi (2 förekomster)
reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á "Eistaland(?)/"Serkland[i](?).
skiplið (1 förekomst)
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.

N 29

N 540

Sö Fv1948;291

Sö 147 „

Sö 155 $

DR 6

Öl Köping69

DR 387 $

N 213

skiptu (1 förekomst)
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
skiptum (1 förekomst)
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
skipvǫrð (1 förekomst)
... gerðu skipvǫrð ... drepinn(?)
Skírlaug (1 förekomst)
"Þórunnr, "Skírlaug reistu stein at fǫður sinn snjallan "Almgaut.
<skiu> (1 förekomst)
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr
Skíu (1 förekomst)
[d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ... ...
Skóga (1 förekomst)
... ok þeir brœðr létu reisa stein eptir "Skóga ...
Skógi (1 förekomst)
þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.
Skógr (1 förekomst)
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr barði.
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Skolhamri (2 förekomster)
létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
Skopti (1 förekomst)
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir
Skorpa (2 förekomster)
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf,
Skotlakr (1 förekomst)
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn
Skrauta (1 förekomst)
"Billingr reisti ep[t] "Skrauta stein þenna.
skreið (1 förekomst)
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
Skrimi (1 förekomst)
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.
skuldi (1 förekomst)
þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs
Skúli (1 förekomst)
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn
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skúta (1 förekomst)
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.
Skygna (1 förekomst)
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira
Skyttingi (1 förekomst)
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd "Þorbjarnar.
Slagva (1 förekomst)
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í "Gǫrðum(?)/"Chorezm(?).
Slagvér (2 förekomster)
"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður
"Sve[inn] ... "[Þe]gn ok "Slagvér(?) o[k] ... ... ... <sint>.
Slagvi (1 förekomst)
"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at
<slaka> (1 förekomst)
"Styf[j]aldr(?) ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir
Sleðabrú (1 förekomst)
þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar þegnar.
sleit (1 förekomst)
í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
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Sleyr (1 förekomst)
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.
slíku (1 förekomst)
"Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn
<slikum> (1 förekomst)
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
Slítagǫrðum (1 förekomst)
... "Líknmundar í "Slítagǫ[rðum]/"Slitegårds ...
Slitegårds (1 förekomst)
... "Líknmundar í "Slítagǫ[rðum]/"Slitegårds ...
Sljór (1 förekomst)
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.
<slknasma> (1 förekomst)
sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
Slóða (4 förekomster)
"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ...
"G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ...
Slóði (6 förekomster)
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
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varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein þenna.
"Sveinn ok "Slóði(?) þeir reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?)
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
"Slóði
Slóru (2 förekomster)
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn.
"Hróðmundr ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan. "Auðbjǫrn risti.
Slúta (1 förekomst)
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú
<sluþ> (1 förekomst)
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
Slyðru (2 förekomster)
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn.
"Hróðmundr ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan. "Auðbjǫrn risti.
slœgjastr (1 förekomst)
§A "Vígmundr lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr
Smið (3 förekomster)
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr
því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja beztr.
smiða (1 förekomst)
þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)] [be]ztr(?) smiða ok ...

smíða (1 förekomst)
§A Sonr naut smíða "Káta, §B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C

Sm 144

smiðr (1 förekomst)
reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.
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Sö 61
DR 58
DR 91
DR AUD1996;274

Br Olsen;208B

N 188
N 582

G 113

U 44 $
U 637
U Fv1953;266

U 1088 „

Smiðr (5 förekomster)
"Smiðr reisti stein eptir "Ǫnund, son sinn.
lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn bróður.
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?)
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar.
ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ...
Smiðs (1 förekomst)
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði
snáld (2 förekomster)
"Gunnhildr gerði snáld.
"Helga á snáld þenna.

snaran (1 förekomst)
sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
Snari (3 förekomster)
"Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari hjó.
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok]
ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
Snerribjǫrn (1 förekomst)
... ... ok "Ketilfastr ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein ... sinn.
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Sö 140

Sö Fv1948;289

Snerrir (4 förekomster)
"Snerrir(?), "Ós[paki](?)
"Snorrir/"Snerrir ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna
"Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
Snerris (1 förekomst)
"Friði ok "... [o]k "Sighvatr ... [f]ǫður sinn ... "Snerris.
snjalla (1 förekomst)
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.
snjallan (10 förekomster)
"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó
"Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður sinn snjallan.
"Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?)
"Þórunnr, "Skírlaug reistu stein at fǫður sinn snjallan "Almgaut.
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á
stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).
"Hákon ok "Ástríðr gerðu ... son snjallan. Sá hét ... "Eiríks. "Guð dr[óttinn] ...
"Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.
"Illugi ok "Fullugi ok "Þorgeirr ... ... sinn snjallan. "Guð hjalpi anda.
snjallara (1 förekomst)
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) "Þórr(?).
snjallastir (1 förekomst)
Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.
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U 225
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U 1156 $

U 29 $
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snjallir (4 förekomster)
ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.
eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir "Holmlaugar.
rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ..., snjallir drengir.
... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fǫður.
Snjólaug (1 förekomst)
"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
snor (1 förekomst)
"Geirr reisti stein eptir "Bua. "Vébjǫrg var móðir. [Var] snor "Fastríð(?) ...
Snorrir (1 förekomst)
"Snorrir/"Snerrir ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir
Snotastǫðum (1 förekomst)
bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar
Snæbjǫrn (1 förekomst)
Hér liggr "Snæbjǫrn, sonr "Andsvars. "Guð hjalpi ǫnd.

N 239

<soi>þóri (1 förekomst)
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.

Ög 43

sól (1 förekomst)
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.

U 476 „

Solfa (1 förekomst)
"Sylfa/"Solfa ok "Búi gerðu brú þessa eptir "Ásgeir, var sonr ... ...

Solfu (1 förekomst)
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.

Sö 53 „

Sö 178

Sómu (1 förekomst)
þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
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son (431 förekomster)
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns
... e[pt]ir "Ótrygg, bró[ður] ... "[Gu]ðný(?) lét reisa eptir [so]n(?) sinn. Hj[alpi](?) ...
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum.
rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum
§P ... stein [a]t son sinn ... §Q ... "Vésteinn [a]t son sinn ...
§P ... stein [a]t son sinn ... §Q ... "Vésteinn [a]t son sinn ...
... "[E]ynd son s[inn].
... ... "[S]vein, son s[inn] ...
... [s]tein eptir "Bjǫrn, son sinn. "Guð ...
... ... stein þenna eptir "Fasta, son sinn. "G[uð](?) hjalpi(?) ...
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Jarna, son sinn.
"Sveinn/"Steinn rétti stein þenna eptir "Brún, son sinn nýtan(?).
"Ǫnundr reisti stein þe[nna e]ptir "Otr/"Odd, son sinn.
... son, er bjó á "<kautaun> ... bónda(?) sinn.
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son "<si–m>.
"Hrólfr reisti stein þenna eptir "Þorstein/"Þjóðstein, son sinn.
þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta son.
reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek enda.
"Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir "Eyvind, "Tosta son, er átti "Haugbý.
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
"Smiðr reisti stein eptir "Ǫnund, son sinn.
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
"Þórir(?) reisti stein eptir "Tuma/"Tumma/"Dóma, son sinn.
standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær,
"Helga reisti stein þenna eptir "Ásmund, son sinn.
"Tóla lét reisa stein eptir "Þorlak, son sinn.

Ög 163
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Ög 175 $
... "...reif, son ...
Ög 186
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
Ög 203
... "<k-k-> reisti stein þenna ... "Vébjǫrn, son(?) ...
Ög 213
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
Ög 215 „
"Rambi(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
Ög 230
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
Ög 236 $
"Ófeigr reisti stein þenna eptir "Eystein, son sinn.
Ög ATA580/75
"... rétti stein þenna at "... son ...
Ög Fv1943;317A $
"Gufi lagði stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Ög Fv1950;341
ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
Ög Fv1958;255
"Hegvaldr lagði stein þenna eptir "Auða, son sinn góðan.
Ög Fv1959;249
"Þor... ... "... þau létu reisa s[tein] ... "...[s]tein, son s[inn].
Ög Fv1965;54
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.
Ög Fv1970;310
"Hákon reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
Ög Fv1983;240
"Tófi gerði óð(?) þenn[a] eptir "Tóli, son sinn.
Ög MÖLM1960;230
... "Ǫlvir reistu stein þenn[a] eptir "Dreng, "Eygeirs(?) son, gilda sinn.
Sö 2
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
Sö 3
"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður "Illuga.
Sö 9
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
Sö 11
"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu.
Sö 30
ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
Sö 37
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir "Ingifast.
Sö 44 „
"Steinbjǫrg ger[ði] ... ... at "Vébjǫrn, son sinn.
Sö 47
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at
Sö 47
sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.
Sö 50
"Þorbjǫrn ok "Freylaug létu rétta stein eptir "Eynd, son sinn.
Sö 53 „
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.
Sö 55
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima
Sö 62
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
Sö 69
"Ingjaldr o[k] "...[ul]fr reistu ste[in] þenna at "Kana, son "Gunna.
Sö 74 $
"Þórir(?)/"Þorgeirr(?) reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
Sö 74 $
reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
Sö 84 $
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd "Þorbjarnar.
Sö 102 $
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
Sö 105
"Holmviðr ... ... "[Þ]or[bjǫ]r[n](?) son [sinn]. Hann var fa[r]inn me[ð] "Ingvari.
Sö 122
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
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Sö 320
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ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) "Þórr(?).
þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
§P "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna
hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
"Vénjótr reisti stein at "Guðmund, son sinn, dreng góðan.
"Guð... [l]ét ... ... [ep]tir son sinn. Hjalpi "Kri[str] ...
lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu
"Ragna lét reisa stein þenna ... ... son "Guðbjarnar, dreng ófælan.
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli
... son sinn "Víking. Ha[nn] ...
reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu
"K[vi]kr lét hǫggva ste[i]n þenna eptir "Holmfast, son [sinn].
... faðir at son rúnar
létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
"Gynna/"Gunna reisti stein þenna eptir "Saxa, son "Halfdanar.
dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].
"Gunnvǫr(?) lét ... ... eptir "Alfketil, [b]ró[ð]ur son ...
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.
... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
"Farbjǫrn/"Freybjǫrn lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.
"Þorfastr lét rei[sa] s[t]ein þenna eptir "Halfdan, son s[i]nn.
létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
"Goti lét reisa stein þenna eptir "Órœkju, son sinn.
... ok "Sveinn ok "... ... son "Þorbja[rnar] ...
"Sighvatr rei[sti ste]in at son sinn "Ólaf.
"Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
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"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
"Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.
... [re]isa stei[n] ... [a]t so[n] ...
... lét [r]eisa stein þenna eptir "To[s]ta(?) s[on] ...
"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok
..., son s[inn].
§A "Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri
"Þjóðgeirr(?)/"Friðgeirr(?) ok "Hróðelfr ... stein eptir "Heðin, son sinn.
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu hans.
... "...ulf, son sinn, manna ...
"Ǫnund[r] ... [so]n sinn ok eptir "... ... s[inn].
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
"Ófeigr setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).
"Guðvarðr/"Guðvarr/"Guðvǫr lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
"Tosti gerði kuml þessi eptir "Etta, son s[inn].
"Ólafr setti stein þenna eptir "Sibba, son sinn.
"Rekkr lagði stein yfir "Þjokk, s[o]n sinn ...
ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son "Þorsteins(?).
"Helgi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
§AP "Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP
"Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok
... setti stein þenna eptir "Tóta/"Dóta, son ..., bróður "Gauts.
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í
"Ketill reisti stein eptir sinn bróður "<nahhar> "Steins so[n].
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
§A "Glǫggr/"Klakkr reisti stein þenna eptir son §B sinn "Þorbjǫrn.
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... "Fastlaug, þau hjún, létu eptir "Þjalfa, son s[inn].
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru sína.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Þóri, son sinn.
§B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
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... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
"Geirvarr(?)/"Geirvǫr(?)/"Gróa(?) reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra heimti(?) stein.
"Auðgrímr(?) setti stein þenna ept "Áskel, son ...
"Þrasi setti stein þenna ept "Halfdan, son sinn.
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
"Ólafr setti stein þenna eptir "Hreiðar, son sinn.
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
"Auga reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, son sinn.
... son(?) ...
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
"[He]mingr lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
"Gyða reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki>
"<riuiþr> reisti stein þenna eptir "Grím, son sinn, mjǫk góðan dreng.
"<–arukr> reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng <itiþ>.
"Ǫlvir(?) reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn, "Ruggu(?) so[n, ha]rða góðan.
"Bjǫrn reisti stein þe[nna] ..., son sinn, harða góðan dreng.
... [rei]sti stein þenna eptir "Guðmund, son sinn ...
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son sinn.
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er druknaði.
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum.
"Ingjaldr setti s[tei]n þenna eptir "Grímulf, son sinn.
"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
"Brúni [reis]ti stein þenna eptir "Áskel, son sinn.
"Tóki ok "Þorgerðr þau lé[tu] ... at "Forkunn, son sinn.
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík.
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Kjallakr/"Kjullakr lét reisa stein eptir "Kvíg, son(?) sinn gó[ð]an.
"Illugi lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at bróður s[inn].
"Þor[st]einn ok "Freygunnr þau ... stein eptir ..., son sinn.
... son sinn ...
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til.
en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
"Djarfr ... [þenn]a eptir "Eist, son sinn. "Þorbjǫrn hjó.
sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar góðan.
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"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
§A "Gei[r]lak[r](?) l[é]t ... [ep]tir "[H]eming, [s]on sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir
"Þorfastr ok "Ingilaug létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, son sinn.
"Forkunnr lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
"Eysteinn ok "Ástríðr reistu steina eptir "Kag(?)/"Gag(?), son sinn.
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.
lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn. "Þorsteins, sonar síns.
"Jarlabanki ok "Fastvé létu reisa steina eptir "Svein, son sinn.
[re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
"Gýi lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
"Holmsteinn í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.
... [me]rki eptir "Ingivald, son sinn ...
... lét reisa stein eptir "Ketilmund ok eptir "Ólaf, son(?) ...
§A "Holmf... §B ... [o]k "Sigríð[r] ... §C ... "... ... [epti]r(?) [so]n(?) sinn(?)
"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son sinn.
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti rúnar.
létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
"Fasti lét hǫggva stein eptir "Fastulf, son sinn.
"Fasti lét hǫggva rúnar þessar eptir "Fastulf, son sinn.
lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son sinn.
"Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á
"Kári, "Munulfs arfi, lét ... at "Frosta, son sinn.
... létu reisa stein at "Freystein, son sinn ...
"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
"Gillaug lét reisa steina ok brú gera eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... lét reisa stein þenna eptir "Ingjald, son sinn.
"H[olm]laugr(?)/"H[olm]laug(?) lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður [si]nn.
"Kjallakr(?)/"Kjullakr(?) lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti
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"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Végeirr(?) lét stein hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir b[r]óður sinn "Fulluga.
"Ingivaldr ok "Gíslaug létu hǫggva steina eptir "Ingimund, son sinn.
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
"Gunnarr, sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar
reis[t]i st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ...
... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira
"Ragnfríðr lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
"Siglaug lét steina rétta eptir "Sigvið, son sinn.
"Holmfríðr ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í "Mýribý bjó.
"Ragnfríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell
"Folkmarr lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Þorsteinn hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn.
"Gíslaug lét hǫggva at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn risti.
"... lé[t] r[eisa] ... [epti]r "... son "Gunnars í "Hrísney. "Sveinn risti.
"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son "Árna.
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.
... reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þorsteinn lét reisa stein þenna eptir "Jǫrund, son sinn.
§P "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm],
sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm], son sinn.
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð bjargi sálu hans.
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr risti.
lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... [e]ptir "Ingjald, son sinn. H[ann] ...
ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son "Bjarnar.
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"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.
... ... "..., son sinn, ok at "Gunnhvat, fǫður sinn.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
... "Sigvarðar son ... eptir bónda sinn ...
"<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son s[inn].
... reistu stein þenna eptir "Svein, son s[inn].
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i]
"Geirhildr lét merki at "Spraka, son sinn.
... [reis]ti stein þenna ept "Ásgaut, son sinn, dreng ...
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi
"Gunnhi[ldr] ... eptir son sinn "Horsefni(?) ok "Hvíthǫfða. "Guð [hjal]p(?) <uil>.
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"Hróðelfr lét gera merki þessi eptir "Agmund, son sinn.
"Ásgunnr lét rétta stein eptir son sinn "Þorgísl.
... ... eptir "Eist, son sinn <kus> ...
"...bjǫrn lét [ré]tta stein e[ptir] "...[f]ast, son sinn.
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
"Bjǫrn lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi anda hans.
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q
liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
"Kali l[é]t r[eis]a stein at "Sigreif, bróður [sinn, s]on(?) "<sairʀ>.
"Þorsteinn(?) lét reis[a] ... "..., son sinn góðan. "Tíðkumi hjó.
ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
... sinn, son "Holmfas[ts]/"Holmfas[tar] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Holmsteinn lét gera mer[ki] "..., son sinn.
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.
"Jǫrundr reisti stein þenna eptir "Jarl, son sinn.
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
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U 959
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"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... ... son sinn ...
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
"Ásgautr lét reisa stein at "Myndil, son s[inn].
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja beztr.
"Víki[ng]r(?) lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
"... lét ... eptir(?) [s]on [s]inn "Holmgeir(?). "Svarthǫfði ...
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn ...
... ... [lét r]eisa steina eptir "Loðin, son sinn.
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ...
"... gerði merki eptir "Óspak, s[on] ...
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at bróður sinn.
"Guðfastr hjó stein eptir "Ketilmund, son sinn.
"Sægeirr lét hǫggva stein at "Una/"Unna, son sinn.
ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
§P "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) [o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok
§Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
"Jǫrund[r lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn, fǫður
ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son sinn.
"Hákon ok "Ástríðr gerðu ... son snjallan. Sá hét ... "Eiríks. "Guð dr[óttinn] ...
"Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son "Þorgerðar.
"Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn.
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.
stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu sína.
"<-ami-turu> lét gera merki at "Ernmund, son sinn <kaeri>.
ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál
"Gillaug lét hǫggva at "Jǫrund, son sinn, dó í "Heiðabý.

U 1053
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
U 1062
"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.
U 1069 $
"Ígulfastr/"Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.
U 1074 „
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
U 1085 $
"Gulleifr ok "Sjóli létu reisa eptir "Ingifast, son "Jǫrundar/"Jǫrunda.
U 1107
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
U 1108 „$
"Ketilmundr ok "... [létu g]era brú at "Kag(?)/"Gag(?), son [s]i[nn].
U 1120 „
"... lét reisa stein eptir "<taist>, bónda sinn, son "...
U 1134
"Agviðr lét ... "... konu sína ok "<-kul>, son sinn.
U 1138
... reis[a] [s]t[ein] [þ]enna eptir "... [so]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ... brœðr ... ... mark[aði](?).
U 1139 $
tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok
U 1139 $
tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir ...
U 1140
"Fastgeirr, "Fastlaug at son sinn létu hǫggva, at "Nefgeir.
U 1146
brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í "Svanabý.
U 1151
rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.
U 1168
"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti at ...
U 1174
"Gunn... lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður sinn ... ... ...
U ATA5735/59
... [ep]tir so[n] ...
U Fv1955;216
"Guðríkr o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U Fv1959;188
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
U Fv1959;196
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni
U Fv1976;99
lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
U Fv1983;228
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
U Fv1992;169
... reisti stein þenna eptir "Spraka, son ... góðan.
U Fv1993;233
"[He]mingr lét hǫggva stein eptir s[on] sinn góðan.
U KVHAAÅ2003;65 $
"Ólaug lét rétta stein eptir "Holma, son sinn.
U RR1987;134
"Ingilaug lét hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í
Vs 1
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í "Gǫrðum(?)/"Chorezm(?).
Vs 4
... [gó]ðan(?), son(?) sinn(?). Biðja(?) nú(?) "Guð(?) hjal[pa](?) ...
Vs 9 $
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
Vs 13
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó rúnar.
Vs 18 $
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu
Vs 31 $
lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
Nä 14
"Vébjǫrg reisti stein eptir "[S]vein, son sinn ok "Ríkvé
Nä 18
... [si]nn, frœknan dre[ng] ... "Holmi, son hans ... ...
Nä 23 $
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k] "Freysteinn.
Nä 34
"Þórheiðr lét reisa stein eptir "Lýðbjǫrn, son sinn nýtan.
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§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ...
réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan>
móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.
§P "Gunnviðr ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok
§Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
"Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á
... eptir "Þorstein, so[n] ...
... rúnar, son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna
þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr.
"Fégylfis sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q
"Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
§A ... stein eptir son, sá(?) ... ... ... §B ... ... ... ... ... ... ... dau[ðr](?)
... [þ]enna eptir "<mutifu>, son sinn ... ...
góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð
... lét gera s[tein] ... [e]ptir son sinn ...
"[G]unnarr(?) ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr,
"Farulfr son ... þeir ráð ... ... ...
"Hróðlau[g] [l]ét reisa ... [e]ptir "Friðbjǫrn, son si[nn].
§A "Ásfríðr gerði kuml þau ept "Sigtrygg, §B son sinn ok "Gnúpu.
"Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist rúnar.
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Tosta, son sinn, ... dreng.
§A "Sasgerðr reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan þegn.
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
"Áskatla reisti ... "...[gí]sl, "Spaka son, stein þenna.
"Þorkell setti stein ept ... ... son, fǫður sinn.
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k

DR 202
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts "Rauðumskjalda.
DR 219
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
DR 227 „
... ... ... son "Sóta ... ... ept "Þórð, bróður ...
DR 230
haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?)
DR 237
"Áskell setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins, "Aðalmerki/"Aðalmæki.
DR 260
"Atti reisti stein þenna ept "Þorstein, son sinn.
DR 277
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.
DR 279 $
setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
DR 283
"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.
DR 294
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
DR 295
§A "Áskell setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar
DR 317
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
DR 333 $
Stendr ept "Frii(?)/"Firi "Ásu [s]o[n](?) ... ... ...
DR 356 $
Orti "Vað[i] [ept] "Ásmund, son sinn.
DR 380
"Kápu-(?)"Sveinn reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at
DR 389 $
"... [l]ét reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi
DR 397 $
"Þjóðkell/"Þorkell reisti/rétti stein eptir "<buþu>, "<þku> son, ... ...
DR EM85;308
Ok ept "Ámunda sonar son sinn.
DR AUD1995;279
reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?) þegn
DR AUD1996;274
dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ...
N 62
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.
N 184
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er
N 209
... "Neriðs son er steinn sá.
N 211
"Eyvindr reisti stein þenna eptir "Gunnhvat/"Gunnvald, son sinn.
N 238 „
... [re]ist rúnar þessar "Ónn(?) ... son ept ...
N 239
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.
N 244
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.
N 245
"Þormóðr reisti stein þenna ept "Þrónd, son sinn.
Br Olsen;189 $
"Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
Br Olsen;190B $
"Þorsteinn reisti kross þenna ept "Ófeig, son "Krínáns.
Br Olsen;193A $
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}
Br Olsen;200B $
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...
Br Olsen;215 $
kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.

U 130

sona (1 förekomst)
"Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.

Sm 39 $
U Fv1974;203

Sona (2 förekomster)
§A "Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar góða[n].
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...

sonar (11 förekomster)
Sm 144
§A Sonr naut smíða "Káta, §B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C "Guða-"Skeggi/"Skakki/"Skagi fáði.
U 29 $
í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug
U 146 $
bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn. "Þorsteins, sonar síns.
DR 55
"Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
DR 91
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
DR 219
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
DR 248
"Gunnvalds steinn, sonar "Hróalds, þular á "Salhaugum.
DR 314
§A "Þorgísl, sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar,
DR EM85;306 $
§A "Þorgunnr, "Þorgauts dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann,
DR EM85;308
Ok ept "Ámunda sonar son sinn.
N 162
"Gnúpr reisti stein þenna, sonr "Þorleifs, sonar ...

U 353
U 353
U 546 $
U Fv1959;196

Öl 39 $
Ög 105 $
Ög 162
Sö 60
Sö 106
Sö 120
Sö 131
Sö 137
Sö 151
Sö 295 „

Soni (4 förekomster)
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
"Agni ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður [si]nn.
sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
sonr (74 förekomster)
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.
"Alríkr reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr,
bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.
á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
§A "Nesbjǫrn, sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn.
Hann var "Ingvars sonr.

Sm 144
§A Sonr naut smíða "Káta, §B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C
Vg 119 $
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t]
Vg 133
"[Stein]þórir(?), "Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
Vg 178
frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
Vg 179
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða
U 29 $
"Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau
U 29 $
Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð
U 98 „
lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.
U 115 $
§A ... "Finnviðr, sonr "Ragnfríðar, lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ...
U 118
lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
U 130
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð
U 283 „
ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr "Gísmundar.
U 312
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar,
U 315 „
"Gunnarr, sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En
U 433
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét reisa stein eptir sik sjalfan.
U 476 „
"Sylfa/"Solfa ok "Búi gerðu brú þessa eptir "Ásgeir, var sonr ... ...
U 559
Hér liggr "Snæbjǫrn, sonr "Andsvars. "Guð hjalpi ǫnd.
U 639 „
... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. Var so[nr](?) ...
U 897
"Sigviðr, sonr "Gillaugar, reisti rúnar eptir "Ragnelfi, sværu sína.
U 898
fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
U 922 $
at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
U 956
bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
U 958
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
U 985
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.
Vs Fv1988;36 $
"Taf(?) lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn ...
Gs 9
"Ǫnun[d]r(?), sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok
Gs 11
fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
Hs 8 „$
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd "Unar.
Hs 10 $
sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar]. ... ráða(?).
Hs 12
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok
Hs 14 $
"Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En
Hs 14 $
son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa
Hs 14 $
"Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir
Hs 14 $
"Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá
Hs 14 $
"<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in.
Hs 15 $
§P "Freymundr "Fégylfis sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en
Hs 15 $
"Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en

Hs 16 $
J RS1928;66 $
Bo NIYR;6
G 77
DR 53
DR 90 „
DR 110
DR 118
DR 121 $
DR 124 $
DR 125 $
DR 134 $
DR 135
DR 212
DR 269 $
DR 291
DR 314
N 162
N 186 „
Br Sc14
Br Olsen;183 $
Br Olsen;189 $
Br Olsen;193B $
Br Olsen;194 $
Br Olsen;208B
Br Olsen;217B $
Br Page1998;21

Öl 29 „
Öl Köping46
Ög 81 $
Ög 110
Ög 153
Ög 155 $
Ög 157 $

... "...undr "Greip[a]/"Grip[a] sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ...
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna
§P "Jamts §Q "J[ón] "Á[s]m[undar] s[onr].
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira
§A "Tóki "Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik> sinn bróður.
"Ásgautr "Viða sonr, ... maðr "Sveins, reisti stein ... ept bróðu[r] ...
§A "Gei[r]mundr(?) ... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan.
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
"Þorgeirr "Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.
"Hella(?) reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður sinn.
"Tófi "Geddu sonr setti ... ..., félaga sinn, fóstra "Þorgnýs.
"Ǫzurr landhirðir, "Køgis(?) sonr, reist rúnar þessar at "Ás[b]oð/"Ás[m]óð dróttning.
"Ásgautr "<tuguta> sonr reisti stein ept "Ásgeir, bróður sinn.
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
§A "Þorgísl, sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína
"Gnúpr reisti stein þenna, sonr "Þorleifs, sonar ...
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...
... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
"Áleifr/"Óleifr "Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
"Druian, sonr "Dufgals, reisti kross þenna ept "Aþmiu[l], konu sín[a].
§A "... sonr reisti ept konu sína §B "Myrgjǫl ... §C Hygg ek at ok ræð ek
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en
"<iualfir>, sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.
sonu (53 förekomster)
... [s]ína sonu, "Arnke[l] ...
... [kon]u(?)/[son]u(?) sína ...
sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í
... ... eptir sonu sína ... ...
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir "Fróða ok "Ásbjǫrn, sonu sína.
"Þorfríðr/"Þorfreðr reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars helfningi.
"<–ti-> gerði brú þessa e[p]tir "Heimkel ok "Sibba, sonu sína.

Ög 195 „
..., sonu sína.
Ög Fv1966;102
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
Sö 35
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
Sö 163 $
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli
Sö 206
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
Sö 279
"Ei... ... [hǫgg]va [st]e[in] ... [s]onu "Eimund[ar] ... sunnarla á "Serkl[andi].
Sö 285
"Végautr ok "... reistu stein e[ptir] ... ... [so]nu sína.
Sö 303 $
"Guðlaug [l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
Sö 308
"Holmfastr, "Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir risti.
Sö Fv1973;187
... "Ulf/"...ulf sonu sína. "Guð hj[alpi] ...
Sm 13
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.
Sm 53 $
"Hró[l]f[r](?) [reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá ... sálu þ[eira].
Sm 64 $
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
Sm 93
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at
Vg 44
"...ríðr reisti stein eptir sonu sína, "Svein ...
Vg 117 $
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel.
Vg 169
ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
U 52
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
U 73
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at
U 101
létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 102
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir
U 114
eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu
U 243 „
ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.
U 373
"Jarpi lét stein eptir so[nu] sína tvá.
U 432 „
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t>
U 517 $
"Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar þessar.
U 687
gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda
U 790 „
"Rúni risti rúnar eptir sonu sína "Sverra(?) ok ...
U 795
"Þingbjǫrn lét hǫggva stein eptir sonu sína.
U 847 $
"Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal.
U 847 $
§Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal.
U 854 $
lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok
U 1014 $
lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok "Svarth]ǫfða, sonu sína.
U 1016 $
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann
U 1016 $
hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann
U 1087 „
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.
U 1096
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.

U Fv1948;168
U Fv1953;263
U Fv1974;203
U THS10;58 $
M8
M 15
Hs 10 $
G 134
DR 282

U 347
DR EM85;312

N 223 $

Gs 4 „$

Ög 99
U 479
U 480 $
DR 227 „

U 54 „
U 1032
DR 202
DR 209 $

ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...
stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.
"Bjǫrn rétti stein þenna eptir "Ófrið ok at "Un, sonu sína.
stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
sonum (2 förekomster)
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
sorgþungr (1 förekomst)
reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr g[erði].
Sót (1 förekomst)
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.
Sóta (4 förekomster)
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
"<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa [l]iði.
"Holmgeirr ok "Gunni létu reisa stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
... ... ... son "Sóta ... ... ept "Þórð, bróður ...
Sóti (4 förekomster)
"... ok "Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð
"Sóti ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar,
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts
gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C

U 527 $

Ög N288 $
Sö 166
U 136 $
N 184

Hs 14 $

DR 120 $

Sm 13

DR 229 $

DR 294

Sö 151

sótt (1 förekomst)
"Eyndr ... [þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti
sótti (4 förekomster)
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta
"Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í "Grikkjum.
stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
sóttum (1 förekomst)
"Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi
Spaka (1 förekomst)
"Áskatla reisti ... "...[gí]sl, "Spaka son, stein þenna.
Spakr (1 förekomst)
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.
Spalkleysu (1 förekomst)
§A "Sylfa reist[i] ... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl,
Spán (1 förekomst)
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
Spars (1 förekomst)
§A "Nesbjǫrn, sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn.

Ög 147
Sö 74 $

DR 218

DR 410 $

N A280

Öl KALM1982;57

U 211 $

Ög 66
U 687
U 687
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spengr (2 förekomster)
"Sveinn ok "Sandarr þeir gerðu spengr eptir "Fugla, bróðurson sinn.
reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
Sperlu (1 förekomst)
"Eysteins synir reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara "Ásbjarnar "Nefs.
spiritus (1 förekomst)
"Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam
spítu (1 förekomst)
"Eiríkr gerði spítu á hafi.
Spjall (1 förekomst)
"Jóarr o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir]
Spjalla (1 förekomst)
"Jófríðr lét stein hǫggva eptir "Spja[lla](?), [bón]da sinn.
Spjallboða (5 förekomster)
reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek enda.
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok
ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju.
"[Íg]ulfastr(?) ok "Veðraldi rei[stu] ... þenna eptir "Spjallboða, fǫður sinn.
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi hjó [r]ú[nar].
Spjallboði (5 förekomster)
"Spjallboði ok "Uni/"Unni létu reistu stein at "Tíðkuma, "Ingiþóru.
"Gíslaug lét hǫggva at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn
"Spjallboði ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok
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"[Þó]rir(?) ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan.
"Spjallboði l[ét] ... ok ...
Spjót (1 förekomst)
"Alríkr reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð
Spjóti (3 förekomster)
"Spjóti, "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn.
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
"[Þó]rir(?) ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður
Spraka (2 förekomster)
"Geirhildr lét merki at "Spraka, son sinn.
... reisti stein þenna eptir "Spraka, son ... góðan.
Spraki (1 förekomst)
"Spraki ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu
spýta (2 förekomster)
spýta
... sp[ýta](?)
Spǫrr (1 förekomst)
§A "Spǫrr reisti stein þenna ... ... ... ... ... ..., §B harða góðan þegn.
<srku>maðr (1 förekomst)
"Saxi risti rúnar þess[a]r <s–rku>maðr
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<st> (1 förekomst)
epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].
St.. (1 förekomst)
reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór
stadda (1 förekomst)
brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill
staddu (1 förekomst)
Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl,
stað (2 förekomster)
§A "Þorgísl setti ok synir §B "Leifa í stað þenna §C stein eptir "Leifa.
"Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ... ... ... §B "Ingul[fr](?) ...
staði (2 förekomster)
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son
... [st]ein ór staði ... rétta ... ...
staf (7 förekomster)
"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti ... ...
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja
ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát

stafa (2 förekomster)
þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?)
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stafar (1 förekomst)
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
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stafir (1 förekomst)
dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
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stafn (1 förekomst)
þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
<staifinun> (1 förekomst)
"... ok "... [ris]tu(?) at f[ǫð]ur sinn <staifinun> ok "...djarf(?) ... <i>.
Staki (1 förekomst)
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming,
Stakkr (1 förekomst)
er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
stal (1 förekomst)
§A ... um all ... §B Kvǫl stal ǫll.?
Stála (1 förekomst)
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
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stallara (1 förekomst)
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
<stʀalr> (1 förekomst)
"Jar[g]eirr reisti stein þ[enna] ... <stʀalr> <kar-> óníðingr.
standa (18 förekomster)
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum
ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
§P Hér skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður
<runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína,
eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ... ...
sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan.
... "Ósyrgr ... stein þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r þess[ar].
fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem
þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
"Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður. "Balli.
[he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn
stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr
þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
§P Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa st[einn] ...
§P Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa st[einn] ...
standi (3 förekomster)
Ept "Œpi standi steinn sá ok "Lokki(?) gerði ...
skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.
reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
Stari (1 förekomst)
"Starri/"Stari reisti ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn. En ...
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Starki (1 förekomst)
§AP "Sveinn/"Steinn ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir
Starr (1 förekomst)
§A "Gei[r]mundr(?) ... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
Starri (1 förekomst)
"Starri/"Stari reisti ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn. En ...
stein (1544 förekomster)
"Dótt[ir](?), "Þe[gn](?), "...geirr(?) [létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Aldi ok "Keti[ll] ... stein eptir "Káta, fǫður sinn.
"... lé[t] reisa stein eptir "Þor... ... [s]inn. "Guð hja[l]pi sál hans.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
"... reisti stein þenna eptir "Styrkár, fǫ[ður] ...
"Ábjǫrn(?) reisti stein þenna eptir ... fǫður sinn ... "Víkar, bróður sinn.
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ingjald, bróður sinn.
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
"Jǫrundr(?) rétti stein eptir "... [br]óður sinn.
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir
sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir
"Auðbjǫrn lét reisa stein ... hjalpi sálu hans.
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
... þenna stein eptir "Sveina/"Sveini, ...
fǫður sinn [harða](?) góðan. ... "[O]ddvarr(?) risti rúnar ... stein ...
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
§P ... stein [a]t son sinn ... §Q ... "Vésteinn [a]t son sinn ...
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... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
§P "... [o]k "Guð... lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir]
st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir] "Þorbjǫ[rn].
"Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
... rétti st[ein] ... ... ...
... [s]tein eptir "Bjǫrn, son sinn. "Guð ...
... "Ulfr ... [reist]i/[rétt]i stein ...
... [l]ét reisa stei[n] ... [b]ónda sinn. "Guð ...
... ... stein eptir "Sigstein, fǫður sinn, ok "H[el]ga(?) ...
... [s]tein þenna eptir "...
... ok þeir brœðr létu reisa stein eptir "Skóga ...
... [r]eisa stein ep[tir] ...
... ... stein þenna eptir "Fasta, son sinn. "G[uð](?) hjalpi(?) ...
... ... rista stein þenna eptir "Ásu móður sín[a].
... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn góðan.
"Eysteinn reisti stein þenna eptir "Þóri, fǫður sinn.
"Sigsteinn reisti stein þenna eptir "<i-ui>, fǫður sinn.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Jarna, son sinn.
"Óttarr(?) [r]eisti stein þe[nna ep]tir "Jafra ok "Víg, brœðr sína.
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.
"Sveinn/"Steinn rétti stein þenna eptir "Brún, son sinn nýtan(?).
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir "Gunna.
"Styðingr/"Stœðingr reisti stein þenna eptir "Jarla, bróður sinn.
"Ǫnundr reisti stein þe[nna e]ptir "Otr/"Odd, son sinn.
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.
"Sveinn/"Steinn ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son "<si–m>.
"Hlífundr reisti stein þenna eptir "Un, bróður sinn.
... þenna stein ok ...
"Ingvarr setti stein.
"Hrólfr reisti stein þenna eptir "Þorstein/"Þjóðstein, son sinn.
"Karli reisti stein þenna eptir "Karl, fǫður sinn.
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Sǫlvu, bróður sinn.
"Þorfríða reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn, bróður sinn.
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál hans.
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"Valdríkr lagði stein þe[nna] ...
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í
"Sigrún reisti stein eptir "Ásbjǫrn/"Austbjǫrn, fǫður sinn.
"Eysteinn reis[t]i stei[n] ... [ep]tir "Áskel, bróður sinn.
Drengir reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta
"Ingivaldr reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
"Lokki/"Illugi reisti stein þenna eptir "Auna, sinn bróður.
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
§A "Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
"Þorkell ok "Helga, þau reistu stein.
"Helfr reisti s[tein þenn]a eptir "Þóri.
... ... [s]tein þenna ep[tir] "[Hal]fdan(?), fǫður ...
"Eysteinn reisti stein eptir "Káta/"Gadda, frænda sinn.
"Órœkja(?) reisti stein þe[nna] eptir "Ǫmmu(?), systur.
"Gautulfr(?) ok "Sveinn reistu stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Eymund, bróðurson sinn.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
§A ... reis[a] stein þenna eptir "[K]rók(?), sinn fǫð[ur] ... §B ...
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
"Tófi reisti stein þenna eptir "Lið-Bófa, fǫður sinn.
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi,
"Þorsteinn reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
"Smiðr reisti stein eptir "Ǫnund, son sinn.
"Væringr reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með "Knúti.
"Ólǫf reisti stein þenna eptir "Hofi/"Høfi/"Hyfi, bónda sinn góðan.
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína.
"...vér bað tjá(?) stein þenn[a] ... ... ...
"Gunnarr ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar, bróður sinn.
"Sigdan rétti stein þenna eptir "Ofæta, fǫður sinn, bónda góðan.
"Grímulfr reisti stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
"Þórir(?) reisti stein eptir "Tuma/"Tumma/"Dóma, son sinn.
"Óttarr/"Ótama setti stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn.
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok
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"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður sinn.
"Vékell reisti stein eptir "Hermóð, fǫður sinn.
"Sveini reisti stein þenna eptir "Gaut, bróður sinn.
... reisti stein þenna eptir "Helga, fǫður s[inn].
"Ofráðr setti stein ... "Hrólf fǫður sinn "Arnkel ok ... stein þenna.
"Ofráðr setti stein ... "Hrólf fǫður sinn "Arnkel ok ... stein þenna.
"Helga reisti stein þenna eptir "Ásmund, son sinn.
"[Há]kon(?) ok "Sigsteinn reistu eptir "Hrólf, fǫður sinn, [s]tein þenna.
"Þor[bjǫ]rn(?)/"Dýr[bjǫ]rn(?) reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi> "Sveins(?) bróðu[r].
"Illugi lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð sálu hans.
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir "Fróða ok "Ásbjǫrn, sonu sína.
"Þorfríðr/"Þorfreðr reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars helfningi.
"Tóla lét reisa stein eptir "Þorlak, son sinn.
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna eptir "Tosta.
"Gei[rr] reisti s[tein] [e]pti[r] ...
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fǫður sinn "Sini(?).
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Guðmund, fǫður sinn.
... ... stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn.
"Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] "Hrólf, fǫður sinn, var góðr.
§A "Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði.
"Jósteinn reisti stein þenna eptir "Dýra/"Djúra, fǫður sinn.
"Tóki reisti stein ept bróður sinn "Jóstein(?).
"... reisti stein eptir "Ágota, "Guð/góð[an] ...
"...geirr(?) reisti stein þenna eptir "Grímu/"Grímulf, fǫður si[nn].
"Þóra lét reisa stein þenna eptir "Helga, bónda sinn.
"D[a]nr o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir "Krók, fǫður sinn, bónda "Þóru.
"Þyrna(?) reisti stein þenna eptir "Eystein, sinn bróður.
"Holmsteinn reisti stein ... eptir "Gísl, fǫður sinn ...
§A "Karli ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi
... "<k-k-> reisti stein þenna ... "Vébjǫrn, son(?) ...
"[T]osti reisti stein eptir "Eystein, mág(?) sinn.

Ög 206 $
Ög 207 $
Ög 208 $
Ög 209 $
Ög 210 $
Ög 211
Ög 213
Ög 214
Ög 215 „
Ög 217
Ög 219
Ög 221 $
Ög 222 $
Ög 223 $
Ög 224
Ög 225 $
Ög 226 „
Ög 230
Ög 232 $
Ög 233 $
Ög 234
Ög 235 $
Ög 236 $
Ög 237
Ög 238 $
Ög 239 $
Ög ATA4197/55
Ög ATA6488/60
Ög ATA580/75
Ög Fv1943;317A $
Ög Fv1950;341
Ög Fv1958;255
Ög Fv1959;95
Ög Fv1959;241
Ög Fv1959;249
Ög Fv1966;102
Ög Fv1975;174

"Sigbjǫrg reisti stein þenna eptir "Gunnar, bónda sinn.
"Viðulfr ok "Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan.
"Vígi reisti stein þenn[a](?) eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"Tosti reisti stein eptir "Tóka ok "Orrosta, nefa sína.
"Tosti reisti stein þenna eptir "Gæsling, fǫður sinn.
"Fullugi reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn.
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
"Rambi(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
"Eygautr/"Auðgautr reisti stein þenna eptir "Sigfús, mág sinn.
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Danska, fǫður sinn, bónda góðan.
"[Sv]einn/"[St]einn setti stein þenna eptir "Farþegn ...
"[Þors]teinn(?) reisti stein þenna eptir "Þóri, mág sinn.
§A "Ástríðr, "Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C
"Þróndr reisti stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður sinn.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Þorgeir, bróður sinn.
"Karl reist stein þenna eptir "Ásmund, bróður sinn.
"Karl reist stein þenna eptir "Þorfrøð(?), auðǫrvan(?), frænda si[nn].
"Ófeigr reisti stein þenna eptir "Eystein, son sinn.
"Þorsteinn ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?), bróður sinn.
"Tólir(?) reisti(?) stein(?) þenna(?) eptir(?) "Geirvé(?) ...
"[G]unnarr(?) lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu,
"[Ó]lafr(?)/"[Þor]lakr(?) reis[ti]/ris[ti] st[ein] ... "[Guð](?) hjalpi s[ál](?) ...
... [reis]ti stein þe[nna] ...
"... rétti stein þenna at "... son ...
"Gufi lagði stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.
"...[b]jǫr[n] ok "Ás[b]jǫrn þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi,
"Hegvaldr lagði stein þenna eptir "Auða, son sinn góðan.
"Svarthǫfði reisti stein þenna eptir "Vígdjarf, fǫður s[inn].
... ... stein þenna epti[r] "...
"Þor... ... "... þau létu reisa s[tein] ... "...[s]tein, son s[inn].
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
... "Jarl reistu [stei]n þenna eptir bróður/brœðr "Ótryggs.
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[ste]in þ[e]nna [y]fir ...
... [stei]n þenna yfi[r] ...
"...stein/stein ... ...
"... lagði stein ... [móð]ur/[dótt]ur sína ...
... [ste]in fagran. Þei[r] ...
... lǫgðu s[tein] ...
... "Ǫlvir reistu stein þenn[a] eptir "Dreng, "Eygeirs(?) son, gilda sinn.
... lagði stein þenna yf[ir] ... "Guð hja[lpi] ... ok ...
... [s]tein þenna ...
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður "Illuga.
... [s]tein þenna at "Svein ...
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn
... [re]istu stein þenn[a] ...
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi
"[G]uðmundr <ti> rétti stein þenna eptir "Þorfast, fǫ[ður]/fó[stra] [sinn].
... ... "Vreiðr létu reisa stein ... "Jǫrund, fǫður sinn góðan ...
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
"Végautr ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður sinn.
"Fasti ok "Óspakr létu reisa stein at "Sighvat, bróður sinn.
"Djarfr reisti stein þenna at "Grím, fǫður sinn góðan.
"Þorsteinn reisti ... stein þenna [eptir] "Véulf, bróður.
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda "Aldrífar.
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir "Ingifast.
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
"Geirf[as]tr, "Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga,
"Áskell ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir "Þorbjǫrn.
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
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"Þorbjǫrn ok "Freylaug létu rétta stein eptir "Eynd, son sinn.
"Guðfastr, "Sæulfr reistu at "Holmstein, bróður sinn, stein.
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn. Hann átti "Geirunni.
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.
"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings
brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist rúnar.
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands
harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein þenna.
veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.
"Balli ok "Ófeigr reistu stein at "Svarthǫfða, bróður sinn.
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður
"Þorsteinn lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
§P "Valr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður
... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður
"Gufi ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á
"Óleifr ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Svertingr reisti stein at "Harmsorga, fǫður sinn.
"Ingjaldr o[k] "...[ul]fr reistu ste[in] þenna at "Kana, son "Gunna.
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Sigríði(?)
"Þórir(?)/"Þorgeirr(?) reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
"Nennir ok "Tíðkumi reistu stein at "Ulf, bróður sinn.
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð
"Steinn, "Fastulfr, "Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs.
"Andvéttr reisti stein ... at "Eist(?)/"Æsi(?), fǫður sinn, þróttar þegn.
"Ingulfr ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu þeira.
... lét reisa st[ein] ... "Rysju(?), bró[ður] sinn. Ha[nn] ... austr. "Balli ...
... ... [s]tein þenna at "Begli, fǫður sinn, bónda "Sæfu. Hann var fa[rinn](?)
"Ásgautr reisti stein þenna ... "..., fǫður sinn, fóstra "Árna.
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Freysteinn(?) rétti stein þenna at "Heðinfast, fǫður sinn. "Ulfr á "Eikey(?) ...
"Alríkr reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
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ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.
sinn fǫður reisti stein þenna at "Þorstein <fauʀi> <maisi>.
"Vígdjarfr ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.
"Ásgautr reisti stein þenna at "Hástein.
"Ketilfastr lét reisa stein eptir "Brynjulf, fǫður sinn góðan. Hjalpi hinn helgi "Kristr
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Helga, bróður.
"Spjóti, "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari,
"Þrúðrún reisti(?) stein at fǫður sinn "Bjǫrn í "Sǫnd[u]m.
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á
"Steinn lét reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara.
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
"Ótryggr, "Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður sinn snjallan.
"Þórunnr, "Skírlaug reistu stein at fǫður sinn snjallan "Almgaut.
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
... reistu stein at "Þor... ...
§A "Nesbjǫrn, sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit>
bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].
"Káti reisti stein þenna eptir "... fǫður sinn.
... ... "[Ing]jaldr(?) þeir reistu ste[in] ...
§P "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q
son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
"Ingjaldr ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi.
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
... reisti stein at "Þóri, bróður sinn, stýrimann góðan.
"Gunnleifr, "Sigmundr hjoggu stein at "Skerði.
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti.
"Vénjótr reisti stein at "Guðmund, son sinn, dreng góðan.
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... reist[i stein þenn]a at "V[énjót](?) ... sinn.
"Vésteinn, "Agmundr, "Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /
"Ingifastr lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek
"Ragna lét reisa stein þenna ... ... son "Guðbjarnar, dreng ófælan.
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn.
"Hermóðr lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda hans.
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is>
"Ǫnun[d]r ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn.
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
"Holmsteinn reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í
"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum
... "...steinn ... "...[fa]str(?) þeir létu hǫggva stein þenna a[t] ...
ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti "Kolhaug(?).
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli risti.
"Ingjaldr ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
"Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en
"Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
"Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
"Hrólfr ok "Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði stein.
"K[vi]kr lét hǫggva ste[i]n þenna eptir "Holmfast, son [sinn].
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður [sinn].
"Fullugi lét reisa st[ein] ... "...bjǫrn ok <ku–s> <biai>.
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður sinn.
"... [reist]u [stein e]ptir "<–þiuka> [fǫð]ur sinn g[óð]an.
"Freysteinn ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
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"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn]. "Ámundi hjó.
"Guðbjǫrn ok "... létu [reisa] stein þenna at "Védjarf, fǫður sinn.
"Hǫskuldr(?) ok "Steinhildr létu reisa stein eptir "Steinbjǫrn, góðan.
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
"Sveinn lét reisa stein at "Hróðgísl, fǫður sinn.
"Vég[í]sl o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn hjó stein.
létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn hjó stein.
"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
"[Þó]rir ok "Auðste[inn] ... ... "[Ǫnu]ndr reistu stei[n] ... ... sinn.
... "Ǫnundr [re]istu st[ein] ... ...
"Gynna/"Gunna reisti stein þenna eptir "Saxa, son "Halfdanar.
"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður sinn.
"Ferð-Kári reisti stein þenna eptir "Guðbjǫrn(?)/"Kolbein(?), syni sínum.
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
"Sveinn lét reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir "Guðvǫr/"Guðmar/"Guðvar.
"Gullaug ok "Guðlaug reistu stein at "Eyvind, fǫður s[i]nn.
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.
"Ǫnundr(?)/"Eyndr(?) ... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
"Farbjǫrn/"Freybjǫrn lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.
"Hallsteinn reisti stein at "Þjalfa, fǫður sinn. "Ámundi hjó.
"Þorfastr lét rei[sa] s[t]ein þenna eptir "Halfdan, son s[i]nn.
"Signjó[tr] reisti stei[n a]t "Sigrøð, fǫður sinn, "Sibba [br]óður.
ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir "Óleif.
"Gunnbjǫrn lét reisa st[ein] ... ... ...
"Ei... ... [hǫgg]va [st]e[in] ... [s]onu "Eimund[ar] ... sunnarla á "Serkl[andi].
"...bjǫrn ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.
"Véfastr ok "Hauk[r] reist[u] stein eptir "<naus>, fǫ[ður] ... ... ... "... bróður þeira.
... [o]k "Tófi þeir létu reisa stein þenna eptir "...
"Végautr ok "... reistu stein e[ptir] ... ... [so]nu sína.
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir
ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at
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"Bjǫrn ok "Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð h[ja]l[pi sál]u.
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?), fǫður sinn.
"Vígmarr lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok
"Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
"Þórir ok "[S]vei[nn] ... stein ... "... fǫður ...
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
"Guðlaug [l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp
"Goti lét reisa stein þenna eptir "Órœkju, son sinn.
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda "Þorgerðar.
"Ulfheðinn ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn.
... [stei]n þenna eptir "Bleik ... ... ... ...
"Sighvatr rei[sti ste]in at son sinn "Ólaf.
§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
"Kaupi reisti stein eptir "Sveini, fǫður sinn.
... [reis]tu stein þenna ...
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn.
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari,
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.
"[Þo]rgeirr reistu s[tein] ...
"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B
"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð
"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð hjalpi.
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].
"... reisti stein þenna at "Végeir, fǫður sinn ... ... [dr]ápu h[a]nn.
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa
"[Bjǫ]rn(?) lét reisa stein e[ptir] ...
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"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í
"Kolbeinn ok "Juli reistu stein eptir "Ingvar, bróður sinn.
"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu
... ... stein ... ... ... ... ...
... l[é]t r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar
... [re]isa stei[n] ... [a]t so[n] ...
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
... [st]ein(?) ... ... "Rúna(?) var.
... rétta stein þenna at "Rúnul[f] ...
... [s]tein at ...
... lét [r]eisa stein þenna eptir "To[s]ta(?) s[on] ...
"Halfdan reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar
"Bjarni ok "[G]ei[rr] létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður
"Bjǫrn lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum. "Bjǫrn hjó.
"Ǫnundr ok "Brúni reistu at "Kolbein þenna stein.
"Vígmarr reisti stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Þóra.
"Ormarr reisti stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
"Eyg[ei]rr(?) ok "... ... [þei]r [l]é[t]u reis[a] stein eptir "Œpi, fǫður sinn.
... [ste]in þenna at "Ásvǫr, móð[ur] ...
"Geirr reisti stein eptir "Bua. "Vébjǫrg var móðir. [Var] snor "Fastríð(?) ...
§A ... [r]eisti s[t]e[in] ... eptir "... §B ...
"... ... "Gunna lé[t]u hǫggva stein þenna ok brú þ[ess]a ... ... ... sína.
"Vígnjótr reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum
"Ábjǫrn lét reisa stein eptir "Tóka "Óníðing.
§A "Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr
"Þjóðgeirr(?)/"Friðgeirr(?) ok "Hróðelfr ... stein eptir "Heðin, son sinn.
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu hans.
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking,
"... lét [ge]r[a br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ... "[G]uð ... [sá]lu ...
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
... [stei]n [þ]enna eptir "Eynd/"Eyind/"Eyvind/"Vetr ... ... dauðr.
"... reisti stein eptir "Þor[gei]r, fǫ[ð]ur sinn. Sá endaðist á "[E]nglandi.
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
"... setti stein eptir "Ka[rla](?)/"Ga[uta](?), ... sinn ...
§A "Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds
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§A "Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A
"Ófeigr setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í]
"Tosti r[eist]i [s]tein eptir "Gunna, mág sinn, ... ... ... vestar[la] var[ð] ...
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í
"Hró[l]f[r](?) [reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá ... sálu þ[eira].
"Haki(?), "Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir "Stein(?), f[ǫður](?).
"Guðvarðr/"Guðvarr/"Guðvǫr lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn.
... setti st[ein þenn]a ept[ir] ...
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa.
"Geirbjǫrn setti stein þenna eptir "Svein(?)/"Svell(?), bróður sinn.
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl,
... reisa stein ok g[era] ... hjalpi ǫnd hans.
"Sigvarðr lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
"Ólafr setti stein þenna eptir "Sibba, son sinn.
"Rekkr lagði stein yfir "Þjokk, s[o]n sinn ...
ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son "Þorsteins(?).
"Búi setti stein þenna eptir "Þorgaut, bróður.
"Helgi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám,
§AP "Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna
reisti stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir
"... setti stein þe[nna] ... [f]ǫður sinn.
... setti stein þenna eptir "Tóta/"Dóta, son ..., bróður "Gauts.
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í
"Útlagi(?) s[e]tti stein þenna eptir "Svein(?) ...
"Helga setti stein þenna at "Eymund bróður.
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).
"Ketill reisti stein eptir sinn bróður "<nahhar> "Steins so[n].
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok
"Végautr reisti stein þenna eptir "Geirfast, bróður sinn. "Ágau[tr](?) hjó(?).
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"... lét gera stein þenna eptir "Fjǫlmóð ...
... [ste]in eptir "Þ[o]rlak ...
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"Þórðr reisti stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn ...
"Tó[l]ir/"Dó[tt]ir reisti stei[n] ... "Óníðing, bró[ð]ur sinn.
"Helgi reisti stein þenna eptir "Finn, fǫður sinn.
§A "Glǫggr/"Klakkr reisti stein þenna eptir son §B sinn "Þorbjǫrn.
"Guðfastr reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
... stein ep[tir] ...
"Dverg-Ketill reisti stein þenna eptir "...
"Halfd[an] lét reisa stein þenna eptir "Sebba, fǫður.
"Jar[g]eirr reisti stein þ[enna] ... <stʀalr> <kar-> óníðingr.
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok ...
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
... [r]eistu stein ...
"Véfúss setti stein ep[tir] ... "...bjǫrg, þeira systur ...
... [s]tein/"...[s]teinn, "Knút[r] ...
§A "Bjǫrn reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok e[ptir]
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er
Þeir "Ǫnundr ok "Þorsteinn reistu s[tein] ...
"Grímr reisti stein eptir "Halfdan, frænda sinn.
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð hjalpi.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Á[l]eif "Hnakka, fǫður "Þorkels.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru sína.
Þeir "Hettingr(?), "Hervarðr reistu stein eptir "Gunnar, fǫður sinn.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Þóri, son sinn.
Þeir "Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður sinn.
lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok
"Véfríðr reisti stein þenna eptir "Véseta, bónda.
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
"Holmfastr lagði stein yfir
"Þórðr lagði stein ..., móður s[ína].
... [lag]ði stein eptir "Þórð, b[ónda]/b[róður](?) ...
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.
"Þórðr ok "Þórunnr þenna reistu stein eptir "Erra, algóðan dreng.
"Geirvarr(?)/"Geirvǫr(?)/"Gróa(?) reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra heimti(?) stein.
reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra heimti(?) stein.
"Agmundr reisti stein e[ptir] ...
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"Tólir reisti stein þenna eptir "Þorkel, mág si[nn].
"Auðgrímr(?) setti stein þenna ept "Áskel, son ...
"Þrasi setti stein þenna ept "Halfdan, son sinn.
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er
"...ríðr reisti stein eptir sonu sína, "Svein ...
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.
... [stein] þenna ept "Haklang(?), mág sinn.
"Goti setti stein þenn[a] ...
"Œpir(?) ok "Sveinn reistu stein [þenn]a eptir ...
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs
"Ólafr setti stein þenna eptir "Hreiðar, son sinn.
... [stein] þenna yfir "Styrbjǫrn.
"Ulfr ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða
"Styr[l]akr/"Styr[l]augr setti stein þenna eptir "<kaur>, fǫður sinn.
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr
"Útlagi reisti stein þenn[a] eptir "Eyvind, harða góðan þegn.
"Ása ok "Þóra reistu stein þenna eptir "Ásgaut.
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fǫð]ur(?) sinn.
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
"Auga reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, son sinn.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Þóri, bróður sinn.
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Þorgarðr/"Þorgerðr setti stein þenna eptir "Tóka, mág sinn.
"[He]mingr lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú
"<rifata> reisti stein [þenna] eptir "Þo[r]s[tein] ok eptir "Þorlaf/"Þorlak.
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"Gyða reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.
"Dagr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn frænda, harða góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna ept[ir] "Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir ...
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"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga
"<riuiþr> reisti stein þenna eptir "Grím, son sinn, mjǫk góðan dreng.
"Ásmundr reisti stein þenna eptir "Tóka(?)/"Tœk(?), fǫður sinn.
"<–arukr> reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng <itiþ>.
"Ǫlvir(?) reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?)
"[Stein]þórir(?), "Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á
"... setti stein þenn[a] ... "Sæfa, brœðr [s]ín[a], ... [gó]ða.
"Áli/"Alli ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"Áli/"Alli ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"...[g]autr(?) reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn, "Ruggu(?) so[n, ha]rða
... lét reisa stein þenna ep[t]ir "Ásgau[t](?) ...
"Þyrvé reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr vígi.
"Véfastr reisti stei[n þenna epti]r "Vífa, harða góðan þegn.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.
"Bjǫrn reisti stein þe[nna] ..., son sinn, harða góðan dreng.
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn.
... [rei]sti stein þenna eptir "Guðmund, son sinn ...
§A "Þorbjǫrn reisti stei[n] [þenna epti]r "Þóri, bróðurson sinn, §B harða góðan svein.
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir
"Kafli reisti stein þenna eptir "Geira, þegn harða góðan, bróðurson "<bitu>.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Þorvið(?), fǫður sinn.
"Bolli/"Bóli reisti stein þenna eptir "Bollu/"Bólu, mág sinn.
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
"<kafi> setti s[tein] ... ...
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er druknaði.
"Refr ok "Vésteinn reistu stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur "Gneggis(?)/"Kneikis(?).
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða góðan.
"Kártóki setti stei[n] ... Er varð ... "[F]undinn [hj]ó.
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð
dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
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"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
"Styfjaldr(?) setti stein þenna eptir ...
"Ingjaldr setti s[tei]n þenna eptir "Grímulf, son sinn.
"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.
... stein þenna e[ptir] ..., bróður "Sæfa.
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
"Brúni [reis]ti stein þenna eptir "Áskel, son sinn.
... [r]eisti stein [ept]ir "Tófa, má[g] ...
... reistu s[tein](?) ...
"Ulfr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.
"...fi r[ei]sti stein ... ... ...
"Áskell lét rétta stein þenna [e]p[tir] "..., fǫður sinn, [b]ó[nd]a góðan(?).
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
"Freysteinn reisti stein þenna eptir "Háðska, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫ[n]d.
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn.
§A "Steinfas[t]r lé[t] ... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bjǫ[r]n o[k
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn.
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð
"Líkviðr ok "Knú[tr] ... [lé]tu r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ... sál
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Kjallakr/"Kjullakr lét reisa stein eptir "Kvíg, son(?) sinn gó[ð]an.
§A "Eysteinn ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
"Holmgeirr ok "... [r]eistu stein ... eptir móðu[r] ... ... ... ...
"Þorgísl ok "Signjótr þeir reistu stein at "Víg, fǫður sinn.
"Illugi lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at bróður s[inn].

U 51 „
U 53
U 54 „
U 56 $
U 57
U 58
U 60
U 61
U 63 $
U 68
U 74
U 75
U 77 $
U 78
U 79
U 79
U 82 „
U 84
U 85
U 87 „
U 88
U 89
U 91
U 91
U 92
U 94
U 95
U 98 „
U 100
U 103
U 106 $
U 108 $
U 110
U 113 „
U 114
U 116
U 117

"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
"Þor[st]einn ok "Freygunnr þau ... stein eptir ..., son sinn.
"... ok "Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi ǫn[d] ...
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða
"Hjalmviðr ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn
... stein ep[tir] "Bjǫ[rn] ...
... reisa ste[in] ...
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok
"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?) eptir.
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður sinn.
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at
reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar góðan.
... [l]et reis[a] s[t]ein þenna eptir ... sinn.
"[Á]sgautr lét reisa stei[n] ... bónda ...
"Bjǫrn ok "Fullugi(?) þeir létu hǫggva stein ... sinn.
... [rei]sa stein at "Svarth[ǫfða] ...
"Spjallboði ok "Uni/"Unni létu reistu stein at "Tíðkuma, "Ingiþóru.
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
"Gunnvǫr(?) ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n>
ok "Ketilfríðr [lét]u reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n> <iubnrt>.
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
§A ... [ste]in þenna eptir ... ǫnd hans §B <þartunki>
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar.
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
"[G]unnarr ok "Sveinn reistu stein at "Tunnu/"Tonnu, móður ...
"[I]ngi o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
... [s]tein ept[ir] ...
... ... stein eptir "Halfda[n] ...
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
"Þorfastr ok "Ingilaug létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, son sinn.
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"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.
"Jóbjǫrn/"Eybjǫrn ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda "Ingiþóru.
... "<sirhun> létu reisa stein ... ... ... "Œpir risti rú[nar].
"Ǫnundr ok "Þorgísl þeir létu reisa stein eptir "Ásgaut.
"Forkunnr lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir
"<...laks> lét rétta stein eptir "... [hjal]pi sál.
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda sinn.
... [rei]sa stein ept[ir] ... [o]k "Inga eptir ...
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok
"Jarlabanki lét ... [s]tein at sjalfan sik ok braut ryðja.
"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
"Kǫrlungr(?) lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
"Gísmundr ok "Hemingr létu reisa stein eptir fǫður sinn "Halfdan.
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð
"Grímr lét hǫggva stein eptir fǫður sinn "Véstein. "Óleifr hjó.
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti
"Holmsteinn, "Ragnfastr, "Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir hjó.
"Holmsteinn í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan.
"Skalli ok "Sibbi ok "Lífsteinn létu reisa stein eptir "Andvétt(?), fǫður sinn, en "Gillaug at bónda sinn.
"<oka> ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur>
"Ás... ... stein eptir "Víking, fǫður sinn, ok eptir "Tóku, m[ó]ður sína.
"Geirdjarfr ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður sinn.
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir
"Jóhan ok "Lífsteinn létu reisa ste[in] ... "... fǫður sinn. "Œpir risti.
"Sighvatr ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
ok "Sveinn, "Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir risti rúnar.
"...goti ok "Ingifa[str] ... [lét]u reisa [s]tein eptir ... ... ...
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður sinn.
"Fastbjǫrn lét rétta stein eptir "Myndil, fǫður sinn.
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda "Gu[nn]u.
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð
... lét reisa stein eptir "Ketilmund ok eptir "Ólaf, son(?) ...
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"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd
ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð
"Órœkja ok "Ígull létu reisa stein ... "...bjǫrn, fǫður sinn.
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt
"Bjǫrn ok "Végunnr létu reisa stein eptir "Svein, fóstrson sinn.
... [l]étu stein hǫggva ...
"Jófríðr lét stein hǫggva eptir "Spja[lla](?), [bón]da sinn.
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð
einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti
"Ragnhildr(?) ok "Ulfhildr létu stein eptir fǫður ok bróður sinn.
... stein þenna ok ...
Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son sinn.
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti rúnar.
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Tosti ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður sinn.
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en "Guðlaug at "Dan, son sinn.
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður sinn.
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
"S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i] ... ...
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau
"Fasti lét hǫggva stein eptir "Fastulf, son sinn.
"Rauðr ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Fastlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Ketil, bróður sinn. "Sveinn risti.
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann
"Brynjulfr ok "Ulfr ok "... ... [st]ein eptir "Guðlaug, móður sína.
§A "Guðlaug lét hǫgg[va] stein eptir "... bónda sinn. §B ... ok "Fasti, þeir ...
... rétta s[tein]
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í
"Gísmundr ok "Víkingr létu ... [s]te[in ept]ir "Sigfast, fǫður sinn.
... létu reisa stein at "Freystein, son sinn ...
"Sigsteinn ok "Vésteinn létu reisa stein [þ]e[nn]a eptir "Ingvar(?), fǫður sinn.
"Jǫfurfast l[ét reisa] stein ok brú gera [epti]r "... son sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður
... lét reisa stein þenna eptir "Ingjald, son sinn.
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"Þórir ok "Freysteinn létu reisa stein eptir "Þorstein, bróður sinn.
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok
"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir
"Vébjǫrn lét hǫggva stein eptir "Gunna dóttur, konu sína.
"Vébjǫrn ok "Húskarl létu r[eis]a stein eptir "Sibba, fǫður sinn.
... lét reisa s[tein] ...
"Sibbi ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr "Gísmundar.
"Ho[lmlaugr](?)/"Ho[lmlaug](?) ok "Gillaug létu reisa stein eptir "Ól[eif](?) ...
"Kjallakr(?)/"Kjullakr(?) lét reisa stein eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir
"Guðlaug lét stein hǫggva eptir "Forkunn, bónda sinn, ok "Ketilelfr(?).
"Végeirr(?) lét stein hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug
hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son sinn. "Fa[st]laug lét stein hǫggva eptir b[r]óður sinn "Fulluga.
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
"Ásmarr(?) lé[t] rétta stein þe[nna] ... "[Gu]ðs móðir. "Ásmundr <kla> markaði.
"[Ketil]vé(?) ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður sinn.
"Áskatla(?) lét hǫggva stein eptir "Fulluga, ok "Illugi ok "Signý.
"Ingríðr lét hǫggva stein eptir "Jóbjǫrn, ok "Ingimarr ok "Ingivaldr ok "Karl ok "Ingríðr.
"Gunnarr lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir dóttur sína.
lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda sinn.
"Borgunna lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?) ept[i]r
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?)
"Kylfingr lét hǫggva stein ok "Bjǫ[rn] ...
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn
"Þjóðbjǫrg lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd hans.
"...ulfr reis[t]i st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn
"Þellinefr/"Þelli-Nefr/"Þilinefr/"Þili-Nefr ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn.
"Ósníkinn ok "Signjótr ok "Sigviðr láta reisa stein eptir "Brúsa, fǫður sinn.
... stein eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ...
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok
... [ste]in þenna eptir "Kalf, bró[ður] ...
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs
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... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a
"Ragnfríðr lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á
"Véketill ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður "Órœkja.
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans,
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd
"Ragnfríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd
"Folkmarr lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum.
"Ernfastr "<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma rétti.
"Ketilfastr, "Nefr(?), "Ófeigr "<–iutr> þeir létu stein eptir "Ingjald, fǫður sinn.
... s[t]ein hǫggva eptir ...
... [r]étta stein þenna eptir ... ... ...
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð
ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
"Jarpi lét stein eptir so[nu] sína tvá.
... létu rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð hj[a]lpi
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).
"Gunnarr ok "Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... [s]tein þenna eptir "Grímulf, mǫtuna[ut] ...
"Ulfr o[k ... "I]ngimundr ok "Ei... ... [stei]n(?) e[ptir](?) ...
"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son "Árna.
"Svei[nn] ... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn.
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í
"Svei[nn] ... ... ... [ris]ta st[ein] ... ... [s]em hana fœrði til "Sigtúnum.
... [rei]sti s[tein] ... eptir "Salsa, fǫður ...
"Loðinn [lé]t reisa st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
"Styrbjǫrn lét reisa stei[n e]ptir "Sigstein, fǫður [sinn], bróður "Holmst[ei]ns.
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... "... þeir fœrðu stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?)
... reisa stein ...
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi
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... reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda sinn.
"Ketill lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Jǫrundr ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da góðan.
"Þorsteinn lét reisa stein þenna eptir "Jǫrund, son sinn.
§P "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa
eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm], son sinn.
"Þórir ok "Hróða létu reisa stein þenna eptir "Borgulf, fǫður sinn.
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni>
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét reisa stein eptir sik sjalfan.
"Gunna ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein almikinn í ...
ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein almikinn í ...
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Herleif ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at "Borgulf, fǫður sinn.
"Kylfingr lét reisa stein at "Nesbjǫrn, fǫður si[nn], ok "Gillaug at bónda sinn.
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
"Ígull ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður [sinn].
... ok "Kvikr létu reisa stein ept[ir] ...
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi ǫnd hans.
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti hjó.
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum
"Ingifastr lét reisa stein eptir "Óleif, fǫður sinn, ok "Eyðr eptir bónda sinn.
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð
§A "Djarfr ok "Gunnarr ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Tafeist[r] ... [rei]sa stein þenn[a] ... "Guð hj[al]pi ǫnd [ha]ns. "Þorbjǫrn risti.
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gillaug, "Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir "Dragmál, móðurfǫður sinn.
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir "Ásgeirs.
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn.
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"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar,
"Holmgeirr ok "Gunni létu reisa stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður sinn.
"Œringr(?) lét reisa stein at "Víðfara, fǫður sinn.
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En
"Geirbjǫrn ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Brúnkell lét rétta stein þenna eptir "Reginmund(?), [fǫ]ður(?) sinn, arfa ...
"Ernfastr ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn] "Ketilfast.
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður sinn].
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu
"Algautr lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður sinn.
"Þorbjǫrn, "Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
§A "Freyb[jǫrn] ... ... ok "Fr[ey]...(?) "...f[i]nnr, þeir reistu stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"... ... ... re[ist]u stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í
... reistu stein ...
... "[Sig]fastr(?) þeir létu reisa stein ... ...
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn hjó.
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann
... [reis]a st[ein] ...
... [reis]tu stein þ[enna] ...
"Áki ok "Sveinn þeir létu reisa stein eptir "Ótryggva, fǫður sinn.
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok "Áli/"Alli eptir
"Alfgautr ok "Vígdjarfr létu reisa stein at fǫður sinn "Víga.
"... "... reis[tu](?) stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok
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"Viðbjǫrn, arfi "Guðbjarnar, rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?),
... reistu stein þenna eptir "Svein, son s[inn].
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
... [ste]in þe[nn]a eptir ...
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok
"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?),
"...efni ok "Ótryggr ok "Sigtryggr ok "Ásgeirr re[istu stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir "[L]oðin, fǫður
... [o]k "Ketilbjǫrn létu s[tein re]is[a] ...
"Rǫskviðr lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn.
"Rǫskviðr lét hǫggva stein ... "Gummi létu reisa stein eptir bróður sinn "Ingibjǫrn. "Auðmundr(?) risti rúnar.
"Arnnjótr ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn. "Þorfastr risti rúnar.
"<huli> lét stein hǫggva ok þeir ... ... eptir "Krók, bróður sinn ...
... [reis]ti stein þenna ept "Ásgaut, son sinn, dreng ...
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda sinn.
"Ábjǫrn ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
"Gyríðr ok "Sigviðr ok "Sigfastr reistu stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður sinn.
... ok "Gyríðr létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir menn
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu
ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at "Holmstein, fǫður sinn.
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans.
"Freybjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Gunndjarf, fǫður sinn.
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir "Sig...
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r] ...
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda sinn.
"Kúss(?)/"Guss(?) ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari.
"Ósníkinn lét rétta stein þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð] hjalpi
"Steinbjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Gillaug lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina
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"Sighjalmr lét reisa stein þenna eptir "Kús(?)/"Gus(?), bróður sinn.
"Víkingr ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður sinn.
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari
... "Eysteinn reistu stein þenna at "... fǫður sinn.
"Geirbjǫrn ok "Gyllir ok "Jógeirr ok "... reisa stein eptir "Geirmund karl.
"[A]ndvétt[r] ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast, fǫður sinn.
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari.
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok "Bjǫrn.
"Ásgunnr lét rétta stein eptir son sinn "Þorgísl.
"Ígulbjǫrn ok "Nesbjǫrn létu reisa ste[in] ... [e]ptir "<uinþa>, fǫður sinn.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok
"<olbusi> lét reisa stein þenna at "Ófeig, fǫður sinn.
"<fili>, "Svarthǫfði, "Djarfr, "Ófeigr reistu stein eptir "Ósyrg, fǫður sinn.
"...bjǫrn lét [ré]tta stein e[ptir] "...[f]ast, son sinn.
ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs
ok "Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
"... létu reisa stein þenna eptir "Heðin, fǫður sinn.
"Þjalfi reisti stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi sálu
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
"Kári ok "Ófeigr re[is]tu [stein a]t "Gunnar, fǫður sinn.
"Sigviðr ok "Sveinn létu rétta stein at "Hegvið, fǫður sinn.
"Ólafr ok "Arnmundr létu reisa stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn.
"Ásbjǫrn ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
"Bjǫrn lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi anda
"Hróðmundr ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan. "Auðbjǫrn
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
... re[is]a st[ein] [a]t "Ǫ[l]vi(?), leysa(?) s[inn] ... hjalpi sál hans.
... [lé]tu reisa stein at "Eilíf, fǫður ...
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði
fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði
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"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í
"Goti lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Goti lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar
ok "Holmfastr/"Hjalmfastr o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ... "Balli ri[sti].
... "Ósyrgr ... stein þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ...
"Kali l[é]t r[eis]a stein at "Sigreif, bróður [sinn, s]on(?) "<sairʀ>.
"[Ó]leifr(?) lét reisa stein ... [a]t "Geirbjǫr[n](?), bróður sinn góða[n] ... [ri]sti
stein ... [a]t "Geirbjǫr[n](?), bróður sinn góða[n] ... [ri]sti stei[n].
... "Óleifr, þeir létu reisa stein at "Geirbjǫrn(?), b[róður] ...
"Brúni lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir bónda
"... ok "Óleifr ok "Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lé[tu] ... [s]tein þenna ...
"Ágoti lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður [s]inn.
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn góðan.
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans
ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s
"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í
"Kvígbjǫ[rn] reisti stein þenna eptir "Þorstein, b[róðu]r sinn.
"Véfastr reisti stein eptir sjalfan sik kvikvan. "Liðsvaldr(?) risti.
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at
... [st]ein ór staði ... rétta ... ...
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum.
bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
"Bjǫrn ok "Rúna þau létu reisa st[ein] ... bróður ...
"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.
"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn,
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn.
"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í "Kelsstǫðum.
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti stein.
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"Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti stein.
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at "Vébjǫrn.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn
"Brynjulfr(?) ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans
"Jǫrundr reisti stein þenna eptir "Jarl, son sinn.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng góðan.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
"Hallsteinn lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó
eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Eybjǫrn ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu
"Steinn/"Sveinn lét reisa stein þenna eptir "Viðbjǫrn, fǫður ...
"... ok "Holmsteinn ok "Steinbjǫrn létu hǫggva stein at "Eist, bróður sinn.
"Véfas[tr] [lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
"Þorgunnr lét hǫggva stein eptir "Rúna(?)/"Hróar(?), bónd[a] ...
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
"Kárr lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok
"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þingbjǫrn lét hǫggva stein eptir sonu sína.
"Vébjǫrn reisti stein eptir "Ketil. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ásgautr lét reisa stein at "Myndil, son s[inn].
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja beztr.
"Ulfr lét reisa stein, sjalfr hann eptir sik.
§P "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður
í "Víkbý(?). §Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður
í "Víkbý(?). §R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður
"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda
... ok "Ernviðr þeir létu reisa stein þenna ...
"Víki[ng]r(?) lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál
"Gulla lét rétta ste[in] ...
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"Auðgeirr/"Auðgerðr ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður sinn.
"Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans.
"Ástríðr/"Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn
... [l]ét reisa st[ein] ... "[Guð hja]lpi ǫnd ...
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti
"Guðbjǫrn lét rétta stein at "Ingimund, fǫður sinn.
... "Ingifastr létu reisa stein at "Ingibjǫrn ok "Gunnhildr ok at son sinn ...
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu
"Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti
stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti stein þenna.
"Gísl, "Holmfastr, "Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgísl reistu stein eptir "Sǫlva, fǫður sinn.
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
... [lé]t reisa s[t]ein ep[tir ...] [fǫðu]r/[bróðu]r sinn.
"Ingifríðr/"Ingríðr lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at
"Harðgeirr ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Gísl ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir fǫður sinn.
§P "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar
"Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar
"Ríkviðr ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna eptir "Þorstein.
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti ... ...
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ...
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at
"Hugal[d]r ... [ste]in þenn[a] at ... ok brú g[e]ra.
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok
"Ásgeirr ok "Gerðarr láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi
... ... stein eptir "Vígulf ...
"Ólǫf lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð, bróður
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
"Bjǫrn, "Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
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... [reis]a st[ein] ...
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans,
fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
"Jarl ok "... ... stein at "Geirfast, fǫður sinn.
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs
"Þorgerðr(?) lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður
"Ingivaldr ok "Sveinn létu rista stein þenna eptir "Hákon, fǫður sinn.
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.
"Jógeirr ok "Fastgeirr ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr
§P "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok
<nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok
"Eyndr ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast, fǫðu[r].
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í
"Þorgísl ok "Gísl létu reisa stein eptir "Svein, fǫ[ður] sinn.
"Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína.
eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu stein þenna.
"Þorgerðr, "Hallfr[íðar](?)/"Hallfr[eðar](?) dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir "Brynjulf.
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn, "Hringja.
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ...
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r] si[nn].
"Eyndr(?) ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
"Ingigerðr/"Ingikárr lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki
§P "Sveinn ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa
at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn.
"Guðfastr hjó stein eptir "Ketilmund, son sinn.
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr
"Ingi... ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð
"Sægeirr lét hǫggva stein at "Una/"Unna, son sinn.
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út,
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr
"Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti rúnar.
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... ... ... "<kasl> ok "Jǫfurfast lét reisa stein eptir fǫður sinn(?) ...
§A "Múli ... ... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr.
ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður sinn.
"Holmfastr lét reisa stein at "Ígulgeir, fǫður sinn, ok "Þorbjǫrn.
§P "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug
rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
"Jǫrund[r lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr,
"Bjǫrn ok ... [st]ein eptir ... ǫnd.
"Drósbúi o[k] ... stein eptir "Kjúla(?), fǫður s[inn] ...
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok
... [rei]s[a] stein eptir "<–lkir>, fǫður sinn. Ha[nn] ...
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at
Þau(?) "Eyríkr(?)/"Auðríkr(?) frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði
"Þorsteinn ok "Gyra(?) létu reisa stein eptir "Lafsa, fǫður sinn.
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?) "Ginnlau[g]ar.
"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son "Þorgerðar.
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
"Viði/"Víði lét rétta stein eptir ... "Œpir.
"Gunnbjǫrn lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ...
"Ingvarr(?) ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?) góðan, "Styrbjǫrn(?).
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir "Ásfast, bróður sinn.
"Ernfríðr ok ... létu re[is]a stein eptir "Gunnar, fǫður sinn, ok "Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda
"Sigviðr [reist]i stein þenna "Englandsfari eptir "Védjarf, fǫður ... ... ...
"Eilífr ok "Sigviðr létu reisa stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Véseti ok "Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?), fǫður. "Œpir risti.
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla.
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir
þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?)
"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son
"Vígdjarfr ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung, fǫður sinn.
"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
"Vreiðr/"Veðr ... létu rétta stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður sinn.
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.
§A "Vígmundr lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar
"Holmgeirr/"Hjalmgeirr lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok "Svarth]ǫfða, sonu sína.
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu sína.
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði
heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði
"Fastulfr lét rétta stein eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn,
"Ágoti(?) ok "Svarthǫfði létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hjalmgeir.
"<iolatr> ok "Hemingr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Ígulfast.
"Guðfastr lét reisa stein ... "Fastulfr ... ... brú <asuhk>.
"Vígbjǫrn lét reisa s[tein] ... ep[ti]r "...
"Vígi(?) ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir r[i]st[i] rúnar.
"Ketilbjǫrn ok "Fasta létu rétta stein eptir fǫður sinn, "Ernfastr.
"Sæmundr lét rétta stein eptir "Steingísl, mág sinn.
"Ǫnundr ok "Þorbjǫrn lé[t]u rétta stein eptir "Ketilmund, bróður.
"Brandr ok "Sigviðr létu reisa stein at "Munda, bróður.
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
"Sóti ok "Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka
"Þorbjǫrn ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn. "Œpir risti.
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
"Sigfastr ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum.
"Heðinbjǫrn lét reisa stein at "Ála/"Alla, bróður sinn ... <hia>
§A "Stóðbjǫrn(?) ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu
"Fundinn lét reisa stein eptir sik kvikvan ... "Ke[t]ilmundr. "Kjúli(?) risti.
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn.
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
"Ketill lét reisa st[ein] ... [fǫ]ður sinn, "Gulla at bónda sinn.
"Bjarnhǫfði lét hǫggva stein at "Bjarnhǫfða, fǫður sinn ... ... <at>.
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"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
"Eyge[i]rr ok "Ketilbjǫrn ok "Gísl(?) ok "Ígull létu rétta stein eptir "Eybjǫrn, fǫður sinn.
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður sinn.
"Gjafaldr ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
"Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
"Véseti ok "Jǫfurr létu reisa stein eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.
"Stynfríðr/"Steinfríðr ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?). "Œpir risti rúnar.
"Bjǫ[rn](?) ... reisa stein ... [hjal]pi ǫnd ... risti rúnar þessar.
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa
eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
... hǫggva stein at "I[n]gvar, fǫð[ur] ... [bó]nda sinn.
"Ígulfastr/"Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.
"<tatr> ok "Gamall létu rétta stein eptir "Þórð, fǫður sinn.
"Ásfríðr [lét] hǫggva stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó
"Óleifr ok "Þ[or]s[t]einn létu r[étta stein epti]r "Gunnar, fǫður sinn. "Ingulfr.
"Andvéttr lét hǫggva stein þenna at "Gota, bróður sinn ...
"Fasti lét rétta stein eptir "Fastvéu, konu sína.
"Sighvatr ok "Karl létu reisa st[ein] eptir "Halfdan, fǫður sinn.
"Arta(?) lét hǫggva stein at fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn
"Ábjǫrn ok "Ingjaldr ok "Hemingr létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Jǫfurr lét reisa stein at "Vígbjǫrn, fǫður.
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í
... ok "Ketilfastr ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein ... sinn.
"Vígi lét reisa stein eptir "Ingjald, fǫður sinn. "Jǫfurfast.
"Ósníkinn ok "Randvé létu reisa stein þenna at "Stóra.
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
§A "Jǫfurfríð[r] ... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin hǫggva.
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok
"<hinuntr> lét rétta stein eptir "Guðrík, svær sinn.
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn.
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fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó stein.
"Ófriðr ok "Gísl létu hǫggva stein at "Svart, bróður sinn.
"Ragna(?) lét rétta stein eptir fǫður sinn "Óþvegin.
"... lét reisa stein eptir "<taist>, bónda sinn, son "...
... [re]isa stein ept[ir] ...
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál
... "...ugi létu reisa stein eptir "Oddgeir, fǫður sinn.
"Fasti ok "Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn "Þrónd.
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
"St[yrfa]str/"St[einfa]str(?) ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ... <liku> <þaʀ>.
"Jǫfurr r[eisti] stein eptir "Fulluga, fǫður sinn.
... reis[a] [s]t[ein] [þ]enna eptir "... [so]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ...
§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En
rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En
"Klettr(?) ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari.
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok
"Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
"Heðindís lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn.
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "Þorstein, bónda sinn. "Lífsteinn.
"Unnu[lf]r(?) reisti stein þenna eptir "Gamal, bróður sinn.
"Freygerðr reisti stein þenna eptir "Ígul, bónda sinn.
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Snorrir/"Snerrir ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Halfdan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar þessar.
"Liðsmaðr lét hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn(?), fǫður.
§A "Véfastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu,
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "... ... sinn. "Lífsteinn hjó rúnar.
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gunn... lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður sinn ... ... ...
"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir risti.
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... [lét]u [stei]n [hǫgg]va eptir ...
§A ... [þe]nna(?) stein ... mun falla ... §B "Nann(?)/[frœk]nan(?) fǫð[ur](?)/fœð[ir](?)
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ...
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr
"Helga lét reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming,
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
... [stei]n at ...
... stein þenna ... ...
"Guðríkr o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"[Ǫ]nundr lét reisa stein þenna at sik kvik[va]n.
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
... stei[n] ... ept[ir] ... ǫnd ... ...
... [s]tein þenn[a] ...
... [lét]u rétta stein ...
"Skagi o[k] ... ... ... reisa stein eptir "Freybjǫrn.
... stein ... ... ok ... ... móður s[ína]
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
... létu rétta stein þenna ... [hví]taváðum ... ... eigi verða, meðan st[ei]n[ar](?)
... ... "[Í]gulfríðr/"Holmfríðr reis[ti] st[ein] eptir "Otr, bróður s[inn].
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn risti.
"...[bj]ǫrn(?) ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti
... stein eptir ... [bró]ður/[fǫ]ður sinn ...
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
... Hann lét rei[sa s]tein þe[nna] ... sá ... [hja]lpi hans [sál]u ...
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok]
... stein þenna e[pti]r ...
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
... stein þenna ... eptir ...
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð
... reisti stein þenna eptir "Spraka, son ... góðan.
"[He]mingr lét hǫggva stein eptir s[on] sinn góðan.
"Ólaug lét rétta stein eptir "Holma, son sinn.
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu
"Ingirún lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi

Vs 15
Vs 15
Vs 16
Vs 18 $
Vs 19
Vs 20
Vs 21
Vs 29
Vs Fv1988;36 $
Nä 8
Nä 9
Nä 11
Nä 14
Nä 15
Nä 23 $
Nä 28 „
Nä 32
Nä 34
Vr 3
Gs 1
Gs 4 „$
Gs 7
Gs 11
Gs 12 $
Gs 12 $
Gs 13
Gs 14
Gs 15
Gs 22
M1$
M3
M4
M4
M5
M6
M7
M8

þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli
ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður.
"<ernbarua> lét reisa stein ep[tir] ... risti
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti rúnar.
... [stei]n þenna at "Steinbjǫ[r]n ... ... ...
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn
"Taf(?) lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla.
... ... ... reistu stein ... ... ... ... ... ...
"... reisti stein þenna eptir "Ernbjǫrn, [b]ó[nda] sinn.
"Bjǫrn ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Vébjǫrg reisti stein eptir "[S]vein, son sinn ok "Ríkvé
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k]
"Sveinn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál
§A "Ulfr ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn, bónda "Gunnu.
"Þórheiðr lét reisa stein eptir "Lýðbjǫrn, son sinn nýtan.
"Bjǫrn reis[ti] stein þenn[a] eptir "Ásgeir, si[nn] ...
"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok
sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ...
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á
"Helgi [ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)] [be]ztr(?) smiða ok ...
"Hróaldr ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ... <litsia>.
... reistu st[ein] ...
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu
stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína.
"Ǫnundr rétti stein þenna e[p]ti[r] "Hákon, fǫður ...
"Þors[t]einn rétti stein þenn[a] ... [f]ǫður sinn. "Hákon markaði.
"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.

M9„
"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>, fǫður sinn.
M 10
"Unir(?), "Karl(?) ok "Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.
M 11 $
§P "Gunnviðr ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
M 11 $
[váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
M 12 „
... [lét]u reisa stein þenna ...
M 14
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður sinn.
M 15
"Bjǫrn rétti stein þenna eptir "Ófrið ok at "Un, sonu sína.
M 17 „
... reisti stein þenna eptir "Óleif ... [rist]i rún[ar].
Hs 2 $
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð
Hs 6 $
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at
Hs 8 „$
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ...
Hs 10 $
... rúnar, son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu
Hs 10 $
... rúnar, son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En
Hs 11
"Véfastr lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir
Hs 12
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
Hs 14 $
§A "Freymundr/"Hróðmundr rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa
Hs 14 $
"Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en
Hs 15 $
§P "Freymundr "Fégylfis sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá
Hs 15 $
en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá
Hs 16 $
... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ... ... ... [ma]rkaði stein.
Hs 17 „$
... stein þenna eptir brœðr sín[a] ... ...
Hs 21
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði
Hs 21
þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
J RS1928;66 $
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland.
Bo Peterson1992
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
G 37
"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...
G 41
... [g]era stein ...
G 80 $
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?)
G 92 $
§A ... stein eptir son, sá(?) ... ... ... §B ... ... ... ... ... ... ...
G 111 $
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó
G 112 $
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
G 113
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir
G 188 $
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n.
G 188 $
mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði stein ...
G 203 $
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll
G 207
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at
G 208
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok
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... lét gera s[tein] ... [e]ptir son sinn ...
... stein þe[nna] ...
Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?),
"Hár(?) rétti stein.
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm,
þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa stein [ept]ir ... ... <uina>
manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
"Hvatarr ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með
§A "Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð
§A ... lét reisa stein e[ptir] §B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi
§A "Tóki "Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik> sinn bróður.
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.
"Freystein setti stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ...
§A "Gunnulfr ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar
"Ketill reisti stein þenna eptir "Inga, fǫður sinn.
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá
"Þjóðkell reisti stein þenna eptir "Tófa, mág sinn.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Tosta, son sinn, ... dreng.
... ... reistu stein ept "<þofta> ... ...
§A "Sasgerðr reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið.
ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?)
"... ... stein ... ... bróður sinn, harða góðan þegn.
"Ásgautr "Viða sonr, ... maðr "Sveins, reisti stein ... ept bróðu[r] ...
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi
"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja
"Gyða reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr
"Þórir reisti stein þenna eptir "Fastulf "Mjúk[a].
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... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
§A "Spǫrr reisti stein þenna ... ... ... ... ... ..., §B harða góðan þegn.
"Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn fǫðu[r].
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
"Áskatla reisti ... "...[gí]sl, "Spaka son, stein þenna.
"Þorgeirr "Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
"Hella(?) reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður sinn.
"Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ... <kuþ-> rúnar.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
... stein þenna at "Tóka ... góðan.
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Ǫzurr setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa
"Þorkell setti stein ept ... ... son, fǫður sinn.
"Ásgautr "<tuguta> sonr reisti stein ept "Ásgeir, bróður sinn.
"Ryskr reisti st[ein] [epti]r "Ófeig, bróður sinn.
"Eysteinn setti stein þenna ept "Ásulf, fǫður sinn.
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
§A "Þorgísl setti ok synir §B "Leifa í stað þenna §C stein eptir "Leifa.
"Ása setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á
§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi "Finnulfs.
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.
"Hróðulfr setti stein, nœra goði, ept "Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ... "Ávarr
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts "Rauðumskjalda.
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ
"Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla
dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Ástráðr ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra
"Eysteins synir reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara "Ásbjarnar "Nefs.
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"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á
§A "Áskell setti st[ein] [þ]enna at "Tófa [b]róður sinn ... §B en "<kru...>
§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver
Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan dragi.
"Sassurr reisti stein en gerði brú.
§A "Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B
"Ásleikr reisti stein ... ... ... ...
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi.
"Atti reisti stein þenna ept "Þorstein, son sinn.
"Ásbjǫrn reisti stein þenna eptir "Dverg, félaga sinn, dreng góðan.
"<ranuiþi> "<huas> reisti stein þenna eptir "<þanfuþ>.
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tumi reisti stein þenna eptir "[Gei]ra(?), félaga sinn.
"<uekaltr> reisti stein þenna ept "<stikit> ...
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tóki reisti stein þenna eptir "Auðga, bróður sinn, harða góðan [þegn].
"Saxi setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
"Autir setti stein þenna eptir "Hákon.
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.
"Kári setti stein ... eptir "Alfvin(?)/"Ǫlfun(?).
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan.
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var
§A "Áskell setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at
Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú
"Ásbjǫrn, heimþegi "Tóka, setti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn.
"Þorgeirr reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/
"Tófi reisti stein þenna eptir "<umun>/"Ómun, sinn féla[ga].
"Sigmundr setti stein þenna eptir "Klakk(?), fǫður sinn.
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda.
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
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"Bróðir ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á "Svíþjóðu.
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs
"Galinn reisti stein þenna eptir "Æsi, bróður sinn.
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
Skipari "Guðis reist[i] ... stein.
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... "Þorkell ok "Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir "Eykel/"Auðkel fǫður ...
"... létu h[ǫggva] stein eptir "Þorfast, bróður sinn ok "Guðki.
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?)
"Kápu-(?)"Sveinn reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.
"Ásvaldi reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok
"... [l]ét reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.
"Bófi hǫggva lét stein at "Þjóðkel/"Þorkel.
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild, móður.
"Þjóðkell/"Þorkell reisti/rétti stein eptir "<buþu>, "<þku> son, ... ...
§A "Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans
§A "Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu
"Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn,
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
§A ... reist[i] stein þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans]
"Þorgautr/"Þorgunnr setti stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn ...
"Þorkell "Sviðbalki reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður] [si]nn er sk[ip](?) ...
§A "Þorgunnr, "Þorgauts dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "...
"Þorgautr/"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
"Billingr reisti ep[t] "Skrauta stein þenna.
"Tosti ok "Ásbjǫrn reistu stein þenna ept "Tófa, bróður sinn/...
... ... s[t]ein þenna [eptir] "Auðrík bróður sinn.
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?) þegn
§A "Þórgunnr "Kǫrlungs/"Kǫrungs dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
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"Hróarr reisti stein þenna eptir "Ǫlvi, fǫður sinn.
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli
... [hefir/gat] settan stein þenna ep[tir] ...
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Ǫnund ... ... ...
"Gása synir reistu stein þenna eptir "Gunnar, bróðurson.
"Gnúpr reisti stein þenna, sonr "Þorleifs, sonar ...
... reisti stein þenna eptir "...
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
"Eyvindr reisti stein þenna eptir "Gunnhvat/"Gunnvald, son sinn.
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr barði.
... reisti stein þenna.
§A "Gautr reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga
"Helgi reisti stein þann ept "Ketil, bróður sinn.
§A "Ónn reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.
"Þormóðr reisti stein þenna ept "Þrónd, son sinn.
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk
"Þormóðr ok "Þorgarðr r[e]is[t]u stein þenna eptir "Gau[t].
§A "Sveinki reisti stein þenna §B [eptir] "Þrónd, bróður sinn,
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
§A "Grímr "Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í
§P "Óttarr reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn,
§P "Óttarr reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r]
... [ste]in þenna ...
"Þórir reisti stein þenna eptir "Ígul, bróður sinn.
"Akli reisti stein eftir "Ulf, [bróðu]r sinn.
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?)
"... reisti s[tein] ...
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...
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"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.
... heitir stein/"Stein ...
"... reisti stei[n] [þe]nn[a]. "... risti ...
...stein (4 förekomster)
"Þor... ... "... þau létu reisa s[tein] ... "...[s]tein, son s[inn].
"...stein/stein ... ...
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
"Eysteinn/"Jósteinn ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu,
Stein (13 förekomster)
... sinn, "Stei[n] ...
"Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir "Stein(?), f[ǫður](?).
lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð hjalpi sálu.
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ...
... lét ... "[Sv]ein/"[St]ein ok ...
... [ept]ir "Stein bró[ður] ...
... "Eystein(?), fǫður sinn, ok "Stein, bróður sinn ...
"Ásmu[n]dr ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér
"Stein ...
... heitir stein/"Stein ...
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steina (116 förekomster)
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
... "... lét reisa steina epti[r] "Sævar, fǫður s[i]nn góðan.
... [stei]na þ[essa] [e]ptir ...
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
"Þo[r]... ... [lé]tu "Ulf hǫggva steina.
... [l]ét reisa steina þ[essa] ...
... [ste]ina eptir "Sveinu, bónda sinn. ...
... [reis]ti báða steina at ... ...
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"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
"Végautr reisti steina þessa eptir "Þorgaut, bróður sinn.
"Geir[i] reisti steina þessa eptir "Steinkel. Þeir váru synir "Bjarnar.
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi,
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína.
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
§B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var
"Eynjótr r[eisti steina þ]essa(?) eptir "Svein, fǫð[ur] ...
... [l]étu reisa steina þessa eptir ...
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).
"Þórðr setti steina eptir "Eystein, fǫður sinn.
... [se]tti [st]eina eptir "Svei[n](?) ...
"Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son sinn.
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Sveinn lét [r]eis[a] steina [e]p[tir] "..., fǫður sinn. "Œpir risti.
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
"Gerðarr ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok "Ingimund.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok
"Guðlaug lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á
"Ingifastr ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist
"Eysteinn ok "Ástríðr reistu steina eptir "Kag(?)/"Gag(?), son sinn.
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.
"[J]órunnr ... þær létu hǫggva steina [ep]ti[r] "Ingif[ast] ok "Ingvar.
"Jarlabanki ok "Fastvé létu reisa steina eptir "Svein, son sinn.
"[S]vei[nn] ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir enduðust
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok "Ragnfríðar.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...]
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti steina.
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"Jóhan lét reisa steina ep[tir] "Eys[t]ein, fǫður sinn. "Drósbúi risti.
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
"Inga lét hǫggva steina ... "... [b]ó[nd]a ... ...
"Holmlaugr ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.
"Illugi lét reisa [stei]na [epti]r "Bjǫrn, bróður sinn, ok "Gillaug at son sinn.
"Ingjaldr ok "Hemingr létu reisa steina eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok
"Gillaug lét reisa steina ok brú gera eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Illugi lét reisa steina ok haug gera eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
"H[olm]laugr(?)/"H[olm]laug(?) lét reisa steina eptir "Óleif, son sinn, ok eptir "Ketilmund, bróður [si]nn.
"... ok "Holmfastr létu reisa steina eptir "Holmgeir, fǫður sinn, dreng hæfan.
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd hans.
"Ingivaldr ok "Gíslaug létu hǫggva steina eptir "Ingimund, son sinn.
"Jóbjǫrn reisti steina eptir "Sigbjǫrn/"Seybjǫrn, fǫður sinn.
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.
"Siglaug lét steina rétta eptir "Sigvið, son sinn.
ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður sinn.
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn.
§P "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q
bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur sinn.
"Agni ok "Auðulfr ok "Soni létu rétta ste[in]a e[pti]r "...bjǫrn, fǫður [si]nn.
... steina ...
... "[Í]gulbjǫrn, "Kvígulfr, þeir brœðr allir létu rétta steina, synir "Sigríðar ...
"Nikulás lét rétta steina eptir "Sœgsa, fǫður sinn.
stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina þess[a] báða.
... ok "Holmfas[tr]/"Hjalmfas[tr ... þ]eir létu reis[a stei]na at "Végaut f[ǫður] ...
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... ... [lét r]eisa steina eptir "Loðin, son sinn.
"Ulfr ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at "<sutlak>, fǫður sinn.
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
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"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
"Nesbjǫrn ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son sinn.
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
"Ríkviðr lét reisa steina eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.
§P "Andsva[rr](?) r[eis]ti steina þessa þrjá ... ... <hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?) r[ei]sti
þessa þrjá ... ... <hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?) r[ei]sti steina þessa þrjá ... [drótt]in(?) hja[lp] ǫnd ha[ns].
"Hagbarðr ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr
"... ... [rei]sa steina eptir sinn
"Óðalfríðr/"Óðalfreðr reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira.
"Fastulfr lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok "Vígmarr.
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr
"Hjalmdís ok "Þorsteinn reistu steina [þessa e]ptir "Nokka. "Eiríkr hjó.
synir "Freysteins. "Si[gþr]úðr(?) heitir móðir þeira ... ... steina.
... lét reisa steina ...
... [lé]t reisa s[teina] [epti]r "S[igbj]ǫr[n]/"S[eybj]ǫr[n] ...
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó
§A "Freymundr/"Hróðmundr rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku
ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
[ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor.
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan,
"Áskell setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins,
§A "Þorgísl, sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
§A "Hals ok "Freybjǫrn reistu steina §B þessa eptir "Hofa, félaga sinn.
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Þorgeir, fǫður sinn.
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
§A "Tosti(?) ok "Gunnarr ... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir
"Ǫzurr setti steina þessa eptir "Tobba.
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.
... [reist]i steina þessa eptir ...
§A ... [ste]ina ok ... þenna §B [lé]t gera ...

Sö 169 „
Sö 206
U Fv1973;194
Bo Krause1966;70 $
G 138
DR 65

Ög 231 $
N 223 $

Ög 231 $

Br Sc8 $

Sö 44 „
Sö 128
Sö 157 „$

Sö 218
Sö 236
Vg 105
U 632 $
U 646
U 780
U 917
Vs 21

steinar (6 förekomster)
... [stei]nar þessir, er lét "Ás... ... "[Ǫ]nund reisa.
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok
rétta stein þenna ... [hví]taváðum ... ... eigi verða, meðan st[ei]n[ar](?) ...
"Hreiðulfs/"Herjulfs steina[r].
kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð [hj]a[lpi] ...
"Ásgeirr "... ... s[t]e[i]nar þe[ssir] ...
Steinar (2 förekomster)
ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr <þufr> ...
§A "Gautr reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr g[erði].
Steinarr (1 förekomst)
kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr <þufr> ...
Steinars (1 förekomst)
[Ept]ir(?) "Þorgerðu "Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ... ...
Steinbjǫrg (3 förekomster)
"Steinbjǫrg ger[ði] ... ... at "Vébjǫrn, son sinn.
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda sinn.
Steinbjǫrn (8 förekomster)
"Holmgeirr ok "Steinbjǫr[n þ]ei[r lét]u h[ǫgg]va eptir "Guðleif, fǫ[ð]u[r].
"Hǫskuldr(?) ok "Steinhildr létu reisa stein eptir "Steinbjǫrn, góðan.
"[He]mingr lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
"... o[k "Ste]inbjǫrn/"[Ar]inbjǫrn ... ... [br]óð[u]r sinn "Sœgsa.
"Steinbjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"... ok "Holmsteinn ok "Steinbjǫrn létu hǫggva stein at "Eist, bróður sinn.
"Ernfastr ok "Steinbjǫrn [ok] "Þorsteinn létu at "Jǫrund, fǫður sinn. "Díselfr.
... [stei]n þenna at "Steinbjǫ[r]n ... ... ...

Sö 157 „$
Vg 4

Sö 213

Sö 205
Sö 347

Sö 221
U 31
U 1130 „

Sö 128

U 419
U 611
U 1063 $

U 1024

U 170 „
U 435

steinbrú (2 förekomster)
lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok "Steinbjǫrg/steinbrú at bónda sinn.
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at
steindan (1 förekomst)
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda
steindi (2 förekomster)
at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?) steindi(?).
hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
Steinfastr (3 förekomster)
"St[e]infastr lét hǫggva merki þetta eptir "Sæmund, fǫður sinn. "[G]uð
§A "Steinfas[t]r lé[t] ... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at
"St[yrfa]str/"St[einfa]str(?) ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ...
Steinfríði (1 förekomst)
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
Steinfríðr (3 förekomster)
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein,
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði
"Stynfríðr/"Steinfríðr ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ...
Steingísl (1 förekomst)
"Sæmundr lét rétta stein eptir "Steingísl, mág sinn.
steinhall (2 förekomster)
e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti steinhall/steinhelli þenna/þessa.
"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð
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steinhelli (2 förekomster)
í kirkjugarði. "Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti steinhall/steinhelli þenna/þessa.
"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd
Steinhildr (3 förekomster)
"Hǫskuldr(?) ok "Steinhildr létu reisa stein eptir "Steinbjǫrn, góðan.
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.
steini (2 förekomster)
"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at
steinin (1 förekomst)
§A <fuþork> ... §B ... reisti steinin eptir "Hjǫrulf/"Jórulf, bróður sinn ...
Steinkel (3 förekomster)
"Geir[i] reisti steina þessa eptir "Steinkel. Þeir váru synir "Bjarnar.
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
"Þorgeirr reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
Steinkell (1 förekomst)
Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist rúnar.

Sö 70

Steinketill (1 förekomst)
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn,

Gs 19 „

steinkuml (1 förekomst)
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r

Ög 213

U 475

Steinlaug (1 förekomst)
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál
steinmerki (1 förekomst)
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.

steinn (32 förekomster)
Öl 1 $
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars,
Sö 18 „
... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
Sö 122
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr
Sö 137
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla
Sö 138
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi
Sö 204 $
§P Hér skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn.
Sö 204 $
... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir
Sö 340 $
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr
Sm 16
"Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
U 10 $
Ept "Œpi standi steinn sá ok "Lokki(?) gerði ...
U 512 $
"Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ...
U 707 $
... stein þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r þess[ar].
U 729 $
fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli
U 838
þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
U ATA3916/47 $
... [s]tendr ste[inn] ... ...
U Fv1983;228
reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
G 203 $
slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti
DR 37
... ... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ... ...
DR 70
"Ulfs st[einn].
DR 131
§A "Ǫzurr setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
DR 189 „
§A ... [st]endr steinn þessi, setti "Hró[ð]... §B ... gerði ok "Hróðulfr ...
DR 192
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.
DR 212
sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans
DR 248
"Gunnvalds steinn, sonar "Hróalds, þular á "Salhaugum.
DR 250
"Hornbora steinn "Sviðings.
DR 296
eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
DR 323 „
Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa st[einn] ...
DR 379 $
úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.
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"Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ... ... ... §B
... ... upp/of ... steinn stendr ...
... "Neriðs son er steinn sá.
stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
...steinn (3 förekomster)
... "...steinn ... "...[fa]str(?) þeir létu hǫggva stein þenna a[t] ...
... [s]tein/"...[s]teinn, "Knút[r] ...
"...[ste]inn ok "Ábjǫr[n] ... til.
Steinn (18 förekomster)
"Sveinn/"Steinn rétti stein þenna eptir "Brún, son sinn nýtan(?).
"Sveinn/"Steinn ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel,
"[Sv]einn/"[St]einn setti stein þenna eptir "Farþegn ...
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar,
"Steinn, "Fastulfr, "Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður
"Steinn lét reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.
§AP "Sveinn/"Steinn ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml
§AP "Sveinn/"Steinn ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn,
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok
"Jóbjǫrn/"Eybjǫrn ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda "Ingiþóru.
"Ernfastr "<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma rétti.
rétta eptir "Ragna, son sinn, ok "Ragnhildr eptir bónda sinn. "Steinn risti.
"Steinn/"Sveinn lét reisa stein þenna eptir "Viðbjǫrn, fǫður ...
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð
kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.
"Steinn í "Lundi.
...steins (1 förekomst)
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...

Sm 109 „
N 543

Vg 133

Sm 101

Ög 217

Sö 195 $

Sö 205
Sö 211
U 30

Sö 61
Sö 122
Sö 137
Sö 138
Sö 340 $
U 889 $
U ATA3916/47 $
DR 189 „
DR 192

Steins (2 förekomster)
"Ketill reisti stein eptir sinn bróður "<nahhar> "Steins so[n].
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...
Steinþórir (1 förekomst)
"[Stein]þórir(?), "Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein,
steinþró (1 förekomst)
þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
Steinu (1 förekomst)
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
Steinulf (1 förekomst)
"Holmsteinn reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð
Steinulfr (3 förekomster)
"Ingjaldr ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti,
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok
stendr (12 förekomster)
"Þorsteinn lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn bróður.
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?)
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir
ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok "Geir[bjar]nar(?).
... [s]tendr ste[inn] ... ...
§A ... [st]endr steinn þessi, setti "Hró[ð]... §B ... gerði ok "Hróðulfr ...
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.

DR 333 $
N2
N 413 „

U 1129 „

Ög 8 $

N 160

DR 272 „

IR 7
IR 7

Br Sc2

IR 7
IR 7

Ög 136 $

Stendr ept "Frii(?)/"Firi "Ásu [s]o[n](?) ... ... ...
... ... upp/of ... steinn stendr ...
at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
<stibkarl> (1 förekomst)
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
Stigr (1 förekomst)
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með
stigreips (1 förekomst)
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.
<stikit> (1 förekomst)
"<uekaltr> reisti stein þenna ept "<stikit> ...
Stílingr (2 förekomster)
§AP ... §AQ "Stillingr/"Stílingr §B "Stillingr/"Stílingr ...
§AP ... §AQ "Stillingr/"Stílingr §B "Stillingr/"Stílingr ...
stilk (1 förekomst)
"Melbrigða á stilk.
Stillingr (2 förekomster)
§AP ... §AQ "Stillingr/"Stílingr §B "Stillingr/"Stílingr ...
§AP ... §AQ "Stillingr/"Stílingr §B "Stillingr/"Stílingr ...
stillir (1 förekomst)
auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi

U 270 „

Öl 11 $
Sö 303 $
Vs 19

U THS10;58 $

DR 212

Sm 113
Nä 12 $

U 312
U 313

Sö 164 $

U 1073 „

<stiu> (1 förekomst)
"Ingiþór[a] ... ... <stiu> ok at "Ketil..., fǫður sinn, "Grikkfara(?) ...
stjúp (3 förekomster)
... "..., stjúp sinn. Ha[nn] ...
[stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi
stjúpa (1 förekomst)
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
stjúpmóður (1 förekomst)
sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
stjúpson (2 förekomster)
"Óspakr lét [rei]sa kuml eptir "Fǫður, stjúpson sinn.
"Inga lét rétta eptir "Ásl/"Ǫsl, s[t]ýkson/s[tj]úpson sinn.
stjúpu (2 förekomster)
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur "Holmdísar.
"Gunnarr lét hǫggva stein eptir "Jǫfurfast, stjúpu sína, ok "Holmdís eptir dóttur sína.
stóð (1 förekomst)
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
Stoðbjǫrn (1 förekomst)
"Jǫfurr ok "Stoðbjǫrn létu ... [eptir] "[In]gifast, fǫður sinn.

U 952 „$
U 1039 $

U 968

U Fv1984;257

U 524
U 952 „$
U 1102 „

Sö 269 $
U 1092 $

Stóðbjǫrn (2 förekomster)
eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn, fǫður [sinn].
§A "Stóðbjǫrn(?) ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?).
Stóði (1 förekomst)
"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf,
stoðinn (1 förekomst)
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and han[s].
Stóðkell (3 förekomster)
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn
lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn, fǫður [sinn].
"Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin hǫggva.
Stóra (2 förekomster)
... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
"Ósníkinn ok "Randvé létu reisa stein þenna at "Stóra.

M4

straumi (1 förekomst)
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.

U 50

Streitinn (1 förekomst)
"Jóhan "Streitinn merki ok "Ragnvǫr eptir bónda.

Ög 27 „

strendi (1 förekomst)
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.

Ög 136 $

DR 118

DR M78

Ög 172 $

U 914 $

Ög 25 „
U 948 $

Ög 66
Sö 3

Sö 374 $
Vg 189
U 773 $

strǫndu (1 förekomst)
dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr,
Stúfs (1 förekomst)
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
<sturkr> (1 förekomst)
"<sturkr> í "Lundi.
Stybbi (1 förekomst)
ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.
Styðing (1 förekomst)
"Ingigerðr/"Ingikárr lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at
Styðingr (2 förekomster)
"Styðingr/"Stœðingr reisti stein þenna eptir "Jarla, bróður sinn.
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór
Styfjald (2 förekomster)
"Ingivaldr reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek
"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður "Illuga.
Styfjaldr (3 förekomster)
... l[é]t r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ... góðan f[ǫ]ð[ur].
"Styfjaldr(?) setti stein þenna eptir ...
"Styf[j]aldr(?) ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt

U 985

Ög 8 $

Nä 12 $

U 933

U 1063 $

U 1067

Sö 376 „

U 654 $

Sö 34 $
Sö 192
Sö 339 „
Vg 53

Styfjalds (1 förekomst)
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.
Styggr (1 förekomst)
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B
stýkson (1 förekomst)
"Inga lét rétta eptir "Ásl/"Ǫsl, s[t]ýkson/s[tj]úpson sinn.
Stynbjǫrn (1 förekomst)
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður sinn.
Stynfríðr (1 förekomst)
"Stynfríðr/"Steinfríðr ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður
Styr (1 förekomst)
"Óðalfríðr/"Óðalfreðr reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
Styr.. (1 förekomst)
[e]pt "Styr...
stýra (1 förekomst)
hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra.
Styrbjǫrn (11 förekomster)
brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar góðir.
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð
"Kjalla[kr]/"Kjulla[kr] ... ... þenna at "Styrbjǫrn, fǫður sinn.
... [stein] þenna yfir "Styrbjǫrn.

U 410
U 454
U 593 $
U 691
U 972 „$
U 1034
U 1101 „

"Styrbjǫrn lét reisa stei[n e]ptir "Sigstein, fǫður [sinn], bróður
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti hjó.
ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á "Ulfdǫlum.
"Bjǫrn lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi anda hans.
ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?) góðan, "Styrbjǫrn(?).
"Þorbjǫrn ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn. "Œpir risti.
... ok eptir "Styr[bjǫrn](?)

U 439 „$
U 778
U 1016 $
U 1016 $

stýrði (4 förekomster)
ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á "Eistaland(?)/"Serkland[i](?).
alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.
rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?)
rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?)

U 836
U 1130 „

Styrfastr (2 förekomster)
"Gísl, "Holmfastr, "Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgísl reistu stein eptir "Sǫlva, fǫður sinn.
"St[yrfa]str/"St[einfa]str(?) ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur

U 922 $
U 1016 $
U 1016 $
DR 1

stýrimaðr (4 förekomster)
"Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn.
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti
"Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti
sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.

Sö 161
U Fv1976;104

Sö 72 „

stýrimann (2 förekomster)
... reisti stein at "Þóri, bróður sinn, stýrimann góðan.
[ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn risti.
Stýrimann (1 förekomst)
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál þeira/þeima.

U 1011

Öl 13 „
U 208

stýrimanns (1 förekomst)
stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan sik.
Styrkár (2 förekomster)
"... reisti stein þenna eptir "Styrkár, fǫ[ður] ...
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti steina.

U 668
U 669 „
DR M79

Styrkárr (3 förekomster)
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira,
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður
"Styrkárr ...

Vg 56 $

Styrlakr (1 förekomst)
"Styr[l]akr/"Styr[l]augr setti stein þenna eptir "<kaur>, fǫður sinn.

Sö 34 $
Vg 56 $

Vg 179

DR 295

U 914 $

Styrlaugr (2 förekomster)
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir
"Styr[l]akr/"Styr[l]augr setti stein þenna eptir "<kaur>, fǫður sinn.
Styrr (1 förekomst)
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður
stœðan (1 förekomst)
at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
Stœðing (1 förekomst)
"Ingigerðr/"Ingikárr lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu

Ög 25 „
U 948 $

Ög 162
Vg 67
Vg 105
Vg 122
DR 212
N 68
GR 76

U 890

U 538 $

U 925 $
G 280 $

U 932

DR 217 $

Stœðingr (2 förekomster)
"Styðingr/"Stœðingr reisti stein þenna eptir "Jarla, bróður sinn.
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?)
sú (7 förekomster)
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu
stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ... <fuþorkhniastbmlʀ> ... §C
<suan> (1 förekomst)
ok "Fastaðr ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu> <i> <ukrikis>
<suaota>
... [epti]r "Holmbjǫr[n] ... <suaota>

(1 förekomst)

suðr (2 förekomster)
stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
"Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
Suðrbý (1 förekomst)
o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
suðrdana (1 förekomst)
sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann

U 698 „$
U 698 „$

<sufar> (2 förekomster)
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á
son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á

U 959

<suhikierf> (1 förekomst)
"Nesbjǫrn ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son sinn.

U 234 „

DR 212

G 203 $

N A283

<suir> (1 förekomst)
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður
Súlka (1 förekomst)
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með
sumar (1 förekomst)
en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.
sumarlangan (1 förekomst)
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.

DR M74
DR M75
DR M76

Sumarliði (3 förekomster)
"Sumarliði á "Lundi.
"Sumarliði í "Lundi.
"Sumarliði "Lundi.

Sö 121 „

<sumuʀ> (1 förekomst)
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.

U 996 $

sundi (1 förekomst)
ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir

DR 217 $
DR 217 $

Sö 333 $

U 432 „

Hs 10 $

Sö 179
Sö 279
G 207

G 203 $

U 201 $

Ög 237

U 593 $

sundrsvía (2 förekomster)
"Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D
át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
sundum (1 förekomst)
ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar þessar.
<suni> (1 förekomst)
reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
sunnan (1 förekomst)
... rúnar, son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá
sunnarla (3 förekomster)
Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.
"Ei... ... [hǫgg]va [st]e[in] ... [s]onu "Eimund[ar] ... sunnarla á "Serkl[andi].
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ...
sunnarst (1 förekomst)
ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr
Sunnhvatr (1 förekomst)
"Þegn ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka,
Sunnviðr (1 förekomst)
"Þorsteinn ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?), bróður sinn.
Súrbein (1 förekomst)
"Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á "Ulfdǫlum.
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Vg 59
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DR AUD1999;288 $
DR NOR1988;5 $
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DR M80
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U 1146

Sö 190 $

U 1118 $

Sútari (1 förekomst)
"Gunna ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður stein
<sutlak> (1 förekomst)
ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at "<sutlak>, fǫður sinn.
<sutu> (1 förekomst)
"Nes-Végeirr ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á þessa[r].
svá (7 förekomster)
settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok
létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á
§A "Sigmóðr ... ... þér(?) ... ... ... §B svá rístr ... rúnar ok ... ... <heili-> ... "Áki reist <bi-rk>.
§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása,
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
Sváfi (2 förekomster)
"Sváfi á "Lundi.
"Sváfi í "Lundi.
Svanabý (1 förekomst)
stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í "Svanabý.
Svaraldr (1 förekomst)
"Ǫnun[d]r ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður
Svart (1 förekomst)
"Ófriðr ok "Gísl létu hǫggva stein at "Svart, bróður sinn.

Sm 15

Ög 121
Br Olsen;218A

DR M82

Sö 57 „
Sö 58
U 52
U 87 „
U 249 $
U 458 $
U 864 „
U 932
U 932
U 998 $
U 1014 $
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Ög Fv1959;95
Sö 256 $
U 457
U 674
U 825
U 1018

Svart.. (1 förekomst)
"... lét gera brú eptir "Svar[t]...
Svarta (2 förekomster)
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
... "Gríms/"...gríms hins "Svarta.
Svartabrandr (1 förekomst)
"Svartabrandr í "Lundi.
Svarthǫfða (12 förekomster)
"Balli ok "Ófeigr reistu stein at "Svarthǫfða, bróður sinn.
"Lífsteinn [ok] "Freybjǫrn o[k] ... [s]ynir "Svarthǫfða eptir sinn fǫð[ur].
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.
... [rei]sa stein at "Svarth[ǫfða] ...
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).
"Eistr lét re[isa] ... [eptir] "Svarthǫfða, fǫður [sinn].
"Ólǫf lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð, bróður sinn.
§A "Múli ... ... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok
"Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
"Holmgeirr/"Hjalmgeirr lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok "Svarth]ǫfða, sonu sína.
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa>
Svarthǫfði (6 förekomster)
"Svarthǫfði reisti stein þenna eptir "Vígdjarf, fǫður s[inn].
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at]
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi
"<fili>, "Svarthǫfði, "Djarfr, "Ófeigr reistu stein eptir "Ósyrg, fǫður sinn.
"... lét ... eptir(?) [s]on [s]inn "Holmgeir(?). "Svarthǫfði ...
"Ágoti(?) ok "Svarthǫfði létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hjalmgeir.

Br Olsen;184 $

DR 370 $

U 1006

DR 97

Ög 136 $
Ög 136 $
Ög 136 $
Vg 119 $
Vg 119 $
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Svarti (1 förekomst)
"Sandulfr hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ... ...
Svartr (1 förekomst)
... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
Svartung (1 förekomst)
"Vígdjarfr ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung, fǫður sinn.
svásem (1 förekomst)
eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
svát (6 förekomster)
Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum
hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti
"Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga
§B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ...
<þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði
aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En

Sm 92 $
U 954 „
DR 387 $

sveik (3 förekomster)
setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
"Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.

Ög 66
Vg 156
DR 344

svein (3 förekomster)
"Ingivaldr reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek enda.
reisti stei[n] [þenna epti]r "Þóri, bróðurson sinn, §B harða góðan svein.
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á "Svíþjóðu.

Svein (61 förekomster)
Öl 9 „
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Öl 26
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
Öl 27 $
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
Öl Köping22
... at "Svei[n](?) ...
Öl Köping41
... ... "[S]vein, son s[inn] ...
Öl Köping48
... [epti]r "Svein, bónd[a] ...
Ög 73 $
... [ku]ml þessi eptir "Svein <þ-ni> ... ...
Ög 83 $
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
Ög 140 „
... eptir "Svein, bónda(?) ...
Ög 167 „
... ... ... "Svein ... "Guð ...
Sö 4 „
... [s]tein þenna at "Svein ...
Sö 14 $
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi
Sö 25 $
"Végautr ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður sinn.
Sö 32 U/V
"Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 36
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
Sö 60
þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.
Sö 127 „
... ok brú þessa ... ... "Svein br[óður] ... ... ...
Sö 151
§A "Nesbjǫrn, sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai>
Sö 151
þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].
Sö 198
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um
Sm 13
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.
Sm 32
... [kum]l þessi eptir "Svei[n], fǫður sinn.
Sm 44
§A "Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra
Sm 46 „
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
Sm 64 $
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
Sm 69 $
"Geirbjǫrn setti stein þenna eptir "Svein(?)/"Svell(?), bróður sinn.
Sm 93
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn
Sm 103 „
"Útlagi(?) s[e]tti stein þenna eptir "Svein(?) ...
Sm 140 „$
"Eynjótr r[eisti steina þ]essa(?) eptir "Svein, fǫð[ur] ...
Vg 27
... [se]tti [st]eina eptir "Svei[n](?) ...
Vg 44
"...ríðr reisti stein eptir sonu sína, "Svein ...
Vg 126 „
"<–arukr> reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng <itiþ>.
Vg 133
"[Stein]þórir(?), "Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
U 32
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi
U 80
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
U 104
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til
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U 687
U 727
U 775
U 899
U 1065 $
U THS10;58 $
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Öl 42 „$
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Sö 7

"Ingv[arr] ... [lét]u rista rúnar eptir "Svein ok ... móður.
"Jarlabanki ok "Fastvé létu reisa steina eptir "Svein, son sinn.
"Bjǫrn ok "Végunnr létu reisa stein eptir "Svein, fóstrson sinn.
"Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i] ... ...
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa
... lét ... "[Sv]ein/"[St]ein ok ...
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
... [e]ptir "Svein, fǫður sinn ... ...
ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til
... reistu stein þenna eptir "Svein, son s[inn].
"Rúna lét gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla,
ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s ... hann ... ...
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar
"Þorgísl ok "Gísl létu reisa stein eptir "Svein, fǫ[ður] sinn.
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir
sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu sína "Dan [ok] "Svein.
"Vébjǫrg reisti stein eptir "[S]vein, son sinn ok "Ríkvé
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.
"Þorsteinn lét hǫggva eptir "Sv[ein], góðr þegn.
"... [l]ét reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi
§A ... reist[i] stein þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B
§A "Kristr hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi "Svein "Harpara.
hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi "Svein "Harpara.
Sveina (3 förekomster)
... þenna stein eptir "Sveina/"Sveini, ...
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr
"Sveinn ok "Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
Sveinaldi (1 förekomst)
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at

Ög 100

Sm 16
U 225
U 323 $

Sveinaldr (1 förekomst)
"Sveinn ok "Sveinaldr reistu ... ... ... ..., fǫður ...
sveinar (3 förekomster)
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan.
eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fǫður.
Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.

DR 401

Sveingeirr (1 förekomst)
"Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir

Ög 53 „

Sveinheiðr (1 förekomst)
"Sveinheiðr(?) ok "Ing[a](?) ... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi
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Ög 143 „
Sö 325
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DR 338
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Sveini (6 förekomster)
... þenna stein eptir "Sveina/"Sveini, ...
"Sveini reisti stein þenna eptir "Gaut, bróður sinn.
"Kaupi reisti stein eptir "Sveini, fǫður sinn.
ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q "Sveini ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn.
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða
sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
Sveinki (1 förekomst)
§A "Sveinki reisti stein þenna §B [eptir] "Þrónd, bróður sinn,
sveinn (1 förekomst)
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
Sveinn (106 förekomster)
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.
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"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
"Gunnbjǫrn ok "Sv[einn] ... ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?)
... [ok](?) "Sveinn, þeir réttu ...
"Sveinn/"Steinn rétti stein þenna eptir "Brún, son sinn nýtan(?).
"Sveinn/"Steinn ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir
ok "Ing[a](?) ... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi sálu. "Sveinn(?) helli(?) hjó(?).
"Gautulfr(?) ok "Sveinn reistu stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.
"Sveinn ok "Sveinaldr reistu ... ... ... ..., fǫður ...
"Sveinn ok "Sandarr þeir gerðu spengr eptir "Fugla, bróðurson sinn.
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð
"[Sv]einn/"[St]einn setti stein þenna eptir "Farþegn ...
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir
"Helgi ok "Sveinn ... "Guð h[jalpi] ...
at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.
"Sveinn ok "Slóði(?) þeir reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?)
"[Si]gbjǫrn ok "Sveinn þeir brú gerðu eptir "..., bróður sinn.
"Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í
"Hrólfr ok "Sveinn reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn.
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður sinn.
"Sveinn lét reisa stein at "Hróðgísl, fǫður sinn.
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í
"Sveinn lét reisa stein ... ... fǫður sinn góðan ok eptir
"Sigviðr ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
"Þórir ok "[S]vei[nn] ... stein ... "... fǫður ...
... ok "Sveinn ok "... ... son "Þorbja[rnar] ...
"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
"Sve[inn] ... "[Þe]gn ok "Slagvér(?) o[k] ... ... ... <sint>.
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.
§AP "Sveinn/"Steinn ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu
§AP "Sveinn/"Steinn ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður
"Sv[ei]nn ... eptir "Bróður/bróður. Þeir [l]ǫgðu(?) hann ...
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en
"Sveinn gerði kuml epti[r] "Fastmund(?)/"Vestmund(?), fǫður sinn.
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"Œpir(?) ok "Sveinn reistu stein [þenn]a eptir ...
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð
... ok "Sveinn ok ...
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.
"Sveinn lét [r]eis[a] steina [e]p[tir] "..., fǫður sinn. "Œpir risti.
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking,
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B
"Sveinn lét rista rúnar eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn.
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir
"[G]unnarr ok "Sveinn reistu stein at "Tunnu/"Tonnu, móður ...
"Bjǫrn ok "Sveinn létu reisa ... "...[fa]st, fǫður sinn, ok eptir "Sigdjarf,
"Jóbjǫrn/"Eybjǫrn ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda "Ingiþóru.
§A "Sveinn ... ... ... §B ... ...
"Ingifastr ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa
"[S]vei[nn] ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir
"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok
"<oka> ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann
"Ásgautr ok "Sveinn, "Ingifastr ok "Ingibjǫrn ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á
"Fastlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Ketil, bróður sinn. "Sveinn risti.
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir "Karl, bónda
lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir "Oddulf.
létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul,
"... lé[t] r[eisa] ... [epti]r "... son "Gunnars í "Hrísney. "Sveinn risti.
"Svei[nn] ... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði,
"Svei[nn] ... ... ... [ris]ta st[ein] ... ... [s]em hana fœrði til
gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok
"Ǫnundr ok "Sveinn(?) ok "Ernbjǫrn ok "Hegviðr(?).
"Áki ok "Sveinn þeir létu reisa stein eptir "Ótryggva, fǫður sinn.
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"Sveinn ok "Bjǫrn ok "Ígulfastr létu reisa stein eptir "Ígul, fǫður
"Sigviðr ok "Sveinn létu rétta stein at "Hegvið, fǫður sinn.
"Steinn/"Sveinn lét reisa stein þenna eptir "Viðbjǫrn, fǫður ...
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar
ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>
"Ingivaldr ok "Sveinn létu rista stein þenna eptir "Hákon, fǫður sinn.
ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
§P "Sveinn ok "G[í]slaug lé[tu rei]sa stein at "Sigstein, fǫður sinn. §Q
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður
"Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
"Sveinn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da
lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok
Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður sinn.
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Þorgeir, fǫður sinn.
§A "Sveinn ok "Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok
... "[S]veinn lét hǫggva ... ...
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak,
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
"Sveinn, ... ...
"Sveinn af "Lundi.
"Sveinn af "Lundi.
"Sveinn í "Lundi.
"Sveinn í "Lundi.
"Sveinn "Selanus.
"Sveinn "<þorbi>
"Sveinn rex danorum.
§A ... §B ... "Grímr §C ... "Þorgrímr, "Guðmundr, "Sveinn
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Sveins (7 förekomster)
reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi> "Sveins(?) bróðu[r].
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd
þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
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gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?) "Ginnlau[g]ar.
§A "Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu
"Ásgautr "Viða sonr, ... maðr "Sveins, reisti stein ... ept bróðu[r] ...
Sveinu (1 förekomst)
... [ste]ina eptir "Sveinu, bónda sinn. ...
Sveinung (1 förekomst)
"Rannveig gerði kuml þessi eptir "Sveinung, bónda sinn.
Sveinungr (2 förekomster)
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð
Svell (1 förekomst)
"Geirbjǫrn setti stein þenna eptir "Svein(?)/"Svell(?), bróður sinn.
sverð (5 förekomster)
... "Oddulfi ... §PB "<auþikʀ> ... ... ... ... ... sverð [i]lt "<ul—li> ... ... ... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA
... sverð [i]lt "<ul—li> ... ... ... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en
seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð
[i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð ilt.
"Domnall "Selshǫfuð á sverð þetta.
Sverkir (3 förekomster)
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
"Sverkir lét brú gera eptir "Eringunni, móður góða.
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Sverra (2 förekomster)
"Áskell ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok]
"Rúni risti rúnar eptir sonu sína "Sverra(?) ok ...
Sverting (1 förekomst)
"Helga lét reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En
Svertingr (2 förekomster)
"Svertingr reisti stein at "Harmsorga, fǫður sinn.
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna
Sviðanda (1 förekomst)
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
Svíðanda (1 förekomst)
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
Sviðbalka (1 förekomst)
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Sviðbalki (1 förekomst)
"Þorkell "Sviðbalki reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður] [si]nn er
Sviðings (1 förekomst)
"Hornbora steinn "Sviðings.
sviki (1 förekomst)
... "Ásbjǫrn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þá, er hann sviku.
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svíki (1 förekomst)
Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
sviku (3 förekomster)
"Ásbjǫrn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þá, er hann sviku.
reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá,
í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
svíkvi (1 förekomst)
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
svikvinn (2 förekomster)
sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal
... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
Svíþjóðu (3 förekomster)
[í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.
sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á "Svíþjóðu.
Svíu (1 förekomst)
... ... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ... ...
svær (5 förekomster)
"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?), "Freygeirs(?) arfi,
"Eybjǫrn ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær s[inn], ... [e]pti[r] bó[nda] ...
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður sinn.
"<hinuntr> lét rétta stein eptir "Guðrík, svær sinn.
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sværu (2 förekomster)
"Sigviðr, sonr "Gillaugar, reisti rúnar eptir "Ragnelfi, sværu sína.
fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
Svǫlunesi (1 förekomst)
þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri "Ásbjarnar.
Sylfa (4 förekomster)
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa,
"Sylfa/"Solfa ok "Búi gerðu brú þessa eptir "Ásgeir, var sonr ... ...
§A "Sylfa reist[i] ... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði
"Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann "Syl[fa]/sjal[fr].
Sylfu (2 förekomster)
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Sǫlvu, bróður sinn.
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.
sýna (1 förekomst)
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
synd... (1 förekomst)
sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
syndalausi (1 förekomst)
arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[únar].
syndir (1 förekomst)
fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept
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syni (4 förekomster)
"Ferð-Kári reisti stein þenna eptir "Guðbjǫrn(?)/"Kolbein(?), syni sínum.
... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
"Hallsteinn lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.

synir (43 förekomster)
Ög 136 $
at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir,
Ög 136 $
broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm,
Ög 136 $
synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð]
Ög 136 $
fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir
Ög 165
§A "Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna
Ög 202
"Geir[i] reisti steina þessa eptir "Steinkel. Þeir váru synir "Bjarnar.
Ög ATA6225/65
"Hákon þeir brœ[ðr], synir "Gunn... [lé]tu ... ... ... ...
Sö 54 $
at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist rúnar.
Sö 58
"Lífsteinn [ok] "Freybjǫrn o[k] ... [s]ynir "Svarthǫfða eptir sinn fǫð[ur].
Sö 70
þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.
Sö 88 $
fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir "Holmlaugar.
Sö 113
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.
Sö 145 „
§A "Tosti, "Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?),
Sö 166
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi
Sm 11
"Klakka synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir
Sm 55 $
"Haki(?), "Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir "Stein(?), f[ǫður](?).
U 155 $
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok "Ragnfríðar.
U 177
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns. "Fótr risti rúnar.
U 208
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti steina.
U 225
þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fǫður.
U 307 $
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar,
U 394
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í ... ...
U 473
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir "Ásgeirs.
U 479
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður.
U 495
"... ok "Ingifastr ok "Ingimundr, þeir váru brœðr, synir "...
U 498 „
"Víkingr ... ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál, fǫður sinn.
U 503 $
"Ernfastr ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn] "Ketilfast.
U 512 $
þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ... merki at
U 566
lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.

U 608
... "[Í]gulbjǫrn, "Kvígulfr, þeir brœðr allir létu rétta steina, synir "Sigríðar ...
U 903 $
þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu stein þenna.
U ATA6243/65
... [epti]r "B[jǫrn](?) [ok] "[Þors]tein(?), synir "Freysteins. "Si[gþr]úðr(?) heitir móðir þeira ... ... steina.
G 114
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða,
G 252 $
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
DR 107
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var
DR 149 „$
§A "Þorgísl setti ok synir §B "Leifa í stað þenna §C stein eptir "Leifa.
DR 192
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.
DR 209 $
þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En
DR 218
"Eysteins synir reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara "Ásbjarnar
N 29
"Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
N 63 $
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn.
N 84
"Gása synir reistu stein þenna eptir "Gunnar, bróðurson.
N 163
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist

U 22 $

U 1107

U 617
Vs 24 $
DR 230

Sö 109
Sö 288 $

DR 97

Syrkell (1 förekomst)
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn.
sýsla (1 förekomst)
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
systir (3 förekomster)
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa
ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa] systir góð.
§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið
systkin (2 förekomster)
ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður
systling (1 förekomst)
"Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.

U 393

G 135

Öl ATA4375/56 $

systr (1 förekomst)
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
systrir (1 förekomst)
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok
Systu (1 förekomst)
... [e]ptir "Systu, konu sí[na] ...

systur (19 förekomster)
Öl 27 $
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
Öl 49 „$
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
Ög 91 $
"Órœkja(?) reisti stein þe[nna] eptir "Ǫmmu(?), systur.
Ög 217
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
Ög ATA6266/59A
"..., systur sína gó[ða].
Sö 302
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
Sö 318 $
létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi
Sö 357
At "Eydísi, systur ...
Sm 170
"Véfúss setti stein ep[tir] ... "...bjǫrg, þeira systur ...
Vg 79
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
Vg 177 $
"Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur "Gneggis(?)/"Kneikis(?).
U 92
lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
U 100
at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
U 311
eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at systur sína.
U 923 $
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
Vs 15
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir
G 52
... [dó]ttur/[sys]tur sína góða ...
DR 401
sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
N 543
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...

Sö 208
U 985

systursonr (2 förekomster)
bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr "Ennibrattar.
reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.

U 72

Ög 16 „

GR 76
GR 76
GR 76

Öl 2 „
Öl 23 „$
Ög 33 $
U 439 „$
U 621 $
U 750 $
U 903 $

U 903 $
U 1046 $

Vg 186 $

Sö 14 $
Vg 136
Vg 193

systursonu (1 förekomst)
"Gerðarr ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok "Ingimund.
Syvurr (1 förekomst)
"Syvurr reis[ti] ... ... ... ... [br]óður sinn.
sæ (3 förekomster)
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á
Sæbjǫrn (7 förekomster)
"Dótt[ir](?), "Þe[gn](?), "...geirr(?) [létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir,
... ... ... eptir "Sæbjǫrn, fǫður sinn.
"Herleif ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á
"Ábjǫrn ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at
"Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir
Sædjarf (2 förekomster)
ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu stein þenna.
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
SæEyndr (1 förekomst)
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs
Sæfa (3 förekomster)
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat
"... setti stein þenn[a] ... "Sæfa, brœðr [s]ín[a], ... [gó]ða.
... stein þenna e[ptir] ..., bróður "Sæfa.

U 454

Sö 96

Öl KALM1982;57

Sö 63 „$
Sö 63 „$

Sæfari (1 förekomst)
ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti hjó.
Sæfu (1 förekomst)
... ... [s]tein þenna at "Begli, fǫður sinn, bónda "Sæfu. Hann var fa[rinn](?) ...
Sæfús (1 förekomst)
ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
Sægeir (2 förekomster)
§P "Valr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir
sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.

U 921

Sægeirr (1 förekomst)
"Sægeirr lét hǫggva stein at "Una/"Unna, son sinn.

U 796 $
DR M67
DR M68

Sægrímr (3 förekomster)
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar
"Sægrímr á "Lundi.
"Sægrímr.

G 94 $

Sælafr (1 förekomst)
"Sælafr lét kuml(?) ...

U 996 $

Sö 221

sæluhús (1 förekomst)
aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu> <iaʀ>
Sæmund (1 förekomst)
"St[e]infastr lét hǫggva merki þetta eptir "Sæmund, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi.

U 1024

Sæmundr (1 förekomst)
"Sæmundr lét rétta stein eptir "Steingísl, mág sinn.

DR M66 $

Særða (1 förekomst)
"Særða(?) í "Lundi.

DR 83 $

Sö 297
U 550 $
U 729 $

U 541 $

Vg 45

Ög 136 $

Ög 184

Sö 51
Sö 59

særði (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti
Særeif (3 förekomster)
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok "Holmsteins.
... [þ]enna e[pti]r "Sigreif/"Særeif, fǫ[ður] ...
"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun
Særeifr (1 förekomst)
Hér liggr "Sigreifr/"Særeifr, bróðir ... ... En "Œpir risti rú[n]ar.
Særla (1 förekomst)
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.
sæti (1 förekomst)
svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum.
Sæþórr (1 förekomst)
"Sæþórr reisti eptir "Þóra, bróður sinn, var dauðr.
Sæulfr (2 förekomster)
"Guðfastr, "Sæulfr reistu at "Holmstein, bróður sinn, stein.
"Sæulfr <iunʀ> ... ... "... fǫður [si]nn ...

Öl 21 $

DR M69
DR M70

U 22 $

Ög 67

U 631 $
U 632 $

Sævar (1 förekomst)
... "... lét reisa steina epti[r] "Sævar, fǫður s[i]nn góðan.
Sævini (2 förekomster)
"Sævini "Ulfgauts frænda.
"Sævini í "Lundi.
Sørkell (1 förekomst)
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð
Sørkvir (1 förekomst)
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
Sœgsa (2 förekomster)
"Nikulás lét rétta steina eptir "Sœgsa, fǫður sinn.
"... o[k "Ste]inbjǫrn/"[Ar]inbjǫrn ... ... [br]óð[u]r sinn "Sœgsa.

sǫgum (8 förekomster)
Ög 136 $
standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát
Ög 136 $ sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk
Ög 136 $
nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir
Ög 136 $
"Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra
Ög 136 $
m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar
Ög 136 $
þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat.
Ög 136 $
"Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.
Sm NOR2001;25
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...

Ög 43

Sǫlsi (1 förekomst)
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.

Sö 43 $
U 836
M8
DR 209 $

Sö 61

Ög 46

Sö 132

DR 229 $

U 127
U 164
U 165
U 212
U 261 $

Vs Fv1988;36 $

Gs 13

Sǫlva (4 förekomster)
... þenna ep[tir] "[Sǫl]va(?), fǫður [sinn. "Guð] hjalpi ǫnd hans. ...
"Holmfastr, "Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgísl reistu stein eptir "Sǫlva, fǫður sinn.
"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein
Sǫlvi (1 förekomst)
"Þorsteinn lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn bróður.
Sǫlvu (1 förekomst)
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Sǫlvu, bróður sinn.
Sǫndum (1 förekomst)
"Þrúðrún reisti(?) stein at fǫður sinn "Bjǫrn í "Sǫnd[u]m.
Sǫssur (1 förekomst)
§A "Sylfa reist[i] ... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ
Tábý (5 förekomster)
at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
"Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein
kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
Taf (1 förekomst)
"Taf(?) lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr
Tafeistalandi (1 förekomst)
s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn.

Tafeistr (2 förekomster)
"Tafeist[r] ... [rei]sa stein þenn[a] ... "Guð hj[al]pi ǫnd [ha]ns.
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.

U 467
U 722

X PomChudziak2003;123 $

U 424 „

U 1120 „

Sö 19 $

Sö 19 $

Sö 19 $

Hs 7

U 93 „$

táfl (1 förekomst)
"Jón á táfl.
Tafsa (1 förekomst)
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
<taist> (1 förekomst)
"... lét reisa stein eptir "<taist>, bónda sinn, son "...
Tár (1 förekomst)
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn,
Tarr (1 förekomst)
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda
Tárr (1 förekomst)
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða,

Társtǫðum (1 förekomst)
svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn fáði.
Tassi (1 förekomst)
"Sigfastr ok "Tassi(?)/"Dási(?) o[k] "Ǫ[n]undr(?) þeir létu ep[ti]r "Þorstein.

U 1111

Tata (1 förekomst)
hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.

Sö 41 $

Tati (1 förekomst)
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun

U 1070

<tatr> (1 förekomst)
"<tatr> ok "Gamall létu rétta stein eptir "Þórð, fǫður sinn.

U 1111

Sö 41 $

U 585 „

U Fv1953;266

U NOR1996;17C

DR SCHL12

Tatta (1 förekomst)
stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.
Tatti (1 förekomst)
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua>
<tauþar> (1 förekomst)
ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
<tayr> (1 förekomst)
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn,
<...tbmlʀ> (1 förekomst)
<...t[b]mlʀ>
<tbmlʀ> (1 förekomst)
§A <fuþork> <hnias> <tbmlʀ> §B ...

G 311

U NOR2000;30B

DR NOR1988;5 $

U 241
U 344

Ög 157 $
Sö 20 $

DR EM85;306 $
DR EM85;306 $

Vs 17

U 906 $

tbmlʀ>
<fuþork hnias tbmlʀ>

(1 förekomst)

tecum (1 förekomst)
Fr[iðr] {pax tec[um]}
teitirúnar (1 förekomst)
gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ... ...
tekit (2 förekomster)
eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá
<ti> (2 förekomster)
"<–ti-> gerði brú þessa e[p]tir "Heimkel ok "Sibba, sonu sína.
"[G]uðmundr <ti> rétti stein þenna eptir "Þorfast, fǫ[ður]/fó[stra] [sinn].
tíðenda (2 förekomster)
sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr
ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.
Tíðfríð (1 förekomst)
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
Tíðfríðr (1 förekomst)
"Tíðfríðr lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok

U 88
U 103

Sö 75
Sö 187
Sö 205
Sö 293
U 733 „
U 742
U 758
U 759
U 771 $
U 775
U 828 $

Ög 136 $
Ög 136 $

Vg 4

Sö 55
Sö 195 $
Sö 197
Sö 198
Sö 207
Sö 210 $
Sö 212
Sö 321

Tíðkuma (2 förekomster)
"Spjallboði ok "Uni/"Unni létu reistu stein at "Tíðkuma, "Ingiþóru.
ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
Tíðkumi (11 förekomster)
"Nennir ok "Tíðkumi reistu stein at "Ulf, bróður sinn.
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð
sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?) steindi(?).
"Eyvindr ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
"Þorsteinn(?) lét reis[a] ... "..., son sinn góðan. "Tíðkumi hjó.
"Ari lét eptir "Ósyrg, fǫður sinn. "[Tíð]kumi risti rúnar.
fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
tigir (2 förekomster)
tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar
tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir
tigu (1 förekomst)
son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
til (29 förekomster)
lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð
bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
"Guð... ... fǫður sinn. Fór hæfila hann til "Englands. "Guð hjalpi sál hans.
"Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni til gera.
"Ófeigr ok "... l[ét]u reis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gert.
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þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.
son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir risti.
vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok
"[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
"Svei[nn] ... ... ... [ris]ta st[ein] ... ... [s]em hana fœrði til "Sigtúnum.
"...[ste]inn ok "Ábjǫr[n] ... til.
"Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en
"Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.
f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ...
stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
"Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
§A ... kross þenna til ... §B ... kross ...
tinnu (2 förekomster)
... §PD ... ... §QA "Folki §QB ok §QC "Kilfir §QD it f[áðu] tinnu, tinnu fáðu.? §RA ... §RB ... §RC ... §RD ... ...
§PD ... ... §QA "Folki §QB ok §QC "Kilfir §QD it f[áðu] tinnu, tinnu fáðu.? §RA ... §RB ... §RC ... §RD ... ...

Ög 117 $

tjá (1 förekomst)
"...vér bað tjá(?) stein þenn[a] ... ... ...

Sö 288 $

Tjǫrva (1 förekomst)
ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi

Sö 305
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U 1167

U 232
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DR 331

Tjǫrvi (2 förekomster)
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr
<tnʀ> (1 förekomst)
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.
Tobba (3 förekomster)
"Tosti ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður sinn.
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir risti.
"Ǫzurr setti steina þessa eptir "Tobba.

U 229
U 689
U 926 „$
U 926 „$
DR 30 $

Tobbi (5 förekomster)
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar.
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
§P "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) [o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn
... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ...
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Tófa (19 förekomster)
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
"Tófa(?)/"Bófa(?) lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð
stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar
... [r]eisti stein [ept]ir "Tófa, má[g] ...
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
... "Tófa ok ... [hj]alpi ǫnd ...
... [epti]r "Tófa, fǫ[ður sinn] ...
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds
"Þjóðkell reisti stein þenna eptir "Tófa, mág sinn.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Tosta, son sinn, ... dreng.
... [r]eisti ... ept skipara sína "Þíri(?) ok "Tófa.
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"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.
§A "Áskell setti st[ein] [þ]enna at "Tófa [b]róður sinn ... §B en "<kru...>
"Saxi setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
"Tosti ok "Ásbjǫrn reistu stein þenna ept "Tófa, bróður sinn/...
Tófi (13 förekomster)
"[B]ófi/"[T]ófi(?) lét gera kuml þessi eptir "Tófu, konu sína ...
"Tófi reisti stein þenna eptir "Lið-Bófa, fǫður sinn.
... "Tófi reist[i]/reist ...
"Tófi gerði óð(?) þenn[a] eptir "Tóli, son sinn.
"Gunna ok "Tófi o[k] ... ... ... ... ..., bróður sinn. "Guð hjalpi.
... [o]k "Tófi þeir létu reisa stein þenna eptir "...
hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu
"Tófi "Geddu sonr setti ... ..., félaga sinn, fóstra "Þorgnýs.
"Tófi reisti stein þenna eptir "<umun>/"Ómun, sinn féla[ga].
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr
þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?)
Tófu (2 förekomster)
"[B]ófi/"[T]ófi(?) lét gera kuml þessi eptir "Tófu, konu sína ...
ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka
tók (4 förekomster)
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
"Eyndr ... [þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q
síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...
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Tóka (25 förekomster)
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
"Tosti reisti stein eptir "Tóka ok "Orrosta, nefa sína.
§A "Tosti, "Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?)
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
"Ábjǫrn lét reisa stein eptir "Tóka "Óníðing.
"Þorgarðr/"Þorgerðr setti stein þenna eptir "Tóka, mág sinn.
"Þórir reisti stein þenna ept[ir] "Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Ásmundr reisti stein þenna eptir "Tóka(?)/"Tœk(?), fǫður sinn.
ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd
ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann
"Þorgeirr "Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan
... stein þenna at "Tóka ... góðan.
"Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr.
"Saxi setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
§A "Áskell setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B
eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
"Ásbjǫrn, heimþegi "Tóka, setti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn.
"Ásbjǫrn, heimþegi "Tóka, setti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn.
"Birla setti ... ... eptir "Tóka, mág sinn ...
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.
"Þorkell "Sviðbalki reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður] [si]nn er sk[ip](?) ...
Tóki (24 förekomster)
"Boði(?) ... "Tosti ok "Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir "Þorgaut, [fǫ]ður sinn.
"Tóki reisti stein ept bróður sinn "Jóstein(?).
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á
þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr
"Tóki ok "Þorgerðr þau lé[tu] ... at "Forkunn, son sinn.
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"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í "Kelsstǫðum.
§A "Tóki "Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok
"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf
§A "Tóki ... ... §B ...
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar
"Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga,
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn,
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
"Tóki setti ...
"Tóki reisti stein þenna eptir "Auðga, bróður sinn, harða góðan [þegn].
"Tóki lét kirkju gera ok ...
"Bróðir ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða
"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.

U 614 $

tóku (1 förekomst)
bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
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Tóku (1 förekomst)
"Ás... ... stein eptir "Víking, fǫður sinn, ok eptir "Tóku, m[ó]ður sína.
Tóla (5 förekomster)
"Tóla lét reisa stein eptir "Þorlak, son sinn.
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða
tolf (2 förekomster)
múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
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tolfta (1 förekomst)
gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir
Tóli (8 förekomster)
"Tófi gerði óð(?) þenn[a] eptir "Tóli, son sinn.
ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g.
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.
"Tóli í "Lundi.
ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ... ... "Tuli/"Tóli.
Tólir (6 förekomster)
"Tólir(?) reisti(?) stein(?) þenna(?) eptir(?) "Geirvé(?) ...
"Tó[l]ir/"Dó[tt]ir reisti stei[n] ... "Óníðing, bró[ð]ur sinn.
"Tólir reisti stein þenna eptir "Þorkel, mág si[nn].
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?),
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ...
Tolkr (1 förekomst)
"Tulkr/"Tolkr ri[sti]
Tonna (4 förekomster)
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna
"Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna sálu.
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður sinn.
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr
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Tonnu (2 förekomster)
"[G]unnarr ok "Sveinn reistu stein at "Tunnu/"Tonnu, móður ...
hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
Tóra (2 förekomster)
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd
Tosta (11 förekomster)
"Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir "Eyvind, "Tosta son, er átti "Haugbý.
§A "Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna eptir "Tosta.
§B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna eptir "Tosta.
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok
... lét [r]eisa stein þenna eptir "To[s]ta(?) s[on] ...
"Geirvarr(?)/"Geirvǫr(?)/"Gróa(?) reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra heimti(?) stein.
"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Tosta, son sinn, ... dreng.
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?)
"Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína
Tosti (15 förekomster)
"Boði(?) ... "Tosti ok "Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir "Þorgaut, [fǫ]ður sinn.
"[T]osti reisti stein eptir "Eystein, mág(?) sinn.
"Tosti reisti stein eptir "Tóka ok "Orrosta, nefa sína.
"Tosti reisti stein þenna eptir "Gæsling, fǫður sinn.
§A "Tosti, "Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður
"Tosti r[eist]i [s]tein eptir "Gunna, mág sinn, ... ... ... vestar[la]
"Tosti gerði kuml þessi eptir "Etta, son s[inn].
"Tosti ok "... [e]ptir "Bófa, fǫður s[inn].
"Tosti ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba,
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt "Knútr.
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar,
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur
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"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn,
§A "Tosti(?) ok "Gunnarr ... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn,
"Tosti ok "Ásbjǫrn reistu stein þenna ept "Tófa, bróður sinn/...
Tóta (1 förekomst)
... setti stein þenna eptir "Tóta/"Dóta, son ..., bróður "Gauts.
Trani (2 förekomster)
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður
"Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir [rú]na[r](?)/"[Tr]an[i](?) risti.
tré (1 förekomst)
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli
<trete> (1 förekomst)
at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
Trjónn (1 förekomst)
þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.

Sm 37
Vg 55

trú (2 förekomster)
mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.
þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.

G 188 $

trúa (1 förekomst)
merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu

U 972 „$

Trúfastr (1 förekomst)
"Ingvarr(?) ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?)
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Trygg (1 förekomst)
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn,
tryggu (1 förekomst)
... [e]n "Hrossketill vélti í tryggu eiðsvara sinn.
Tryggulf (1 förekomst)
gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Tryggvi (1 förekomst)
stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?) "Tryggvi(?).
Tubba (2 förekomster)
"Tosti ok "Sigfúss ok "Sigmarr létu reisa ste[in] eptir "Tobba/"Tubba, fǫður sinn.
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir risti.
Tubbi (4 förekomster)
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
§P "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) [o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir
"Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir
<tuguta> (1 förekomst)
"Ásgautr "<tuguta> sonr reisti stein ept "Ásgeir, bróður sinn.
<tuku> (1 förekomst)
"Ása setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var

Tuli (1 förekomst)
ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ... ... "Tuli/"Tóli.
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Tulkr (1 förekomst)
"Tulkr/"Tolkr ri[sti]

Tuma (8 förekomster)
"Þórir(?) reisti stein eptir "Tuma/"Tumma/"Dóma, son sinn.
þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs
"Ágoti lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok
rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja "Hein.
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
Tumi (5 förekomster)
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
"Tumi reisti stein þenna eptir "[Gei]ra(?), félaga sinn.
"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna
Tumma (4 förekomster)
"Þórir(?) reisti stein eptir "Tuma/"Tumma/"Dóma, son sinn.
þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir
"Ágoti lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í
st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
Tummi (2 förekomster)
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
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<tuna> (1 förekomst)
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.
Tunna (3 förekomster)
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann
"Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna sálu.
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður sinn.
Tunnu (1 förekomst)
"[G]unnarr ok "Sveinn reistu stein at "Tunnu/"Tonnu, móður ...
<tuþruu>
"Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>

(1 förekomst)

tvá (11 förekomster)
lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok "Sigbjǫrn.
"Hró[l]f[r](?) [reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá ... sálu þ[eira].
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?)
"Jarpi lét stein eptir so[nu] sína tvá.
"Guðfastr lét hǫggva steina tvá eptir "Eist, son sinn, ok sjalfan sik.
"Lífsteinn risti rúnar eptir feðga tvá, góða drengi.
§P "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura
"<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði
"Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
tvau (1 förekomst)
rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
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Tveggja (2 förekomster)
stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.
stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja "Hein.
tveir (4 förekomster)
Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir
konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum,
§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son
reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son
tvisgildan (1 förekomst)
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at
tvær (3 förekomster)
feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok
<tyfrb> (1 förekomst)
"Hallsteinn lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó stein þenna.
týndi (1 förekomst)
§B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
týnði (1 förekomst)
setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
<tyti>
"Guðríkr á "<kufri> <tyti>

(1 förekomst)
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Tœk (1 förekomst)
"Ásmundr reisti stein þenna eptir "Tóka(?)/"Tœk(?), fǫður sinn.
tœkr (1 förekomst)
bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
tǫrgu (1 förekomst)
nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat

Sö 238 „

<þʀa> (1 förekomst)
létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.

U 1130 „

<þaʀ> (1 förekomst)
ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ... <liku> <þaʀ>.

þá (39 förekomster)
Sö 55
ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir
Sö 56 $
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa
Sö 170
fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
Sö 280
ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.
Sm 71
hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
Vg 119 $
gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar.
U 29 $
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n]
U 29 $
meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær
U 29 $
En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk
U 29 $
ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk
U 29 $
Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi
U 344
á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt "Knútr.
U 344
tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt "Knútr.
U 614 $
stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
U 1028
... "Ásbjǫrn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þá, er hann sviku.
U ATA5734/59 $
... §B "Nann(?)/[frœk]nan(?) fǫð[ur](?)/fœð[ir](?) þann/þá ...

U Fv1984;257
Gs 11
Gs 13
Hs 14 $
Hs 14 $
Hs 14 $
Hs 14 $
Hs 14 $
Hs 15 $
Hs 15 $
Hs 15 $
Hs 15 $
Hs 15 $
Hs 15 $
G 134
DR 1
DR 66
DR 216 $
DR 216 $
DR 217 $
DR 217 $
N 29
N A222

U ANF1937;163

U 819

Sö 13 $

Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?)
sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr
[var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa
sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar
þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis
eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein
"Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir
rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
"Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða
reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar bǫrðusk.
stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?)
varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at
Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
§C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
þá. (1 förekomst)
ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
<þah> (1 förekomst)
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
þair (1 förekomst)
"Vík[ingr] [ok] "Myskja þa[u]/þa[iR] ... ... þenna at "Sigbjǫ[rn] ... sinn.

U 1033
N A53

Sö 321

DR 265 „

þakka (2 förekomster)
reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
þan (1 förekomst)
"Ófeigr ok "... l[ét]u reis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gert.
<þanfuþ> (1 förekomst)
"<ranuiþi> "<huas> reisti stein þenna eptir "<þanfuþ>.

þann (18 förekomster)
Ög 95 „
... þann ...
Ög 111 $
"Væringr reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með "Knúti.
Ög 212 „
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
Ög N288 $
þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
Sm 35
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
Sm 42
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
Sm 92 $
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
U 491
"... ok "Gullaug o[k] ... þann ...
U 719
... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
U ATA5734/59 $
falla ... §B "Nann(?)/[frœk]nan(?) fǫð[ur](?)/fœð[ir](?) þann/þá ...
Vs 15
hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður. "Balli.
Bo Peterson1992
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
G 40
Jó þann "Oddr rak.
DR 81
reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of
DR 293 „
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
DR 365 „
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.
DR 380
reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans
N 228
"Helgi reisti stein þann ept "Ketil, bróður sinn.

DR 107

þanns (1 förekomst)
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.

Sö 137
Vg 119 $
Vg 119 $
U 29 $
U 29 $
U 207
U 884
N A222

U 95

N 184

þar (8 förekomster)
at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ...
<þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli
ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar.
En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
"Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar. §C ... þar v[áru] ...
"Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
<þartunki>
§A ... [ste]in þenna eptir ... ǫnd hans §B <þartunki>

(1 förekomst)

þás (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.

þat (28 förekomster)
Öl 1 $
hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat
Ög 136 $
"Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at
Ög 136 $
sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum,
Ög 136 $
Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar
Ög 136 $
sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi
Ög 136 $
Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum
Ög 136 $
Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum
Ög 136 $
niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.
Sö 14 $
ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.
Sö 130
góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)] "Gǫrðum(?) ...
Sö 137
þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
Sö 175
lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
Sö 175
ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
Sö 196
stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna vestr.
Sm 127
... "Hákonar, þ[a]t <ru-s> ...
Sm NOR2001;25
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
Vg 119 $
... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok

U 114
§B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
U 337 $
ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar
U 344
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt
U 473
"Folkbjǫrn lét reisa stein eptir "Nef, bróður sinn. Þat eru synir "Ásgeirs.
U ANF1937;163
§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
U NOR2000;30A
Þet(?)/Þat(?) gái(?)
Vs 3 „
stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
G 77
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
G 203 $
innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en
DR EM85;371B $
en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ...
DR MLUHM1983-84;131
§A "Ormhildr kvað þat §B ... §C ...

U 344

Öl 26
Ög 8 $
Ög 84 „
Ög 94 $
Ög 177 „
Ög 181 $
Ög 224
Ög Fv1959;249
Sö 2
Sö 3
Sö 7
Sö 9
Sö 11
Sö 13 $
Sö 32 U/V
Sö 37
Sö 109
Sö 115 $
Sö 141

þats (1 förekomst)
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt "Knútr.
þau (78 förekomster)
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr
"Þorkell ok "Helga, þau reistu stein.
"Ásgauta/"Áskatla ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
§A "Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.
§A "Ástríðr, "Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr
"Þor... ... "... þau létu reisa s[tein] ... "...[s]tein, son s[inn].
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd
"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður "Illuga.
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með
"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku,
"Vík[ingr] [ok] "Myskja þa[u]/þa[iR] ... ... þenna at "Sigbjǫ[rn] ... sinn.
§A "Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir
ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.
"Véulfr ok þau "Alfdí[s](?) ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at "Holmdjarf(?),
"Slóði ok "Ragnfríðr þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son

Sö 149
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B
Sö 276 $
"Sigviðr ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir "Óleif.
Sö 280
"...bjǫrn ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ...
Sö 288 $
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður
Sö 328
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda
Sö 347
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok
Sö Fv1948;282
"Guðmundr ok "Gísla þau létu gera brú.
Sm 149
... "Fastlaug, þau hjún, létu eptir "Þjalfa, son s[inn].
Sm 169 $
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).
U 11
rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?) merki ... "Hákon bað rista.
U 14
"Tóki ok "Þorgerðr þau lé[tu] ... at "Forkunn, son sinn.
U 29 $
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n]
U 29 $
sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í
U 53
"Þor[st]einn ok "Freygunnr þau ... stein eptir ..., son sinn.
U 102
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
U 108 $
"[I]ngi o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
U 193
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda "Gu[nn]u.
U 240
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans,
U 319
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti>
U 338
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum
U 375 $
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð
U 389
"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son "Árna.
U 418
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
U 419
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir
U 430
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
U 455
stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
U 461
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at
U 508 $
reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
U 518 $
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir.
U 540
"Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans
U 735
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
U 745 „
"Bjǫrn ok "Rúna þau létu reisa st[ein] ... bróður ...
U 775
lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
U 855
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr
U 875
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi
U 884
§A "Holmgeirr ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ...
U 932
§B "Múli ok "Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.

U 954 „
Þau(?) "Eyríkr(?)/"Auðríkr(?) frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga,
U 1012
"Spraki ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir "Bjǫrn, fǫðu[r] sinn.
U 1053
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
U 1088 „
... ... ok "Ketilfastr ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein ... sinn.
U 1093
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
U 1104 $
"Nes-Végeirr ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill
U 1145
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 1168
"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti at ...
U NOR1995;19 $
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...
U RR1987;134
þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í "Hú[s]um(?).
M 11 $
§P "Gunnviðr ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr
M 11 $
En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr
G 134
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss.
G 188 $
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir
G 252 $
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
G 343 $
hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
DR 2
§A "Ásfríðr gerði kuml þau ept "Sigtrygg, §B son sinn ok "Gnúpu.
DR 94
reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...
DR 110
§A "Gei[r]mundr(?) ... [so]nr gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi
DR 133
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml
DR 143
ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
DR 386
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.

U 1010

Ög 200
Sö 90 $
Sö 112 $
Sö 151
Sö 158 $
Sö 170
Sm 37
Vg 8

<þefa> (1 förekomst)
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.
þegn (43 förekomster)
... ... [k]umla eptir "Geirma, þegn [n]ýtan, b[ónda](?) ...
"Andvéttr reisti stein ... at "Eist(?)/"Æsi(?), fǫður sinn, þróttar þegn.
ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].
þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
"Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð hjalpi.

Vg 59
ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr
Vg 62
"Útlagi reisti stein þenn[a] eptir "Eyvind, harða góðan þegn.
Vg 73
"Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
Vg 74
"Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fǫð]ur(?) sinn.
Vg 101
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
Vg 102
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
Vg 103
ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
Vg 108
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
Vg 113
"Dagr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn frænda, harða góðan þegn.
Vg 115
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.
Vg 137
stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
Vg 150
"Þyrvé reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr vígi.
Vg 151
"Véfastr reisti stei[n þenna epti]r "Vífa, harða góðan þegn.
Vg 152
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.
Vg 157
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
Vg 158
"Kafli reisti stein þenna eptir "Geira, þegn harða góðan, bróðurson "<bitu>.
Vg NOR1997;27
"Ulfr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.
DR 86
"... ... stein ... ... bróður sinn, harða góðan þegn.
DR 98
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja "Hein.
DR 99
"Gyða reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar þessar.
DR 106 „
... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan þegn.
DR 115
§A "Spǫrr reisti stein þenna ... ... ... ... ... ..., §B harða góðan þegn.
DR 121 $
sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.
DR 123
setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
DR 130
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
DR 143
reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi.
DR 209 $
setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs
DR 209 $
setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept
DR 213
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
DR 278
"Tóki reisti stein þenna eptir "Auðga, bróður sinn, harða góðan [þegn].
DR 293 „
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
DR 294
kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
DR 343
reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan þegn.
DR 372 $
"Þorsteinn lét hǫggva eptir "Sv[ein], góðr þegn.
DR AUD1995;279
þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?) þegn

Öl 2 „
Sö 237
Sö 348
Sö 349
Sö 353
Sm 71
U 34
U 131
U 201 $
U 353
U 363 „
U 372
U 456
U 935
U 937
U 990
U 991
U 999
U Fv1978;226
DR M94

Þegn (20 förekomster)
"Dótt[ir](?), "Þe[gn](?), "...geirr(?) [létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund,
"Þeg[n] ... ... sinn. Hann varð drep[inn] ...
"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð hjalpi.
"Sve[inn] ... "[Þe]gn ok "Slagvér(?) o[k] ... ... ... <sint>.
"Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok
"Þegn ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
"Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna
"Ing... ... "[Þo]rbjǫrn létu gera brú at "Þegn, fǫður [sinn].
"Þegn, "Fastheiðr lét[u] ... bónda si[nn].
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
§A "Þegn(?) ... ... ... ... ... §B ... ...

þegna (3 förekomster)
Sö Fv1948;295
at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
Sm 35
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
DR 277
gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.

Sö 34 $
Sö 367

Sö 237

þegnar (2 förekomster)
brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar góðir.
at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar þegnar.
Þegns (1 förekomst)
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.

Öl SAS1989;43
Ög 133
Sö 185 „
U 372
U 447 „
U 729 $
U 847 $
U 847 $
U 1167
G 343 $
DR 143
DR 230

Sö 72 „
DR EM85;151B $
DR EM85;151B $
DR EM85;151B $

Öl 3 „$
Öl 4 $
Öl 10 „$
Öl 16 „
Öl 18 $
Öl 27 $
Öl 46 $
Öl KALM1982;57
Öl Köping23
Öl Köping69
Ög 2
Ög 20 $
Ög 22
Ög 32 $

þeim (12 förekomster)
er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa.
eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
... ... [hja]lpi þeim ...
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat,
ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug
þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.
... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan
þeima (4 förekomster)
eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál þeira/þeima.
§P "Ulfr ok "Óðinn ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er
... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>.
§R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. "Bour(r).
þeir (277 förekomster)
[Þe]ir brœðr létu r[e]isa ... [e]ptir ...
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
"Eimundr ok "Gunna[rr] ... þeir [k]uml(?) gerðu þessi eptir "<kinu> vitran.
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Jóarr o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
... [ok](?) "Sveinn, þeir réttu ...
... ok þeir brœðr létu reisa stein eptir "Skóga ...
"[K]jǫtvi(?) ok "Þ[or]... [þ]eir [b]rœðr létu ... ... ... "Véfast, ... sinn.
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Sveinn/"Steinn ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son "<si–m>.
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"Gautarr(?) ok þeir(?) brœ[ðr](?) ... ... "[G]uð hjalpi sálu hans.
... ok þeir brœðr létu le[ggja] ... þenna yfir "Jór... ...
"Boði(?) ... "Tosti ok "Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir "Þorgaut, [fǫ]ður sinn.
... þeir lǫ[gðu](?) ...
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
"Sveinn ok "Sandarr þeir gerðu spengr eptir "Fugla, bróðurson sinn.
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans
§A "Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.
§A "Karli ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng
"Geir[i] reisti steina þessa eptir "Steinkel. Þeir váru synir "Bjarnar.
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður sinn.
"Sveinn ok "Steinn ok "Jóhan ok "Ragni þeir r[eist]u/r[étt]u kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
"Þorsteinn ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?), bróður sinn.
"Hákon þeir brœ[ðr], synir "Gunn... [lé]tu ... ... ... ...
"...[b]jǫr[n] ok "Ás[b]jǫrn þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á
... þeir ...
... [ste]in fagran. Þei[r] ...
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd
"Végautr ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður sinn.
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar góðir.
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir "Þorbjǫrn.
þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein þenna.
"Gufi ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
"Spjóti, "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan
"Sveinn ok "Slóði(?) þeir reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann
"Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
"[Si]gbjǫrn ok "Sveinn þeir brú gerðu eptir "..., bróður sinn.
"Ótryggr, "Agmundr, "Sigreifr, þeir létu hǫggva stein at "Bófa, fǫður sinn snjallan.
§A "Tosti, "Eysteinn, þeir reistu at "Tóka. Synir gerðu at sinn fǫður snjallan. §B "Tóki

Sö 148
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr
Sö 153 „
... ... "[Ing]jaldr(?) þeir reistu ste[in] ...
Sö 158 $
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
Sö 164 $
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn
Sö 170
"Vésteinn, "Agmundr, "Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með
Sö 174 $
"Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
Sö 178
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir
Sö 179
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla
Sö 183 $
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn.
Sö 187
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir
Sö 194
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
Sö 199
... "...steinn ... "...[fa]str(?) þeir létu hǫggva stein þenna a[t] ...
Sö 200
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður sinn.
Sö 205
"Ingjaldr ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok
Sö 209
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
Sö 211
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
Sö 218
"Holmgeirr ok "Steinbjǫr[n þ]ei[r lét]u h[ǫgg]va eptir "Guðleif, fǫ[ð]u[r].
Sö 220 $
"Kvikr ok "Eileifr þeir létu hǫggva merki eptir "Hróðgeir, fǫð[u]r sinn góðan.
Sö 234
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
Sö 238 „
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik>
Sö 248
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður sinn.
Sö 281
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á "Serkland[i].
Sö 283
... [o]k "Tófi þeir létu reisa stein þenna eptir "...
Sö 291 $
ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?), fǫður sinn.
Sö 293
"Eyvindr ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
Sö 299
"Ǫnundr ok "Þorfa[str ... ... móðu]r sína. Þeir gerðu brú.
Sö 307 $
"Ulfheðinn ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn.
Sö 308
"Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir risti.
Sö 323 „
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
Sö 338
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður
Sö 338
ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l].
Sö 344
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn
Sö 359
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
Sö 367
reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar þegnar.
Sö Fv1982;235
"Eyg[ei]rr(?) ok "... ... [þei]r [l]é[t]u reis[a] stein eptir "Œpi, fǫður sinn.
Sm 16
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla
Sm 20 „$
§A ... þeir eru ... §B <afr–ai> "Varin, er hjoggu bœndr <þiu>.

Sm 85 $
Sm 86 „
Sm 95
Sm 126 „
Sm 150 „
Vg 3
Vg 6
Vg 14
Vg 16 $
Vg 50
Vg 55
Vg 117 $
Vg 120 „
Vg 184
Vg 197
U2„
U 13
U 22 $
U 35 $
U 43
U 47
U 56 $
U 61
U 73
U 73
U 79
U 85
U 93 „$
U 101
U 103
U 104
U 114
U 116
U 121 $
U 123 „
U 124
U 153

"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son
"Sv[ei]nn ... eptir "Bróður/bróður. Þeir [l]ǫgðu(?) hann ...
"... ok ... þeir létu leggja yfir "... [h]ans ... ... ...
"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ... ...
"<kusta> ok "<þoraiþi-> þeir reisa eptir ...
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
Þeir "Ǫnundr ok "Þorsteinn reistu s[tein] ...
Þeir "Hettingr(?), "Hervarðr reistu stein eptir "Gunnar, fǫður sinn.
Þeir "Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?),
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar
"Ulfr ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ...
sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...
"[H]eðinn ok þeir b[rœðr](?) ... ristu rúnar ...
eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr,
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál
... "[Þo]rgautr þeir ... ... ǫndu ok "Guð[s] ...
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫ[n]d.
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó
"Þorgísl ok "Signjótr þeir reistu stein at "Víg, fǫður sinn.
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð
"Hjalmviðr ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó
"Bjǫrn ok "Fullugi(?) þeir létu hǫggva stein ... sinn.
"Sigfastr ok "Tassi(?)/"Dási(?) o[k] "Ǫ[n]undr(?) þeir létu ep[ti]r "Þorstein.
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir
bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
"Jóbjǫrn/"Eybjǫrn ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda "Ingiþóru.
"Sigfastr ok "Ernfastr þeir hjoggu at sik.
"Ǫnundr ok "Þorgísl þeir létu reisa stein eptir "Ásgaut.
létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr sína. Þeir enduðust aust[r] ...
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"... lét rei[sa] ... "...fast ok at "Geirbjǫrn, brœð[r] ... [þe]ir dóu aus[tr].
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok "Ragnfríðar.
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns. "Fótr risti rúnar.
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður
"Þegn ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í
"[Ulfkell](?) ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs
"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður
"Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.
lét hǫgg[va] stein eptir "... bónda sinn. §B ... ok "Fasti, þeir ...
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir "Manna/"Mána, fǫður sinn.
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir
"Eysteinn/"Jósteinn ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í "Báristǫðum.
"Hemingr ok "Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?)
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans
ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður sinn.
"Ernfastr "<atala> ok "Steinn þeir létu rétta stein(?) at "Bjǫrn, ok "Holma rétti.
"Ketilfastr, "Nefr(?), "Ófeigr "<–iutr> þeir létu stein eptir "Ingjald, fǫður sinn.
at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú
... "<ukautu-> [þ]eir létu ... "[Ásmu]ndr mark[aði] ...
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ...
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Sveinn ok "Ígulfastr þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi,
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í ... ...
... "... þeir fœrðu stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn.
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð
"Geirbjǫrn ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi
"... ok "Ingifastr ok "Ingimundr, þeir váru brœðr, synir "...
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok "Gunnar, bró[ður
"Freysteinn, "Þorbjǫrn, "Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein, fǫður sinn.
§A "Freyb[jǫrn] ... ... ok "Fr[ey]...(?) "...f[i]nnr, þeir reistu stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn
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sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju.
"Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
... "[Sig]fastr(?) þeir létu reisa stein ... ...
§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn.
"Áki ok "Sveinn þeir létu reisa stein eptir "Ótryggva, fǫður sinn.
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi
"Arnnjótr ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn. "Þorfastr risti
"<huli> lét stein hǫggva ok þeir ... ... eptir "Krók, bróður sinn ...
... "[Í]gulbjǫrn, "Kvígulfr, þeir brœðr allir létu rétta steina, synir "Sigríðar ...
stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi
"Andvéttr ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr
"Víkingr ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður sinn.
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð hjalpi ...
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir hjoggu.
"Bjartr(?) ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
"Óleifr ok "Holmfastr/"Hjalmfastr o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ... "Balli ri[sti].
... ok "Holmfas[tr]/"Hjalmfas[tr ... þ]eir létu reis[a stei]na at "Végaut f[ǫður] ...
... "Óleifr, þeir létu reisa stein at "Geirbjǫrn(?), b[róður] ...
"Eygeirr ok "Fr[eygei]rr þeir létu reisa stei[n at] "Gota, fǫður sinn góðan.
"Eygeirr ok "Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
"[Þó]rir(?) ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ...
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn.
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður sinn. "Balli risti stein.
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at "Vébjǫrn.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Styf[j]aldr(?) ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir
... ... ... ... þeir ...
... ok "Ernviðr þeir létu reisa stein þenna ...
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"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar.
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa
"Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður sinn].
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?)
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður sinn <iu>.
§P "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar
fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok "Geir[bjar]nar(?).
"Ígulfastr lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.
"Ingi... ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "...,
"Þórir ok "Hrœríkr(?)/"Hrœðingr(?)/"Ryðingr(?) ok "Karl, þeir br[œðr] ...
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn
reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
... ok þeir ...
"Ǫnundr ok "Jǫrundr ok "Sigviðr þeir létu reisa ... ok brú ... ... ...
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Gjafaldr ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein.
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á þessa[r].
"Fasti ok "Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn "Þrónd.
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína.
bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir
bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir ...
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar
"Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífsteinn.
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn
"<hulr-...> ... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.
§A ... þeir ... ... §B ... §C ... [létu] reisa ... ...
"Helgulfr ok "Geirleifr þeir gerðu eptir "Sigmund, bróður sinn.
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn.
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð

Gs 12 $
son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar
Gs 12 $
§Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir
Gs 12 $
Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar
Gs 13
"Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
Gs 14
"Helgi [ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)] [be]ztr(?) smiða
Hs 2 $
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok
Hs 7
svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á
Hs 11
s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.
Hs 21
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum.
G 59 $
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
G 113
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok
G 113
stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
G 135
... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru fǫðurbrœðr.
G 200
"Uni/"Unni ok "Hagnviðr, arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi
G 207
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann
G 208
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi
G 272 „
... "Auðfrí[ðr](?), "Þorfríðr(?)/"Þorfreðr(?) þeir ... ... fǫður sinn, "Ragnvaldr ...
G 310
"Farulfr son ... þeir ráð ... ... ...
G 342 $
"Mungeirr ok "[Ei]ngeirr(?) þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa
DR 6
lét reisa stein e[ptir] §B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ...
DR 29
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
DR 40
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
DR 68
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn,
DR 280
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
DR 282
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
DR 295
§B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
DR 330 $
... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
DR 337 $
þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
DR 354
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
DR 370 $
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi
DR 391 $
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans
DR 398
§A "Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr
DR 400
"Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok
DR 406
"Ǫzurr ok þeir ... ... ... ...
DR EM85;343 $
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
N 29
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum
N 29
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.

N 163
hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
N 431
Þeir "Loðinn ok "Þo[r]...
N 520 „
"Bergr o[k þei]r
X ByNT1984;32 $
§A ... [rún]ar þessar. Þeir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §B ... [ha]fn þessa.
þeira (61 förekomster)
Ög 113
"Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.
Ög 239 $
sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
Sö 35
annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
Sö 55
ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein þenna.
Sö 72 „
þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál þeira/þeima.
Sö 91 „
reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu þeira.
Sö 120
at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Sö 192
bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
Sö 197
hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
Sö 282 „
reist[u] stein eptir "<naus>, fǫ[ður] ... ... ... "... bróður þeira.
Sö 318 $
sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.
Sö 331 $
at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
Sö 347
"Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
Sö 356 $
§A "Gu[ð hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó
Sm 19
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
Sm 53 $
[reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá ... sálu þ[eira].
Sm 64 $
bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
Sm 170
"Véfúss setti stein ep[tir] ... "...bjǫrg, þeira systur ...
Sm SvS1973;4
"Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Vg 117 $
eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...
U 32
fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 34
eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 73
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr.
U 101
ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 114
sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
U 126 $
"Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
U 130
Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
U 200
hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
U 240
"Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
U 241
sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.

U 331
Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 337 $
"Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
U 337 $
Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
U 341
bróður sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
U 345 „
son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir
U 346 „
"Ragnfríðr lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
U 356
"Ragnfríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á
U 357 $
ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður
U 392
hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var þeira móð[ir].
U 512 $
sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér
U 518 $
endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
U 547
"Jóhan lét ... [ǫn]d þeira.
U 592
stein(?)] eptir "Loðin ... "[Á]sgeirr rétti eptir "[L]oðin, fǫður þeira(?).
U 617
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur,
U 645
þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð] hjalpi ǫnd þeira.
U 654 $
fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra.
U 815
stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
U 867 $
hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
U 920 $
"Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu þei[ra].
U 1067
reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
U 1151
bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.
U ATA6243/65
synir "Freysteins. "Si[gþr]úðr(?) heitir móðir þeira ... ... steina.
Vs 3 „
o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
M5
eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
G 77
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
G 138
... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð [hj]a[lpi]
G 203 $
[sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur,
DR 91
stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
DR 337 $
gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
DR 384 $
fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
DR 389 $
drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.

U Fv1992;166

þekkiligr (1 förekomst)
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)
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Þellinefr (1 förekomst)
"Þellinefr/"Þelli-Nefr/"Þilinefr/"Þili-Nefr ok "Þor... ... stein eptir
ÞelliNefr (1 förekomst)
"Þellinefr/"Þelli-Nefr/"Þilinefr/"Þili-Nefr ok "Þor... ... stein eptir "Freystein,
þenna (895 förekomster)
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
"Eyst[ei]nn(?) ... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs
"... reisti stein þenna eptir "Styrkár, fǫ[ður] ...
"Ábjǫrn(?) reisti stein þenna eptir ... fǫður sinn ... "Víkar, bróður sinn.
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ingjald, bróður sinn.
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans,
"Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn.
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
... þenna stein eptir "Sveina/"Sveini, ...
§P "... [o]k "Guð... lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir]
... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
... [s]tein þenna eptir "...
... þ[e]nna ept[ir] ... ... "[G]uð(?) ok(?) ...
... ... stein þenna eptir "Fasta, son sinn. "G[uð](?) hjalpi(?) ...
... ... rista stein þenna eptir "Ásu móður sín[a].
... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn góðan.
"Eysteinn reisti stein þenna eptir "Þóri, fǫður sinn.
"Sigsteinn reisti stein þenna eptir "<i-ui>, fǫður sinn.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Jarna, son sinn.
"Óttarr(?) [r]eisti stein þe[nna ep]tir "Jafra ok "Víg, brœðr sína.
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.
"Sveinn/"Steinn rétti stein þenna eptir "Brún, son sinn nýtan(?).
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir "Gunna.
"Styðingr/"Stœðingr reisti stein þenna eptir "Jarla, bróður sinn.
"Ǫnundr reisti stein þe[nna e]ptir "Otr/"Odd, son sinn.
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"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.
"Sveinn/"Steinn ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son "<si–m>.
"Hlífundr reisti stein þenna eptir "Un, bróður sinn.
... þenna stein ok ...
"Hrólfr reisti stein þenna eptir "Þorstein/"Þjóðstein, son sinn.
"Karli reisti stein þenna eptir "Karl, fǫður sinn.
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Sǫlvu, bróður sinn.
"Þorfríða reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn, bróður sinn.
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál hans.
... ok þeir brœðr létu le[ggja] ... þenna yfir "Jór... ...
"Valdríkr lagði stein þe[nna] ...
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í
Drengir reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta son.
"Ingivaldr reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
"Lokki/"Illugi reisti stein þenna eptir "Auna, sinn bróður.
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
§A "Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í
"Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir "Eyvind, "Tosta son, er átti "Haugbý.
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
"Helfr reisti s[tein þenn]a eptir "Þóri.
... ... [s]tein þenna ep[tir] "[Hal]fdan(?), fǫður ...
"Órœkja(?) reisti stein þe[nna] eptir "Ǫmmu(?), systur.
"Gautulfr(?) ok "Sveinn reistu stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Eymund, bróðurson sinn.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
§A ... reis[a] stein þenna eptir "[K]rók(?), sinn fǫð[ur] ... §B ...
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð sál hans.
"Tófi reisti stein þenna eptir "Lið-Bófa, fǫður sinn.
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr
"Ólǫf reisti stein þenna eptir "Hofi/"Høfi/"Hyfi, bónda sinn góðan.
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð
"...vér bað tjá(?) stein þenn[a] ... ... ...
"Gunnarr ok "Hemingr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Bergsvein ok "Óttar, bróður sinn.
"Sigdan rétti stein þenna eptir "Ofæta, fǫður sinn, bónda góðan.
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"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
"Óttarr/"Ótama setti stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn.
"Sandey lét reisa stein þenna eptir "Fasta, bónda sinn, ok brœðr sína tvá "Guðmund ok
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi
"Finnviðr setti ... þenna ept[ir] ...
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður sinn.
"Sveini reisti stein þenna eptir "Gaut, bróður sinn.
... reisti stein þenna eptir "Helga, fǫður s[inn].
"Ofráðr setti stein ... "Hrólf fǫður sinn "Arnkel ok ... stein þenna.
"Helga reisti stein þenna eptir "Ásmund, son sinn.
"[Há]kon(?) ok "Sigsteinn reistu eptir "Hrólf, fǫður sinn, [s]tein þenna.
"Þor[bjǫ]rn(?)/"Dýr[bjǫ]rn(?) reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi> "Sveins(?) bróðu[r].
"Illugi lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð sálu hans.
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir "Fróða ok "Ásbjǫrn, sonu sína.
reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars helfningi.
brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna eptir "Tosta.
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fǫður sinn "Sini(?).
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Guðmund, fǫður sinn.
... ... stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn.
"Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] "Hrólf, fǫður sinn, var góðr.
§A "Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði.
"Jósteinn reisti stein þenna eptir "Dýra/"Djúra, fǫður sinn.
"...geirr(?) reisti stein þenna eptir "Grímu/"Grímulf, fǫður si[nn].
"Þóra lét reisa stein þenna eptir "Helga, bónda sinn.
"D[a]nr o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir "Krók, fǫður sinn, bónda "Þóru.
"Þyrna(?) reisti stein þenna eptir "Eystein, sinn bróður.
§A "Karli ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu
... "<k-k-> reisti stein þenna ... "Vébjǫrn, son(?) ...
"Sigbjǫrg reisti stein þenna eptir "Gunnar, bónda sinn.
"Viðulfr ok "Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn, bónda góðan.
"Vígi reisti stein þenn[a](?) eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"Tosti reisti stein þenna eptir "Gæsling, fǫður sinn.
"Fullugi reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn.
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
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"Rambi(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
"Eygautr/"Auðgautr reisti stein þenna eptir "Sigfús, mág sinn.
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Danska, fǫður sinn, bónda góðan.
"[Sv]einn/"[St]einn setti stein þenna eptir "Farþegn ...
"[Þors]teinn(?) reisti stein þenna eptir "Þóri, mág sinn.
§A "Ástríðr, "Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok "Ástríðr at bónda sinn §C góðan.
"Þróndr reisti stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður sinn.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Þorgeir, bróður sinn.
"Karl reist stein þenna eptir "Ásmund, bróður sinn.
"Karl reist stein þenna eptir "Þorfrøð(?), auðǫrvan(?), frænda si[nn].
"Ófeigr reisti stein þenna eptir "Eystein, son sinn.
"Þorsteinn ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?), bróður sinn.
"Tólir(?) reisti(?) stein(?) þenna(?) eptir(?) "Geirvé(?) ...
"[G]unnarr(?) lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu,
... [reis]ti stein þe[nna] ...
"... rétti stein þenna at "... son ...
"...[b]jǫr[n] ok "Ás[b]jǫrn þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son
"Hegvaldr lagði stein þenna eptir "Auða, son sinn góðan.
"Svarthǫfði reisti stein þenna eptir "Vígdjarf, fǫður s[inn].
... ... stein þenna epti[r] "...
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
... "Jarl reistu [stei]n þenna eptir bróður/brœðr "Ótryggs.
"Tófi gerði óð(?) þenn[a] eptir "Tóli, son sinn.
[ste]in þ[e]nna [y]fir ...
... [stei]n þenna yfi[r] ...
... "Ǫlvir reistu stein þenn[a] eptir "Dreng, "Eygeirs(?) son, gilda sinn.
... lagði stein þenna yf[ir] ... "Guð hja[lpi] ... ok ...
... þenna yfir "Røkkva(?) ...
... [s]tein þenna ...
"Gjaflaugr ok "Gylla þau létu reisa [stein þ]enna at "Styfjald, son sinn, bróður "Illuga.
... [s]tein þenna at "Svein ...
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu
"Vík[ingr] [ok] "Myskja þa[u]/þa[iR] ... ... þenna at "Sigbjǫ[rn] ... sinn.
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður.
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... [re]istu stein þenn[a] ...
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans
"[G]uðmundr <ti> rétti stein þenna eptir "Þorfast, fǫ[ður]/fó[stra] [sinn].
"Végautr ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður sinn.
"Djarfr reisti stein þenna at "Grím, fǫður sinn góðan.
"Þorsteinn reisti ... stein þenna [eptir] "Véulf, bróður.
"Ingimarr ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda "Aldrífar.
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
... þenna ep[tir] "[Sǫl]va(?), fǫður [sinn. "Guð] hjalpi ǫnd hans. ...
"Geirf[as]tr, "Eistfari reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður
"Áskell ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn. Hann átti "Geirunni.
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr
dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði þeir [rist]u stein þenna.
"Þorsteinn lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi
"Óleifr ok "Geirmundr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ingjaldr o[k] "...[ul]fr reistu ste[in] þenna at "Kana, son "Gunna.
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.
... þenna(?) eptir ... ... ...
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Sigríði(?)
"Þórir(?)/"Þorgeirr(?) reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
"Steinn, "Fastulfr, "Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu
"Ingulfr ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu þeira.
... ... [s]tein þenna at "Begli, fǫður sinn, bónda "Sæfu. Hann var fa[rinn](?) ...
"Ásgautr reisti stein þenna ... "..., fǫður sinn, fóstra "Árna.
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Freysteinn(?) rétti stein þenna at "Heðinfast, fǫður sinn. "Ulfr á "Eikey(?) ...
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
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sinn fǫður reisti stein þenna at "Þorstein <fauʀi> <maisi>.
"Vígdjarfr ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
"Ásgautr reisti stein þenna at "Hástein.
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Helga, bróður.
"Spjóti, "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á
"Steinn lét reisa stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
"Káti reisti stein þenna eptir "... fǫður sinn.
§P "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr
son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
"Ingjaldr ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi.
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr
... reist[i stein þenn]a at "V[énjót](?) ... sinn.
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B
"Ragna lét reisa stein þenna ... ... son "Guðbjarnar, dreng ófælan.
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn.
"Hermóðr lét reisa stein þenna at "Hall(?), bróður sinn góðan. "Guð hjalpi anda hans.
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ǫnun[d]r ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum
... "...steinn ... "...[fa]str(?) þeir létu hǫggva stein þenna a[t] ...
ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir reistu stein þenna at "Arnstein, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti "Kolhaug(?).
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli risti.
"Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann
ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
"Sveinn lét re[isa s]t[ei]n þenna at "Fasta, bróður sinn. "Guð hjalpi sál hans betr en hann kunni
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
"K[vi]kr lét hǫggva ste[i]n þenna eptir "Holmfast, son [sinn].
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
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"Guðbjǫrn ok "... létu [reisa] stein þenna at "Védjarf, fǫður sinn.
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
"Gynna/"Gunna reisti stein þenna eptir "Saxa, son "Halfdanar.
"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður sinn.
"Ferð-Kári reisti stein þenna eptir "Guðbjǫrn(?)/"Kolbein(?), syni sínum.
"Ǫnundr(?)/"Eyndr(?) ... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
"Þorfastr lét rei[sa] s[t]ein þenna eptir "Halfdan, son s[i]nn.
"...bjǫrn ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.
... [o]k "Tófi þeir létu reisa stein þenna eptir "...
ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda
"Bjǫrn ok "Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð h[ja]l[pi sál]u.
ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?), fǫður sinn.
"Vígmarr lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
ok "Gerðarr ok "Ingjaldr ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok
ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
"Goti lét reisa stein þenna eptir "Órœkju, son sinn.
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
"Ulfheðinn ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn.
... [stei]n þenna eptir "Bleik ... ... ... ...
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
... [reis]tu stein þenna ...
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar
"Kjalla[kr]/"Kjulla[kr] ... ... þenna at "Styrbjǫrn, fǫður sinn.
"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ...
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].
"... reisti stein þenna at "Végeir, fǫður sinn ... ... [dr]ápu h[a]nn.
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í
"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.

Sö ATA6491/60
... rétta stein þenna at "Rúnul[f] ...
Sö ATA7551/92 $
... lét [r]eisa stein þenna eptir "To[s]ta(?) s[on] ...
Sö Fv1948;295
"Halfdan reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
Sö Fv1958;242
"Ǫnundr ok "Brúni reistu at "Kolbein þenna stein.
Sö Fv1969;298
... þenna eptir "Áskel, br[ó]ð[ur] ...
Sö Fv1971;208
"Vígmarr reisti stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Þóra.
Sö Fv1973;189
"Ormarr reisti stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
Sö Fv1984;253
... [ste]in þenna at "Ásvǫr, móð[ur] ...
Sö SB1965;19
"... ... "Gunna lé[t]u hǫggva stein þenna ok brú þ[ess]a ... ... ... sína.
Sm 5
§A "Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er
Sm 19
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
Sm 28 $
... [stei]n [þ]enna eptir "Eynd/"Eyind/"Eyvind/"Vetr ... ... dauðr.
Sm 39 $
§A "Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar góða[n].
Sm 42
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
Sm 44
§A "Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar
Sm 48
"Ófeigr setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).
Sm 52
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í
Sm 53 $
"Hró[l]f[r](?) [reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá ... sálu þ[eira].
Sm 55 $
"Haki(?), "Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir "Stein(?), f[ǫður](?).
Sm 61 $
"Guðvarðr/"Guðvarr/"Guðvǫr lét reisa stein þenna eptir "Auða, son sinn, ok "Karl eptir "Stein, son sinn. "Guð
Sm 63 „
... setti st[ein þenn]a ept[ir] ...
Sm 69 $
"Geirbjǫrn setti stein þenna eptir "Svein(?)/"Svell(?), bróður sinn.
Sm 71
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans
Sm 76
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
Sm 77
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
Sm 78
"Ólafr setti stein þenna eptir "Sibba, son sinn.
Sm 80
"Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
Sm 85 $
"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son "Þorsteins(?).
Sm 89 $
"Búi setti stein þenna eptir "Þorgaut, bróður.
Sm 91
"Helgi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
Sm 93
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi
Sm 96 $
§AP "Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir
Sm 96 $
stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar,
Sm 97
"... setti stein þe[nna] ... [f]ǫður sinn.
Sm 98
... setti stein þenna eptir "Tóta/"Dóta, son ..., bróður "Gauts.
Sm 101
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í
Sm 103 „
"Útlagi(?) s[e]tti stein þenna eptir "Svein(?) ...
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"Helga setti stein þenna at "Eymund bróður.
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
"Végautr reisti stein þenna eptir "Geirfast, bróður sinn. "Ágau[tr](?) hjó(?).
"... lét gera stein þenna eptir "Fjǫlmóð ...
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn ...
"Helgi reisti stein þenna eptir "Finn, fǫður sinn.
§A "Glǫggr/"Klakkr reisti stein þenna eptir son §B sinn "Þorbjǫrn.
"Guðfastr reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
"Dverg-Ketill reisti stein þenna eptir "...
"Halfd[an] lét reisa stein þenna eptir "Sebba, fǫður.
"Jar[g]eirr reisti stein þ[enna] ... <stʀalr> <kar-> óníðingr.
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
... þenna yfi[r] ... sálu ...
§A "Bjǫrn reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok e[ptir]
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð hjalpi.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Á[l]eif "Hnakka, fǫður "Þorkels.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf, fóstru sína.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Þóri, son sinn.
Þeir "Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður sinn.
gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
"Véfríðr reisti stein þenna eptir "Véseta, bónda.
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.
"Þórðr ok "Þórunnr þenna reistu stein eptir "Erra, algóðan dreng.
"Tólir reisti stein þenna eptir "Þorkel, mág si[nn].
"Auðgrímr(?) setti stein þenna ept "Áskel, son ...
"Þrasi setti stein þenna ept "Halfdan, son sinn.
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.
... [stein] þenna ept "Haklang(?), mág sinn.
"Goti setti stein þenn[a] ...
"Œpir(?) ok "Sveinn reistu stein [þenn]a eptir ...
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok
"Ólafr setti stein þenna eptir "Hreiðar, son sinn.
... [stein] þenna yfir "Styrbjǫrn.
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"Ulfr ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú
"Styr[l]akr/"Styr[l]augr setti stein þenna eptir "<kaur>, fǫður sinn.
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi
"Tóla setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á
"Útlagi reisti stein þenn[a] eptir "Eyvind, harða góðan þegn.
"Ása ok "Þóra reistu stein þenna eptir "Ásgaut.
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fǫð]ur(?) sinn.
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
"Auga reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, son sinn.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Þóri, bróður sinn.
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Þorgarðr/"Þorgerðr setti stein þenna eptir "Tóka, mág sinn.
"[He]mingr lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga
"<rifata> reisti stein [þenna] eptir "Þo[r]s[tein] ok eptir "Þorlaf/"Þorlak.
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.
"Dagr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn frænda, harða góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna ept[ir] "Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir ...
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga
"<riuiþr> reisti stein þenna eptir "Grím, son sinn, mjǫk góðan dreng.
"Ásmundr reisti stein þenna eptir "Tóka(?)/"Tœk(?), fǫður sinn.
"<–arukr> reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng <itiþ>.
"Ǫlvir(?) reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?)
"[Stein]þórir(?), "Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).
"... setti stein þenn[a] ... "Sæfa, brœðr [s]ín[a], ... [gó]ða.
"Áli/"Alli ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"Áli/"Alli ok "Karli reistu stein þenna stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"...[g]autr(?) reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn, "Ruggu(?) so[n, ha]rða góðan.
... lét reisa stein þenna ep[t]ir "Ásgau[t](?) ...
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"Véfastr reisti stei[n þenna epti]r "Vífa, harða góðan þegn.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Kana, bónda sinn, þegn harða góðan.
"Bjǫrn reisti stein þe[nna] ..., son sinn, harða góðan dreng.
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn.
... [rei]sti stein þenna eptir "Guðmund, son sinn ...
§A "Þorbjǫrn reisti stei[n] [þenna epti]r "Þóri, bróðurson sinn, §B harða góðan svein.
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn,
"Kafli reisti stein þenna eptir "Geira, þegn harða góðan, bróðurson "<bitu>.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Þorvið(?), fǫður sinn.
"Bolli/"Bóli reisti stein þenna eptir "Bollu/"Bólu, mág sinn.
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er druknaði.
"Refr ok "Vésteinn reistu stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða góðan.
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða.
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
"Styfjaldr(?) setti stein þenna eptir ...
"Ingjaldr setti s[tei]n þenna eptir "Grímulf, son sinn.
"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.
... stein þenna e[ptir] ..., bróður "Sæfa.
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
"Brúni [reis]ti stein þenna eptir "Áskel, son sinn.
"Ulfr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.
"Áskell lét rétta stein þenna [e]p[tir] "..., fǫður sinn, [b]ó[nd]a góðan(?).
"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
"Freysteinn reisti stein þenna eptir "Háðska, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫ[n]d.
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n] "[Gu]ðrík. Ha[nn] ... þenna. Þá fingu þau bǫrn. En mær ein lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na]
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga.
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"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"... ok "Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi ǫn[d] ...
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
"Hjalmviðr ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn
"Djarfr ... [þenn]a eptir "Eist, son sinn. "Þorbjǫrn hjó.
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði,
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður sinn.
... [l]et reis[a] s[t]ein þenna eptir ... sinn.
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
§A ... [ste]in þenna eptir ... ǫnd hans §B <þartunki>
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar.
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.
steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
"Kǫrlungr(?) lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi
"Holmsteinn í "Rjóði, "Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í
"Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti steinhall/steinhelli þenna/þessa.
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður sinn.
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð
"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok
"Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í "Gǫrðum.
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd
"Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt
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§B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
... stein þenna ok ...
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður sinn.
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
[ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i]
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í
"Sigsteinn ok "Vésteinn létu reisa stein [þ]e[nn]a eptir "Ingvar(?), fǫður sinn.
... lét reisa stein þenna eptir "Ingjald, son sinn.
"Ásmarr(?) lé[t] rétta stein þe[nna] ... "[Gu]ðs móðir. "Ásmundr <kla> markaði.
"[Ketil]vé(?) ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti> reisa(?) eptir
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti
"Þjóðbjǫrg lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd hans.
"...ulfr reis[t]i st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl "Sigrøðar.
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu báðir í "Báristǫðum.
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at
"Ingjaldr(?) lét reisa stein þenna eptir "Kalf, fǫður sinn, ok eptir "Ígu[l], bróður sinn, ok eptir
... [ste]in þenna eptir "Kalf, bró[ður] ...
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
... reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir
"Ragnfríðr lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi.
"Véketill ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok
"Ragnfríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
"Folkmarr lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð
... [r]étta stein þenna eptir ... ... ...
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi
ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
... létu rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð hj[a]lpi sál[u].
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn
... [s]tein þenna eptir "Grímulf, mǫtuna[ut] ...
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"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son "Árna.
"Svei[nn] ... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í ... ...
... [þe]nna ...
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
... "... þeir fœrðu stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?) þessa
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans
... reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son sinn.
"Ketilvé lét reisa stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir bónda sinn.
... [þenn]a eptir "Mú[l]a(?) [fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ...
"Ketill lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þorsteinn lét reisa stein þenna eptir "Jǫrund, son sinn.
"Þórir ok "Hróða létu reisa stein þenna eptir "Borgulf, fǫður sinn.
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
"Tófa ok "Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum
ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Herleif ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi ǫnd hans.
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti hjó.
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at bónda sinn. "Guð hjalpi
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr risti.
"Tafeist[r] ... [rei]sa stein þenn[a] ... "Guð hj[al]pi ǫnd [ha]ns. "Þorbjǫrn risti.
... ... þ[enn]a eptir "Vébjǫrn, f[ǫður] ... ǫnd hans.
"Halfdan lét reisa stein þenna eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Jóar/"Ívar, bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir
"Holmgeirr ok "Gunni létu reisa stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
"Geirbjǫrn ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
"Brúnkell lét rétta stein þenna eptir "Reginmund(?), [fǫ]ður(?) sinn, arfa ...
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í
... ... ok "Fr[ey]...(?) "...f[i]nnr, þeir reistu stei[n þe]nna eptir "Guð[m]ar/"Guð[v]arð(?), [f]ǫður sinn góðan ok
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu
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"Eyndr ... [þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á
ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann
... [þ]enna e[pti]r "Sigreif/"Særeif, fǫ[ður] ...
... [reis]tu stein þ[enna] ...
... þenn[a] epti[r] ...
... reistu stein þenna eptir "Svein, son s[inn].
... [ste]in þe[nn]a eptir ...
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu
"Arnnjótr ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn. "Þorfastr risti rúnar.
... [reis]ti stein þenna ept "Ásgaut, son sinn, dreng ...
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti,
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga
"Ábjǫrn ok "Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Gunnhildr létu reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
... ok "Gyríðr létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir menn váru
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu hans.
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr
"Freybjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Gunndjarf, fǫður sinn.
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
ok "<kiti> ok "Kárr ok "Blesi ok "Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð
"Ósníkinn lét rétta stein þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð] hjalpi ǫnd
"Steinbjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Sighjalmr lét reisa stein þenna eptir "Kús(?)/"Gus(?), bróður sinn.
"Víkingr ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík, fǫður sinn.
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"A[ndv]éttr ok "Kárr ok "<kiti> ok "[B]lesi ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn.
... "Eysteinn reistu stein þenna at "... fǫður sinn.
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok
"<olbusi> lét reisa stein þenna at "Ófeig, fǫður sinn.
ok "Býsir(?)/"Bœsir(?) ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs arfar.
"... létu reisa stein þenna eptir "Heðin, fǫður sinn.
"Þjalfi reisti stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi sálu "Víkings.
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
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"Ólafr ok "Arnmundr létu reisa stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn.
"Ásbjǫrn ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
"Bjǫrn lét reisa s[tein þenna] eptir "Styrbjǫrn, son sinn myrðan. "Kristr hjalpi anda hans.
"Hróðmundr ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn góðan. "Auðbjǫrn risti.
"Goti lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Goti lét reisa st[ein] þenna eptir "I[ng]jald, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"[Á]své lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar
... "Ósyrgr ... stein þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli
"Brúni lét reisa ok "Arnvé(?) stein þenna eptir "Guðfast, fǫður "Brúna, ok "Arnvé(?) eptir bónda sinn.
"... ok "Óleifr ok "Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lé[tu] ... [s]tein þenna ...
"Ágoti lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður [s]inn.
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en
ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s ...
"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í
"Kvígbjǫ[rn] reisti stein þenna eptir "Þorstein, b[róðu]r sinn.
lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.
"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í "Kelsstǫðum.
"Ingibjǫrn ok þeir brœðr létu reisa stein þenna at "Ígul, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans betr en h[a]nn
"Brynjulfr(?) ok "Hrefningr(?) ok "Sigvaldi létu reisa stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en
"Jǫrundr reisti stein þenna eptir "Jarl, son sinn.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Brúni ok "Holmsteinn létu reisa stein þenna eptir "Gunnbjǫrn, fǫður sinn góðan.
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng góðan.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
"Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Eybjǫrn ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era
"Steinn/"Sveinn lét reisa stein þenna eptir "Viðbjǫrn, fǫður ...
"Véfas[tr] [lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i].
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
"Kárr lét reisa stein þenna at "Haursa(?), fǫður sinn, ok
"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja beztr.
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"Bjǫrn ok "Gísl reistu stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda "Gerðars.
... ok "Ernviðr þeir létu reisa stein þenna ...
"Auðgeirr/"Auðgerðr ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir "Gulla, fǫður sinn.
ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans.
"Ástríðr/"Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða eptir bónda sinn ok
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.
fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti stein
þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti stein þenna.
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Gísl ok "Ásgeirr reistu stein þenna eptir "Bjǫrn, bróður sinn, annan eptir fǫður sinn.
§P "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar
... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim
"Ríkviðr ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna eptir "Þorstein.
"Vani(?) ok "Sigríðr ... [þenn]a eptir "Ernfríði ok "Frey...
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok þeir brœðr reistu at bró[ður
"Hugal[d]r ... [ste]in þenn[a] at ... ok brú g[e]ra.
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs
"Ásgeirr ok "Gerðarr láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi
"Ólǫf lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð, bróður sinn.
"[Íg]ulfastr(?) ok "Veðraldi rei[stu] ... þenna eptir "Spjallboða, fǫður sinn.
"Krókr lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
"Bjǫrn, "Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda
sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs
"Ingivaldr ok "Sveinn létu rista stein þenna eptir "Hákon, fǫður sinn.
§A "Holmgeirr ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu
§A ... [þ]enna eptir ... §B ... ... ...
§A "Danr ok "Skalli ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna §B at "Borgfast, fǫðu[r].
"Sigbjǫrn/"Sæbjǫrn ok "Sigdjarfr réttu stein þenna eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir
"Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu stein þenna.
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r] si[nn].
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U 932
§A "Múli ... ... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B
U 932
"Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
U 956
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok
U 961
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr
U 978
"Sigviðr [reist]i stein þenna "Englandsfari eptir "Védjarf, fǫður ... ... ...
U 986 „$
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr
U 987
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu
U 990
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 998 $
"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok
U 1009 $
"Vreiðr/"Veðr ... létu rétta stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður sinn.
U 1016 $
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri,
U 1016 $
dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri,
U 1031
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
U 1033
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
U 1035
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
U 1043
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
U 1076 „
"Andvéttr lét hǫggva stein þenna at "Gota, bróður sinn ...
U 1092 $
"Ósníkinn ok "Randvé létu reisa stein þenna at "Stóra.
U 1098
§A "Jǫfurfríð[r] ... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
U 1138
... reis[a] [s]t[ein] [þ]enna eptir "... [so]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ... brœðr ...
U 1139 $
§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn
U 1139 $
þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn
U 1143 $
"Klettr(?) ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð
U 1145
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans
U 1146
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í "Svanabý.
U 1149
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs
U 1149
hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
U 1151
"Heðindís lé[t rei]sa stein þenna eptir "Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð
U 1153 „
"Unnu[lf]r(?) reisti stein þenna eptir "Gamal, bróður sinn.
U 1154
"Freygerðr reisti stein þenna eptir "Ígul, bónda sinn.
U 1156 $
"Snorrir/"Snerrir ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
U 1157
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Halfdan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1163 $
ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.
U 1172
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
U 1174
"Gunn... lét reisa stein þenna at "Bjarngeir, son sinn, ok "..., fǫður sinn ... ... ...
U ATA5734/59 $
§A ... [þe]nna(?) stein ... mun falla ... §B "Nann(?)/[frœk]nan(?)
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"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d
... stein þenna ... ...
"[Ǫ]nundr lét reisa stein þenna at sik kvik[va]n.
... [s]tein þenn[a] ...
... létu rétta stein þenna ... [hví]taváðum ... ... eigi verða, meðan st[ei]n[ar](?) ...
... Hann lét rei[sa s]tein þe[nna] ... sá ... [hja]lpi hans [sál]u ...
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok]
... stein þenna e[pti]r ...
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
... stein þenna ... eptir ...
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari,
§B <fuþorkhniastbmlʀ> §C "Borga á nagl(?) þenna. "Guðmundr(?) risti(?).
... reisti stein þenna eptir "Spraka, son ... góðan.
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...
"Ingirún lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok]
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með
... [stei]n þenna at "Steinbjǫ[r]n ... ... ...
... [at] sj[alf]an sik ok ... [þe]nna ok fǫðu[r] ...
"Taf(?) lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr
"... reisti stein þenna eptir "Ernbjǫrn, [b]ó[nda] sinn.
"Bjǫrn ok "Geirhvatr létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju
"Bjǫrn reis[ti] stein þenn[a] eptir "Ásgeir, si[nn] ...
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r.
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok
ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á
§A ... eptir "Sigbj[ǫrn] ... [ri]sta lét "Bjǫ[rn] ... §B ... þenna ...
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð
"Ǫnundr rétti stein þenna e[p]ti[r] "Hákon, fǫður ...
"Þors[t]einn rétti stein þenn[a] ... [f]ǫður sinn. "Hákon markaði.
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"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.
"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>, fǫður sinn.
"Unir(?), "Karl(?) ok "Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.
... [lét]u reisa stein þenna ...
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður sinn.
"Bjǫrn rétti stein þenna eptir "Ófrið ok at "Un, sonu sína.
... reisti stein þenna eptir "Óleif ... [rist]i rún[ar].
... þenna ... ... ... ...
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?),
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ...
... rúnar, son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína
son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi
"Véfastr lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
§A "Freymundr/"Hróðmundr rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En
"Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá
§P "Freymundr "Fégylfis sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en
"Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en
... stein þenna eptir brœðr sín[a] ... ...
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein
eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði
"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...
... [þ]enna eptir "<mutifu>, son sinn ... ...
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ...
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon
... ... þenna
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs
"Hrani á þenna vigr. "Botfúss faði.
... stein þe[nna] ...
Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn,
§A "Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr,
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
§A "Tóki "Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik> sinn bróður.
"Freystein setti stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?)
... "Þexla ... ... þenna ... ... "Ámunda ... ... ... ... ... "Heiðabý ...
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ok "Eygautr/"Auðgautr ok "Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar
"Ketill reisti stein þenna eptir "Inga, fǫður sinn.
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó
"Þjóðkell reisti stein þenna eptir "Tófa, mág sinn.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tófa reisti stein þenna eptir "Tosta, son sinn, ... dreng.
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ... særði ok seið.
Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira
"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ...
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja
"Gyða reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Fastulf "Mjúk[a].
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
§A "Spǫrr reisti stein þenna ... ... ... ... ... ..., §B harða góðan þegn.
"Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn fǫðu[r].
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
"Áskatla reisti ... "...[gí]sl, "Spaka son, stein þenna.
"Þorgeirr "Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða góðan þegn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
"Hella(?) reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður sinn.
"Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ... <kuþ-> rúnar.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
... stein þenna at "Tóka ... góðan.
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Ǫzurr setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi,
"Eysteinn setti stein þenna ept "Ásulf, fǫður sinn.
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
§A "Þorgísl setti ok synir §B "Leifa í stað þenna §C stein eptir "Leifa.
"Ása setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á
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§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi "Finnulfs.
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts "Rauðumskjalda.
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr
goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir
sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
§A "Ástráðr ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?)
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?)
"Eysteins synir reistu stein þenna ept "Sperlu, bróður sinn, skipara "Ásbjarnar "Nefs.
"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi].
§A "Áskell setti st[ein] [þ]enna at "Tófa [b]róður sinn ... §B en "<kru...>
§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn,
§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son
verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan dragi.
§A "Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð
"Atti reisti stein þenna ept "Þorstein, son sinn.
"Ásbjǫrn reisti stein þenna eptir "Dverg, félaga sinn, dreng góðan.
"<ranuiþi> "<huas> reisti stein þenna eptir "<þanfuþ>.
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Bósa, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tumi reisti stein þenna eptir "[Gei]ra(?), félaga sinn.
"<uekaltr> reisti stein þenna ept "<stikit> ...
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Tóki reisti stein þenna eptir "Auðga, bróður sinn, harða góðan [þegn].
"Saxi setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
"Autir setti stein þenna eptir "Hákon.
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Fraði/"Freði reisti stein þenna eptir "Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan.
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr
§A "Áskell setti stein þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at
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"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal
"Ásbjǫrn, heimþegi "Tóka, setti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn.
"Þorgeirr reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/
"Tófi reisti stein þenna eptir "<umun>/"Ómun, sinn féla[ga].
"Sigmundr setti stein þenna eptir "Klakk(?), fǫður sinn.
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
"Bróðir ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á "Svíþjóðu.
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts.
"Galinn reisti stein þenna eptir "Æsi, bróður sinn.
... "Þorkell ok "Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir "Eykel/"Auðkel fǫður ...
með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.
"Kápu-(?)"Sveinn reisti stein þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í
"Ásvaldi reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok
"... [l]ét reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður.
§A "Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok
§A "Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í
"Sveingeirr lét reisa stein þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok
§A ... reist[i] stein þ[e]nna eptir "Svein, bróður sinn. "Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok
"Þorgautr/"Þorgunnr setti stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn ...
"Þorkell "Sviðbalki reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður] [si]nn er sk[ip](?) ...
§A "Þorgunnr, "Þorgauts dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur.
"Þorgautr/"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
"Billingr reisti ep[t] "Skrauta stein þenna.
"Tosti ok "Ásbjǫrn reistu stein þenna ept "Tófa, bróður sinn/...
... ... s[t]ein þenna [eptir] "Auðrík bróður sinn.
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?) þegn
§A "Þórgunnr "Kǫrlungs/"Kǫrungs dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Ǫlvi, fǫður sinn.
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli
... [hefir/gat] settan stein þenna ep[tir] ...
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"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Ǫnund ... ... ...
"Gása synir reistu stein þenna eptir "Gunnar, bróðurson.
... þenna ... bróður si[nn].
"Gnúpr reisti stein þenna, sonr "Þorleifs, sonar ...
... reisti stein þenna eptir "...
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti
... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
"Eyvindr reisti stein þenna eptir "Gunnhvat/"Gunnvald, son sinn.
... reisti stein þenna.
§A "Gautr reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr g[erði].
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á
§A ... [ste]ina ok ... þenna §B [lé]t gera ...
§A "Ónn reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.
"Þormóðr reisti stein þenna ept "Þrónd, son sinn.
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við
"Þormóðr ok "Þorgarðr r[e]is[t]u stein þenna eptir "Gau[t].
§A "Sveinki reisti stein þenna §B [eptir] "Þrónd, bróður sinn,
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
§A "Grímr "Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá
"Þór[ðr] lét reisa kross þenna ept[ir] ...
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...
... [ste]in þenna ...
"Helga á snáld þenna.
"Áskell á penning þenna.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Ígul, bróður sinn.
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?)
§A ... kross þenna til ... §B ... kross ...
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...
... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá
"Sandulfr hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ... ... ...
"Þorvaldr reisti kross þe[nna].
... reisti kross þenna eptir ...
"Áleifr/"Óleifr "Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
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"Þorsteinn reisti kross þenna ept "Ófeig, son "Krínáns.
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}
"Druian, sonr "Dufgals, reisti kross þenna ept "Aþmiu[l], konu sín[a].
... ... [kr]oss þenna eptir "Ástríði, konu sína, dóttur "Odd[s]. ...
"Þorbjǫrn reisti kross þe[nna].
§A "Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar
... kross þenna eptir ...
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl
"Grímr reisti kross þenna ept "Hróðmu[nd] ...
"<iualfir>, sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.
"Þorgrí[mr] reisti/risti kross þenna.
"... reisti stei[n] [þe]nn[a]. "... risti ...

þér (6 förekomster)
Öl SAS1989;43
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi
Öl SAS1989;43
Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim
U Fv1933;134 $
sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk
U Fv1933;134 $
þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót
DR AUD1999;288 $
§A "Sigmóðr ... ... þér(?) ... ... ... §B svá rístr ... rúnar ok ... ... <heili-> ... "Áki
DR SCHL3
Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.

U 90

N 102 „
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Þerf (1 förekomst)
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
þerru (1 förekomst)
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at
þess (1 förekomst)
stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.

þessa (112 förekomster)
Öl 22 $
... [stei]na þ[essa] [e]ptir ...
Öl 40 $
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
Öl 41 „$
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
Öl ATA411-4568-1998B
... [l]ét reisa steina þ[essa] ...
Öl Fv1918(2);15 $
§P Illu ... ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein
Ög 6
... þessa ... ... bró[ður] ...
Ög 10 $
... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn
Ög 45
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
Ög 45
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
Ög 68 $
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings
Ög 157 $
"<–ti-> gerði brú þessa e[p]tir "Heimkel ok "Sibba, sonu sína.
Ög 162
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
Ög 197
"Végautr reisti steina þessa eptir "Þorgaut, bróður sinn.
Ög 202
"Geir[i] reisti steina þessa eptir "Steinkel. Þeir váru synir "Bjarnar.
Ög 212 „
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
Ög 214
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
Ög Fv1950;343
... þessa eptir ...
Sö 1 „
"Sighvatr(?) o[k] ... [þ]essa at "... ...
Sö 101
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður
Sö 127 „
... ok brú þessa ... ... "Svein br[óður] ... ... ...
Sö 252 $
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
Sö 328
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
Sö 355 $
... ... "...viðr létu ... ... þessa ep[tir] ...
Sö SB1965;19
"... ... "Gunna lé[t]u hǫggva stein þenna ok brú þ[ess]a ... ... ... sína.
Sm 17
"... lét [ge]r[a br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ... "[G]uð ... [sá]lu
Sm 33 $
... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
Sm 45
"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
Sm 60 $
"Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.
Sm 80
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
Sm 99
"Þórðr ok "Þorbjǫrn gerðu brú þessa eptir "Verskulf, fǫður sinn.
Sm 100
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
Sm 122
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir
Sm 137
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 140 „$
"Eynjótr r[eisti steina þ]essa(?) eptir "Svein, fǫð[ur] ...
Sm 151 „
... [l]étu reisa steina þessa eptir ...
Vg 2
§A "Bjǫrn reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok e[ptir] "Jórunni(?)

Vg 170
Vg 182 $
Vg 183 „
U2„
U 69
U 72
U 90
U 102
U 126 $
U 127
U 127
U 130
U 135
U 135
U 136 $
U 145
U 164
U 164
U 165
U 165
U 170 „
U 207
U 236
U 261 $
U 261 $
U 293
U 329
U 335
U 345 „
U 345 „
U 357 $
U 414 „
U 476 „
U 617
U 647 $
U 778
U 779

"Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son sinn.
reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu
"Gerðarr ok "Jǫrundr láta reisa þessa steina eptir systursonu sína "Ernmund ok "Ingimund.
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit
"Forkunnr lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
"Bjǫrn, "Finnviðar sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð
"Ingifastr ok "Eysteinn ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
ok "Sveinn létu reisa steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
"Ástríðr lét reisa steina þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn. "Óleifr hjó.
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
"Fastulfr risti rúnar. "Gunni reisti steinhall/steinhelli þenna/þessa.
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd hans.
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok
"Holmi lét reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Hæru(?), fǫður sinn, húskarl "Sigrøðar.
reisti stein þenna eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti>
s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir
ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður sinn.
þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?) þessa ...
"Sylfa/"Solfa ok "Búi gerðu brú þessa eptir "Ásgeir, var sonr ... ...
dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar
at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina þess[a] báða.
"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.

U 876
"Ulfr ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at "<sutlak>, fǫður sinn.
U 901
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
U 901
... "[K]arl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
U 904
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
U 904
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa eptir "Jǫfur, fǫður sinn.
U 947
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð.
U 999
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.
U 1013 $
§P "Andsva[rr](?) r[eis]ti steina þessa þrjá ... ... <hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?) r[ei]sti steina
U 1013 $
þrjá ... ... <hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?) r[ei]sti steina þessa þrjá ... [drótt]in(?) hja[lp] ǫnd ha[ns].
U 1067
"Óðalfríðr/"Óðalfreðr reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó
U 1165
"Hjalmdís ok "Þorsteinn reistu steina [þessa e]ptir "Nokka. "Eiríkr hjó.
U Fv1992;157
sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
U RR1987;134
"Ingilaug lét hǫggva helli þessa eptir son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u
Vs 1
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í "Gǫrðum(?)/"Chorezm(?).
Vs 13
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó rúnar.
Hs 14 $
§A "Freymundr/"Hróðmundr rétt[i] stein/steina þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi
J RS1928;66 $
"Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn
DR 143
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B
DR 229 $
... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er
DR 230
systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú
DR 237
"Áskell setti steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins,
DR 314
§A "Þorgísl, sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr góða.
DR 317
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
DR 321
§A "Hals ok "Freybjǫrn reistu steina §B þessa eptir "Hofa, félaga sinn.
DR 328
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Þorgeir, fǫður sinn.
DR 329
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
DR 330 $
§A "Tosti(?) ok "Gunnarr ... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru
DR 331
"Ǫzurr setti steina þessa eptir "Tobba.
N 163
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir
N 210 $
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
N 222
... [reist]i steina þessa eptir ...
N 541
"Rannveig á kistu þessa.
N 602
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr mót þessa.
N 602
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr mót þessa.
N 602
§Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr mót þessa.
N A53
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
N A331
"[Gunna]rr á mót [þessa]

X ByNT1984;32 $
X UaFv1914;47

Ög 64 $
Ög N288 $
Sö 40 $
Sö 210 $
Sö 333 $
U 43
U 59
U 80
U 148 $
U 167
U 251
U 257
U 284
U 308
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U 337 $
U 391 $
U 392
U 422
U 517 $
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U 544
U 707 $
U 740
U 758
U 759
U 775
U 796 $
U 846
U 884
U 887

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §B ... [ha]fn þessa. §C Drengir ...
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.

þessar (68 förekomster)
reistu stein þenna ept "Greip, gilda sinn, "Lófi reist rúnar þessar, "Júta son.
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En
fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar þessar.
reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
"Ingifastr lét rista rúnar þessar eptir "Ragnfríði, kvennu sína, ok "[He]m[i]ngr eptir móður
at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
"Fasti lét hǫggva rúnar þessar eptir "Fastulf, son sinn.
"... risti rúnar þessar.
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts arfi.
lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts arfi.
eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir "Oddulf.
Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki>
[fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág sinn "...
en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar þessar.
réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
"Holmdórr(?) bað "Œpi rista rúnar þessar.
sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r þess[ar].
reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.
anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
"Jǫfurfast, "...fast, "Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær
eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar. §C ... þar v[áru] ...
sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.

U 919
fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
U 1039 $
geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok "Véelfr.
U 1064 „
"Bjǫ[rn](?) ... reisa stein ... [hjal]pi ǫnd ... risti rúnar þessar.
U 1104 $
"Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á þessa[r].
U 1114 „
gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar þessar.
U 1139 $
bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein
U 1139 $
bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir ...
U 1158
reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar þessar.
U Fv1912;8
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva
U Fv1912;8
manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
Vs 24 $
til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa] systir góð.
Vs 29
fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar þessar.
Hs 10 $
en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar]. ... ráða(?).
Hs 14 $
"Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð
J RS1928;66 $
"Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.
G 203 $
at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.
DR 26
§A "Hrafnunga-"Tófi hjó rúnar þessar ept §B "Þyrvé, dróttning sína.
DR 99
eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar þessar.
DR 119
... þessar rún[ar] ... [len]gi lifa.
DR 134 $
"Ǫzurr landhirðir, "Køgis(?) sonr, reist rúnar þessar at "Ás[b]oð/"Ás[m]óð dróttning.
DR 209 $
ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá
DR 209 $
sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept
DR 220 $
sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
DR 264
§A "Þórðr hjó rúnar þessar ... ... §B "Folkvé/"Fullugi á "Haug[bý] ...
DR 334
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
DR 404
[hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
DR AUD1997;264
"Saxi risti rúnar þess[a]r <s–rku>maðr
DR NOR1998;8
"...vi/"...vé reist rúnar þessar at "K.../"G...
N 163
reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
N 238 „
... [re]ist rúnar þessar "Ónn(?) ... son ept ...
N 271
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.
N 519
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.
Br Olsen;199 $
... En "Ásrøðr reist rúnar þessar. ... ...
Br Olsen;205B $
dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C "Sigurðr.
X ByNT1984;32 $
§A ... [rún]ar þessar. Þeir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §B ... [ha]fn
X LtRR1987;248
... rúnar þessar á(?) ...
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þessi (107 förekomster)
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði
"[B]ófi/"[T]ófi(?) lét gera kuml þessi eptir "Tófu, konu sína ...
"Eimundr ok "Gunna[rr] ... þeir [k]uml(?) gerðu þessi eptir "<kinu> vitran.
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
... þessi eptir "Ás[u](?), konu sína.
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel bróður.
... [ku]ml þessi eptir "Svein <þ-ni> ... ...
"Þorgeirr reisti kuml þessi eptir "Ǫnund "Kanp, fǫður sinn.
"Ríkulfr lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd ...
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
"Eysteinn ok "Órœkja reistu kuml þessi at "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda hans.
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð
"Hákon reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
... [ge]ra kuml þessi eptir ...
§A "Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok "Gyríðr eptir "Holmvið, bónda
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?)
§A "Myskja ok "Manni/"Máni létu reisa kuml þessi at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði stein.
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág "Eybjarnar/"Auðbjarnar. Kross.
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi!
sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
"Finnviðr(?) gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti
"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í]
"[Þó]rðr reisti kuml þe[ssi]/þe[tta] ... [end]aðist á "Englandi.
... [kum]l þessi eptir "Svei[n], fǫður sinn.
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr
"... gerði kuml þessi ...
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"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.
"Tosti gerði kuml þessi eptir "Etta, son s[inn].
"Ketill reisti kuml þessi eptir "Lei[k](?), móðurbróður sinn.
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum.
"Ǫlvir reisti kuml þessi eptir "Þóri, bróður sinn.
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.
"Rannveig gerði kuml þessi eptir "Sveinung, bónda sinn.
<uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður, kuml þessi.
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik>
... gerði kuml þessi eptir ... sinn, "Auð...
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
... gerði kuml þessi eptir "[Hal]fdan, bróður sinn ...
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir
sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
Þessi er ok at "Jargeir.
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.
þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.
... "Rauðr hjó(?) ... þessi merki eptir "...
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
"...geirr lét gera merki þessi ok "Sigfúss at ... bróður sinn.
"Hróðelfr lét gera merki þessi eptir "Agmund, son sinn.
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
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... [lé]tu reisa merki þe[ssi] ... fǫður sinn.
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti
... [k]uml þessi e[ptir] ...
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu.
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg
... lét kuml þessi gera, "Harald ... ... fǫður ... ...
... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ... ...
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er
"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
"Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan þegn.
[þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína.
§A "Þormóðr r[eisti] ... §BP ... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr
r[eisti] ... §BP ... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr ... [fǫ]ður sinn.
§A ... [st]endr steinn þessi, setti "Hró[ð]... §B ... gerði ok "Hróðulfr ...
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.
salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann "Syl[fa]/sjal[fr].
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
"Kleppir/"Glippir ok "Ása reistu kuml þessi eptir "Ulf.
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
§A "Sveinn ok "Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok
ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir þessi.
ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
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þessir (6 förekomster)
... [stei]nar þessir, er lét "Ás... ... "[Ǫ]nund reisa.
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug
"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
létu reisa stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir menn váru feðgar.
þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs arfar.
"Ásgeirr "... ... s[t]e[i]nar þe[ssir] ...
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þessu (2 förekomster)
hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils
sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá

DR 370 $
N 236

U NOR2000;30A

Ög 43
Ög 75 $
Ög 94 $
Ög 154
Ög 240 $
Ög Hov34;28
Ög N288 $
Ög N288 $
Ög NOR2000;35
Sö 46
Sö 47
Sö 188 $
Sö 221

þessum (2 förekomster)
kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ...
þet (1 förekomst)
Þet(?)/Þat(?) gái(?)
þetta (33 förekomster)
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.
... [k]uml þetta yfir "Sigrún, móðu[r s]ín[a]. "Guð hjal[pi] ...
"Ásgauta/"Áskatla ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr,
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
"Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna sálu.
... [k]uml þetta ...
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
... [g]era kuml þetta epti[r] ...
at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli]
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.
"St[e]infastr lét hǫggva merki þetta eptir "Sæmund, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi.
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"[Þó]rðr reisti kuml þe[ssi]/þe[tta] ... [end]aðist á "Englandi.
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn.
"Dóttir bað gera kuml þetta ept "Júta.
at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u>
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð hjalpi ...
"Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn
"Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ... sálu hans.
"Gautviðr gaf þetta skálahús "Guðfríði.
... "Bróðir ... ... ... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
... [r]eisti kuml þetta ept[ir] ...
"Lofríkr á mót þetta.
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr
§A Vindauga álokað(?) er þetta. §B Vindauga loka[ð].
[Þe]tta bein var ...
... [ger]ði yfirlag þetta ept "Ingulf, fǫður sinn.
"Domnall "Selshǫfuð á sverð þetta.
Þexla (1 förekomst)
... "Þexla ... ... þenna ... ... "Ámunda ... ... ... ... ... "Heiðabý ...
<þi> (1 förekomst)
... <þi> ok ... ...
<þiʀ> (1 förekomst)
"[Ketil]vé(?) ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
þik (2 förekomster)
§AP Vann þik æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á
§AP Vann þik æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B ... ... ...
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<þik> (1 förekomst)
þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
<þikra> (1 förekomst)
setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða góðan.
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Þilinefr (1 förekomst)
"Þellinefr/"Þelli-Nefr/"Þilinefr/"Þili-Nefr ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn,
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ÞiliNefr (1 förekomst)
"Þellinefr/"Þelli-Nefr/"Þilinefr/"Þili-Nefr ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé...
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þiljum (1 förekomst)
§A [þ]iljum/[v]iljum §B ...
<þim>
<manurfik> kuml <þim>

(1 förekomst)

þína (1 förekomst)
ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
þingaliði (1 förekomst)
létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
Þingbjǫrn (1 förekomst)
"Þingbjǫrn lét hǫggva stein eptir sonu sína.
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Þingfast (1 förekomst)
"Illugi lét reisa stein eptir "Þingfast, son sinn ... "...fastr at bróður s[inn].
Þingfastr (1 förekomst)
"Þingfastr lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð
þingstað (2 förekomster)
ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
"[Ulfkell](?) ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir
þingstaði (1 förekomst)
stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat
þingum (1 förekomst)
stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.
þinni (2 förekomster)
... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
<þʀir> (1 förekomst)
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var
Þíri (1 förekomst)
... [r]eisti ... ept skipara sína "Þíri(?) ok "Tófa.
þis (1 förekomst)
þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!

Öl SAS1989;43

<þis> (1 förekomst)
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með
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<þisa> (1 förekomst)
"Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.
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þistill (2 förekomster)
stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.
stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
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<þit> (1 förekomst)
ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir
<þitakrtu> (1 förekomst)
... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
<þiu> (1 förekomst)
§A ... þeir eru ... §B <afr–ai> "Varin, er hjoggu bœndr <þiu>.
<þiuka> (1 förekomst)
"... [reist]u [stein e]ptir "<–þiuka> [fǫð]ur sinn g[óð]an.
Þjalfa (8 förekomster)
"Væringr reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með "Knúti.
... "[Þja]lfa(?), fǫður sinn ok ...
"Hallsteinn reisti stein at "Þjalfa, fǫður sinn. "Ámundi hjó.
ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
... "Fastlaug, þau hjún, létu eptir "Þjalfa, son s[inn].
"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at
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"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
Þjalfar (1 förekomst)
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
Þjalfi (11 förekomster)
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi
"Þjalfi reisti stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi
"Þjalfi ok "Holmlaug létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn.
lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
"Gjafaldr ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó
þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
Þjóð (1 förekomst)
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
Þjóð.. (1 förekomst)
"... ok "Þjóð... ... at fǫðu[r] ...
Þjóðbjǫrg (2 förekomster)
"Þjóðbjǫrg lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd
"Guðfríðr reist ept "Þjóðbjǫr[g].

Sm 8 $
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Þjóðgeirr (2 förekomster)
"Þjóðgeirr(?)/"Friðgeirr(?) ok "Hróðelfr ... stein eptir "Heðin, son
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein

Ög 93

Þjóðheiðr (1 förekomst)
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð
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Þjóðkel (1 förekomst)
"Bófi hǫggva lét stein at "Þjóðkel/"Þorkel.
Þjóðkell (2 förekomster)
"Þjóðkell reisti stein þenna eptir "Tófa, mág sinn.
"Þjóðkell/"Þorkell reisti/rétti stein eptir "<buþu>, "<þku> son, ...
Þjóðmund (3 förekomster)
"Helgi ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund, fǫður sinn.
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.
ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En
Þjóðríkr (1 förekomst)
án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú
Þjóðstein (1 förekomst)
"Hrólfr reisti stein þenna eptir "Þorstein/"Þjóðstein, son sinn.
Þjóðsteinn (2 förekomster)
"[Þ]orsteinn ok "Þjóðsteinn ...
"Þors[tei]nn o[k] "Þjóðs[teinn] ... [Hjal]pi "Guð ...

Vg 170
N 163

Þjóðulf (2 förekomster)
"Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok son sinn.
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...

Sö 148

Þjóðulfr (1 förekomst)
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann
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Þjóðulfs (2 förekomster)
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng
§A "Þorgunnr, "Þorgauts dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda
Þjóðvé (2 förekomster)
§A Gerði "Þjóðvér/Þjóðvé §B ept "Aðísl ...
§A "Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel
Þjóðvér (1 förekomst)
§A Gerði "Þjóðvér/Þjóðvé §B ept "Aðísl ...
Þjokk (1 förekomst)
"Rekkr lagði stein yfir "Þjokk, s[o]n sinn ...
Þjóstulf (1 förekomst)
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður sinn.
Þjústi (1 förekomst)
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
<þku> (1 förekomst)
"Þjóðkell/"Þorkell reisti/rétti stein eptir "<buþu>, "<þku> son, ... ...
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<þni> (1 förekomst)
... [ku]ml þessi eptir "Svein <þ-ni> ... ...
þóat (1 förekomst)
úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð ilt.
<þofta> (1 förekomst)
... ... reistu stein ept "<þofta> ... ...
Þólf (1 förekomst)
ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.
Þólfr (7 förekomster)
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein
"Þólfr ok "Fastulfr ok "Ernleifr þeir létu hǫggva stein at "Hrók, fǫður
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Hraða, bróður sinn, harða góðan dreng.
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
Þólfs (2 förekomster)
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður
dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ...
Þor.. (12 förekomster)
"... lé[t] reisa stein eptir "Þor... ... [s]inn. "Guð hja[l]pi sál hans.
"Þo[r]... ... [lé]tu "Ulf hǫggva steina.
... ok "Þor... ...
... "Þor... ...
"[K]jǫtvi(?) ok "Þ[or]... [þ]eir [b]rœðr létu ... ... ... "Véfast, ... sinn.
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"Gunna/"Gynna ok "Þórunnr ok "Þor... ... ... ... sinn, ok "Gunna e[ptir] ...
"Þor... ... "... þau létu reisa s[tein] ... "...[s]tein, son s[inn].
... reistu stein at "Þor... ...
"Þellinefr/"Þelli-Nefr/"Þilinefr/"Þili-Nefr ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
... "Þor... ...
Þeir "Loðinn ok "Þo[r]...
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...
þór (1 förekomst)
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf
Þór (1 förekomst)
Þeir "Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður sinn.
Þór.. (1 förekomst)
§A "Grímr "Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
Þóra (20 förekomster)
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
"Sæþórr reisti eptir "Þóra, bróður sinn, var dauðr.
"Þóra lét reisa stein þenna eptir "Helga, bónda sinn.
"Þóra ok "Áslakr þeir létu reisa stein þenna eptir "Ingimar, fǫður
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr
"Vígmarr reisti stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Þóra.
"Ormr ok "Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður sinn.
reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra heimti(?) stein.
"Þóra lét gera eptir "...
"Ása ok "Þóra reistu stein þenna eptir "Ásgaut.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn,
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn,
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
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"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn.
"Þóra er háð er ... ... nistitind[r].?
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok "Þóra létu ... ... ... ...
stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
"Þóra
<þoraiþi> (1 förekomst)
"<kusta> ok "<þoraiþi-> þeir reisa eptir ...

Sm 150 „

Þórald (1 förekomst)
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok

N 62

<þorbi>
"Sveinn "<þorbi>

DR M89
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(1 förekomst)

Þorbjarnar (3 förekomster)
bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd "Þorbjarnar.
... ok "Sveinn ok "... ... son "Þorbja[rnar] ...
"Halfdan ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti rúnar.
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Þorbjǫrn (62 förekomster)
ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug eptir.
... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir] "Þorbjǫ[rn].
... "[Þo]rbjǫ[rn] ...
"Sveinn/"Steinn ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður
"Grímulfr reisti stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Þor[bjǫ]rn(?)/"Dýr[bjǫ]rn(?) reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi>
"Þorbjǫr[n] ... ... ept[ir] "Þor[gei]r(?) ...
ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein eptir "Þorbjǫrn.
"Þorbjǫrn ok "Freylaug létu rétta stein eptir "Eynd, son sinn.
"Þorsteinn lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn bróður.
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd
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"Holmviðr ... ... "[Þ]or[bjǫ]r[n](?) son [sinn]. Hann var fa[r]inn me[ð] "Ingvari.
"Ingjaldr ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?),
fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
"Þorbjǫrn reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at
"Freysteinn ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.
"Þórðr ok "Þorbjǫrn gerðu brú þessa eptir "Verskulf, fǫður sinn.
setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
§A "Glǫggr/"Klakkr reisti stein þenna eptir son §B sinn "Þorbjǫrn.
§A "Þorbjǫrn reisti stei[n] [þenna epti]r "Þóri, bróðurson sinn, §B harða
varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
"Hjalmviðr ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður
"Djarfr ... [þenn]a eptir "Eist, son sinn. "Þorbjǫrn hjó.
"Sveinn lét rista rúnar eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn.
"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn,
"Geirdjarfr ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður sinn.
"Sighvatr ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn
stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru
st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn hjó.
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
"Ing... ... "[Þo]rbjǫrn létu gera brú at "Þegn, fǫður [sinn].
"Tafeist[r] ... [rei]sa stein þenn[a] ... "Guð hj[al]pi ǫnd [ha]ns. "Þorbjǫrn risti.
ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Freysteinn, "Þorbjǫrn, "Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu
lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
"Ígulbjǫrn ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á "Ulfdǫlum.
"Þorbjǫrn ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok
"Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok "Þorbjǫrn ok "Gunnviðr.
"Holmfastr lét reisa stein at "Ígulgeir, fǫður sinn, ok "Þorbjǫrn.
"Spraki ok "Þorbjǫrn ok "Óþveginn ok "Ginnlaug ok "Áfríðr(?) þau létu rétta eptir
"Ǫnundr ok "Þorbjǫrn lé[t]u rétta stein eptir "Ketilmund, bróður.

U 1031
U 1034
U 1094 „
U 1111
U 1149
U 1159
Vs 27
DR 97
DR 99
DR 161
N 239
Br Sh3 $
Br Olsen;191B $
Br Olsen;201

U 744

Ög Fv1958;252
Sö 175
Vg 25 „
Vg 173
U 315 „
U 678
U 842 $
U 864 „
U 1070
M9„
DR 84 „
DR 227 „

DR 269 $

"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast,
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir]
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður
"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ...
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
"Gyða reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar þessar.
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á
§A ... [e]ptir fǫður sinn "Þorbjǫ[rn]. §B ...
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...
"Þorbjǫrn reisti kross þe[nna].
Þordjarf (1 förekomst)
"Gyða lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli
Þórð (12 förekomster)
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var
... [lag]ði stein eptir "Þórð, b[ónda]/b[róður](?) ...
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
"Gunnarr, sonr "Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
"Gulleifr ok "Gunnarr ok "Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
"Ingifríðr/"Ingríðr lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
lét reisa stein þenna eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, ok eptir "Þórð, bróður sinn.
"<tatr> ok "Gamall létu rétta stein eptir "Þórð, fǫður sinn.
"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>, fǫður sinn.
... ... ... eptir ... "Þórð(?) ...
... ... ... son "Sóta ... ... ept "Þórð, bróður ...
Þórðar (1 förekomst)
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
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Þórðr (21 förekomster)
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir "Sviðbalka,
"[Þó]rðr reisti kuml þe[ssi]/þe[tta] ... [end]aðist á "Englandi.
"Þórðr ok "Þorbjǫrn gerðu brú þessa eptir "Verskulf, fǫður sinn.
"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn ...
"Þórðr setti steina eptir "Eystein, fǫður sinn.
"Þórðr lagði stein ..., móður s[ína].
"Þórðr ok "Þórunnr þenna reistu stein eptir "Erra, algóðan dreng.
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan,
"Finnviðr reisti stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði
"Þórðr á brú.
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn
rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður
rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
reisti stein þenna eptir "Þorbjǫrn, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. En "Þórðr reist rúnar þessar.
§A "Þórðr hjó rúnar þessar ... ... §B "Folkvé/"Fullugi á "Haug[bý] ...
"Þórðr "Lundi.
"Þórðr á mik.
"Þór[ðr] lét reisa kross þenna ept[ir] ...
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Þorfast (6 förekomster)
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
"[G]uðmundr <ti> rétti stein þenna eptir "Þorfast, fǫ[ður]/fó[stra] [sinn].
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir]
"Þorbjǫrn ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn. "Œpir risti.
"... létu h[ǫggva] stein eptir "Þorfast, bróður sinn ok "Guðki.
... Ráði ma[ðr](?) ... "Þorfas[t] ...
Þorfastr (13 förekomster)
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi
"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn]. "Ámundi hjó.
"Þorfastr lét rei[sa] s[t]ein þenna eptir "Halfdan, son s[i]nn.
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"Ǫnundr ok "Þorfa[str ... ... móðu]r sína. Þeir gerðu brú.
"Þorfastr ok "Ingilaug létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, son sinn.
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Þorfastr ok "Viðbjǫrn o[k] ...
ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður sinn. "Þorfastr risti rúnar.
reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti rúnar.
"Þólfr(?) ok "Þorfastr þeir létu reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun
"[Þo]rfastr(?) reist ...
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok
Kamb góðan gerði "Þorfastr.
Þorfinn (1 förekomst)
§P ... ... §Q ... "[Þ]orfinn(?) ...
Þorfinnr (1 förekomst)
§A "Þorfinnr ... ... ... §B ...
Þorfreðr (2 förekomster)
"Þorfríðr/"Þorfreðr reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann
... "Auðfrí[ðr](?), "Þorfríðr(?)/"Þorfreðr(?) þeir ... ... fǫður sinn, "Ragnvaldr ...
Þorfríða (1 förekomst)
"Þorfríða reisti stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn, ok "Ásbjǫrn,
Þorfríði (1 förekomst)
§A "<sikasuaio> §B "Þorfríði líkaði.
Þorfriðr
"Þorfríðr/"Þorfriðr

(1 förekomst)
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Þorfríðr (3 förekomster)
"Þorfríðr/"Þorfreðr reisti eptir "Ásgaut ok "Gauta, sonu sína, stein
... "Auðfrí[ðr](?), "Þorfríðr(?)/"Þorfreðr(?) þeir ... ... fǫður sinn, "Ragnvaldr ...
"Þorfríðr/"Þorfriðr
Þorfrøð (2 förekomster)
"Karl reist stein þenna eptir "Þorfrøð(?), auðǫrvan(?), frænda si[nn].
"Jóbjǫrn/"Eybjǫrn ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda "Ingiþóru.
Þorg... (1 förekomst)
ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður sinn.
Þorgarðr (2 förekomster)
"Þorgarðr/"Þorgerðr setti stein þenna eptir "Tóka, mág sinn.
"Þormóðr ok "Þorgarðr r[e]is[t]u stein þenna eptir "Gau[t].
Þorgaut (10 förekomster)
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Boði(?) ... "Tosti ok "Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir "Þorgaut, [fǫ]ður sinn.
§A "Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði.
"Végautr reisti steina þessa eptir "Þorgaut, bróður sinn.
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.
"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
"Holmi lét gera brú eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
"Búi setti stein þenna eptir "Þorgaut, bróður.
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...
"Steinbjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
Þórgaut (1 förekomst)
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?) þegn
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Þorgautr (20 förekomster)
"Helgi ok "Freygeirr ok "Þorgautr reistu merki sírún/sírýn at "Þjóðmund, fǫður sinn.
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
... "[Þo]rgautr þeir ... ... ǫndu ok "Guð[s] ...
"Gunni lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts arfi.
"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn
§A "Sveinn ok "Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
"Þorgautr ... ...
"Þorgautr á "Lundi.
"Þorgautr "Lundi.
"Þorgautr í "Lundi.
"Þorgautr "Lundi.
"Þorgautr í "Lundi.
"Þorgautr "Lundi.
"Þorgautr, "Þorg[autr].
"Þorgautr, "Þorg[autr].
"Þorgautr/"Þorgunnr setti stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn ...
"Þorgautr/"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann
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Þorgauts (2 förekomster)
§A "Þorgunnr, "Þorgauts dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP
"... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.
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Þorgeir (9 förekomster)
"<...uar> lét ... "Þorgei[r] ...
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Þorgeir, bróður sinn.
"Þorbjǫr[n] ... ... ept[ir] "Þor[gei]r(?) ...
"Guðlaug [l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
"... reisti stein eptir "Þor[gei]r, fǫ[ð]ur sinn. Sá endaðist á "[E]nglandi.
"Forkunnr lét reisa [stei]n [o]k brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira
"Algautr lét stein hǫggva eptir "Þorgeir, fǫður sinn, ok "Ketil, bróður sinn.
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"Ǫnun[d]r(?), sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Þorgeir, fǫður sinn.
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Þorgeirr (17 förekomster)
"Þorgeirr reisti kuml þessi eptir "Ǫnund "Kanp, fǫður sinn.
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at
"Þórir(?)/"Þorgeirr(?) reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði
"[Þo]rgeirr reistu s[tein] ...
"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
§P "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál.
Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál.
... "Þorgeirr/"Þorgerð(r) bað "Œpi rista r[únar].
§A ... "Þorgeirr(?) ... §B ... "Ingu(?) ...
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok
"Illugi ok "Fullugi ok "Þorgeirr ... ... sinn snjallan. "Guð hjalpi anda.
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan
"Þorgeirr "Tóka sonr reisti stein þenna eptir "Múla, bróður sinn, harða
"Þorgeirr reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda,
"Þorgeirr reist.
§A "Þorke[ll]/"Þorgei[rr]/"Þorgí[sl] §B <fuþo[rk]> ...

Þorgerðar (3 förekomster)
ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda "Þorgerðar.
góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar góðan.
[ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son "Þorgerðar.
Þorgerði (1 förekomst)
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
Þorgerðr (10 förekomster)
§A "Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er
"Þorgarðr/"Þorgerðr setti stein þenna eptir "Tóka, mág sinn.
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"Tóki ok "Þorgerðr þau lé[tu] ... at "Forkunn, son sinn.
"Herleif ok "Þorgerðr létu reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok
"Þorgerðr(?) lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok
"Þorgerðr, "Hallfr[íðar](?)/"Hallfr[eðar](?) dóttir, lét rétta stein
"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son "Þorgerðar.
... "Þorgeirr/"Þorgerð(r) bað "Œpi rista r[únar].
§P "Gunnviðr ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok
Þorgerðu (1 förekomst)
[Ept]ir(?) "Þorgerðu "Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ... ...
Þorgísl (25 förekomster)
... "[Þo]rgísl, fǫður s[inn] ...
"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður sinn.
"Gufi ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna
eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?)
"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
"Þorgísl ok "Signjótr þeir reistu stein at "Víg, fǫður sinn.
"Atfari ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara,
"Ǫnundr ok "Þorgísl þeir létu reisa stein eptir "Ásgaut.
"Gamall ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat,
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir
"Ásgunnr lét rétta stein eptir son sinn "Þorgísl.
"Eybjǫrn ok "Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
"Gísl, "Holmfastr, "Guðfastr, "Styrfastr, "Þorgísl reistu stein eptir "Sǫlva, fǫður sinn.
"Þorgísl ok "Gísl létu reisa stein eptir "Svein, fǫ[ður] sinn.
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.
§A "Þorgísl setti ok synir §B "Leifa í stað þenna §C stein eptir "Leifa.
"Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn,
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§A "Þorgísl, sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok
§A "Þorke[ll]/"Þorgei[rr]/"Þorgí[sl] §B <fuþo[rk]> ...
Þorgísls (2 förekomster)
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
§A "Tóki "Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik>
Þorgnýs (1 förekomst)
"Tófi "Geddu sonr setti ... ..., félaga sinn, fóstra "Þorgnýs.
Þorgrím (1 förekomst)
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
Þorgrímr (5 förekomster)
"Sighvatr ok "Þorbjǫrn ok "Þorgrímr ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein.
... ok "Þorgrímr ...
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr
§A ... §B ... "Grímr §C ... "Þorgrímr, "Guðmundr, "Sveinn
"Þorgrí[mr] reisti/risti kross þenna.
Þorgunni (1 förekomst)
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
Þorgunnr (10 förekomster)
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ingjald, bróður sinn.
"Ása lét gera kuml eptir "Þorgísl, bónda sinn, ok "Þorgunnr eptir fǫður sinn.
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Sigríði(?)
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
"Þorgunnr lét hǫggva stein eptir "Rúna(?)/"Hróar(?), bónd[a] ...
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§A "Sveinn ok "Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál
"Þorgautr/"Þorgunnr setti stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn ...
§A "Þorgunnr, "Þorgauts dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir
"Þorgautr/"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann
Þórgunnr (1 förekomst)
§A "Þórgunnr "Kǫrlungs/"Kǫrungs dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri,
Þórheiðr (1 förekomst)
"Þórheiðr lét reisa stein eptir "Lýðbjǫrn, son sinn nýtan.
Þorhildr (1 förekomst)
"Þorkell/"Þorhil[dr], <fuþ[ork]>, "Ulfkell(?)

U 649B „

Þórhildr (1 förekomst)
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð
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Þóri (19 förekomster)
"Eysteinn reisti stein þenna eptir "Þóri, fǫður sinn.
"Helfr reisti s[tein þenn]a eptir "Þóri.
"[Þors]teinn(?) reisti stein þenna eptir "Þóri, mág sinn.
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda "Aldrífar.
... reisti stein at "Þóri, bróður sinn, stýrimann góðan.
"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn]. "Ámundi hjó.
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Þóri, son sinn.
Þeir "Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður sinn.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Þóri, bróður sinn.
"Ǫlvir reisti kuml þessi eptir "Þóri, bróður sinn.
§A "Þorbjǫrn reisti stei[n] [þenna epti]r "Þóri, bróðurson sinn, §B harða góðan svein.
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru,
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"Gamall ok "Sveinn ok "Farulfr létu rista helli eptir "Þóri, fǫður sinn, ok "Gamall eptir fóstra sinn. "...f[a]str hjó.
létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru,
"Gillaug ok "Fundinn létu reisa stein at "Þóri, bróður sinn, ok "Eileifr at(?) mág [sinn].
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
"Kǫrlungs/"Kǫrungs dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans.
Þóríðr (1 förekomst)
"Geirrøðr/"Geirríðr/"Þorrøðr/"Þóríðr ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi
Þórir (37 förekomster)
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús,
"Þórir o[k] ... ... fǫður sinn. ...
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
"Þórir(?) reisti stein eptir "Tuma/"Tumma/"Dóma, son sinn.
annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
"Þórir(?)/"Þorgeirr(?) reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok
"Freysteinn ok "Ígull reistu stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn, ok "Þórir at bróður sinn.
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns,
"[Þó]rir ok "Auðste[inn] ... ... "[Ǫnu]ndr reistu stei[n] ... ... sinn.
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
"Þórir ok "[S]vei[nn] ... stein ... "... fǫður ...
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl, sinn félaga, harða góðan dreng.
"Þórir reisti stein þenna ept[ir] "Tóka, bróður sinn, harða góðan
"Þórir reisti stein þenna eptir "Þorvið(?), fǫður sinn.
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
"Þórir ok "Freysteinn létu reisa stein eptir "Þorstein, bróður sinn.
"Sibbi ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr
"Forkunnr ok "Þórir láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi
"Þórir ok "Hróða létu reisa stein þenna eptir "Borgulf, fǫður sinn.
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð
"[Þó]rir(?) ok "Ingi[fast]r(?) ok "Spjóti ok "Spjallboði þeir létu
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
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"Þórir ok "Hrœríkr(?)/"Hrœðingr(?)/"Ryðingr(?) ok "Karl, þeir br[œðr]
reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir
burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir [rú]na[r](?)/"[Tr]an[i](?) risti.
"Geirfastr ok "Hónefr ok "Hrafn ok "Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d]
"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð "<siarþu>,
"Þórir reisti stein þenna eptir "Fastulf "Mjúk[a].
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ...
"Þórir reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr
"Þórir reisti stein þenna eptir "Ígul, bróður sinn.
Þóris (2 förekomster)
var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>.
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D
Þork.. (1 förekomst)
"Ketilfast[r] ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður sinn.
Þorkel (12 förekomster)
"Gunnbjǫrn ok "Sv[einn] ... ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?) góðan. ... "[O]ddvarr(?) risti rúnar
ok "Þorbjǫrn ok "Sandarr þeir réttu stein þenna eptir "Þorkel, bróður sinn, son "<si–m>.
ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu
"Vígdjarfr ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
"Ormarr reisti stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
"Tólir reisti stein þenna eptir "Þorkel, mág si[nn].
Frísa gildar létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
"Ingifastr lét reisa stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
"Manni/"Máni lét gera merki at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
"Guðríkr o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Bófi hǫggva lét stein at "Þjóðkel/"Þorkel.
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Þorkell (28 förekomster)
"Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist rúnar.
"Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir "Eyvind, "Tosta son, er átti
"Þorkell ok "Helga, þau reistu stein.
reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar góðir.
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í
"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein,
"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast,
lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður sinn.
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
"Þorke[ll] o[k] ... "Brandr ... ... ... "Œpir risti.
"Þorkell/"Þorhil[dr], <fuþ[ork]>, "Ulfkell(?)
"Þorkell setti stein ept ... ... son, fǫður sinn.
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
... "Þorkell ok "Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir "Eykel/"Auðkel fǫður
"Þjóðkell/"Þorkell reisti/rétti stein eptir "<buþu>, "<þku> son, ... ...
"Þorkell "Rekkr í "Lundi.
"Þorkell í "Lundi.
"Þorkell ...
"Þorkell, "Þorkell.
"Þorkell, "Þorkell.
"Þorkell "Sviðbalki reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður]
§A "Þorke[ll]/"Þorgei[rr]/"Þorgí[sl] §B <fuþo[rk]> ...

Ög 165

Þorkellk (1 förekomst)
reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna eptir "Tosta.
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Þorkels (1 förekomst)
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Á[l]eif "Hnakka, fǫður "Þorkels.
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Þorketil (2 förekomster)
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin
Þorketill (2 förekomster)
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður
þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt "Knútr.
Þorketils (1 förekomst)
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.
Þorlaf (1 förekomst)
"<rifata> reisti stein [þenna] eptir "Þo[r]s[tein] ok eptir "Þorlaf/"Þorlak.
Þorlafr (1 förekomst)
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
Þorlak (8 förekomster)
"Tóla lét reisa stein eptir "Þorlak, son sinn.
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
... [ste]in eptir "Þ[o]rlak ...
"<rifata> reisti stein [þenna] eptir "Þo[r]s[tein] ok eptir "Þorlaf/"Þorlak.
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
"Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok "Ásgeir, bróður sinn.
Þorlakr (3 förekomster)
§P "... [o]k "Guð... lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir] "Þorbjǫ[rn].
"Þorlakr lét reisa stein þenna eptir "Rauða, fǫður sinn, ok eptir
"[Ó]lafr(?)/"[Þor]lakr(?) reis[ti]/ris[ti] st[ein] ... "[Guð](?) hjalpi s[ál](?) ...
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Þórlaug (1 förekomst)
... "Þórlaug/"Þórlaugr ...
Þórlaugr (1 förekomst)
... "Þórlaug/"Þórlaugr ...
Þorleifr (2 förekomster)
liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson
Þorleifs (1 förekomst)
"Gnúpr reisti stein þenna, sonr "Þorleifs, sonar ...
Þorleik (1 förekomst)
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
Þorli (1 förekomst)
§A "Þorli(?) §B ... fœrt(?) ...
Þorlǫf (1 förekomst)
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd
Þormar (2 förekomster)
... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
Þormarr (1 förekomst)
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans
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Þormóð (1 förekomst)
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
þormóði (1 förekomst)
með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota
Þormóðr (5 förekomster)
... ok "Þorm[undr]/"Þorm[óðr] ...
§A "Þormóðr r[eisti] ... §BP ... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ
"Þormóðr reisti stein þenna ept "Þrónd, son sinn.
"Þormóðr ok "Þorgarðr r[e]is[t]u stein þenna eptir "Gau[t].
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður
Þormundr (7 förekomster)
"Geirdjarfr ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn
... ok "Þorm[undr]/"Þorm[óðr] ...
stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr
stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
Njót kumls! "Þormundr.
Þorn (2 förekomster)
Þeir "Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður sinn.
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn

Sö 341 „

Þornjótr (1 förekomst)
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.

Vg 169

Þorný (1 förekomst)
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu
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Þórr (9 förekomster)
<fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti!
knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.
eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) "Þórr(?).
"Þyrvé reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr vígi.
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn
gerði minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?)
ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
§A "Þórr(?) risti §B rúnar ...
Þorríði (1 förekomst)
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
Þorrøðr (1 förekomst)
"Geirrøðr/"Geirríðr/"Þorrøðr/"Þóríðr ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð
Þorsholmi (1 förekomst)
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.
Þorstein (39 förekomster)
"Hrólfr reisti stein þenna eptir "Þorstein/"Þjóðstein, son sinn.
"Þróndr reisti stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
sinn fǫður reisti stein þenna at "Þorstein <fauʀi> <maisi>.
"Guðlaug ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er
stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].
"Ulfheðinn ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn.
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?)
"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri
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... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
"<rifata> reisti stein [þenna] eptir "Þo[r]s[tein] ok eptir "Þorlaf/"Þorlak.
"Refr ok "Vésteinn reistu stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
ok "Tassi(?)/"Dási(?) o[k] "Ǫ[n]undr(?) þeir létu ep[ti]r "Þorstein.
"Þegn ok "Danr létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður sinn, ok "Gunnvǫr eptir bónda sinn.
hǫggva helli ok brú gera eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn. "Þorsteins, sonar síns.
"Þórir ok "Freysteinn létu reisa stein eptir "Þorstein, bróður sinn.
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ígull ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir "Þorstein, fǫður [sinn].
"Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Kvígbjǫ[rn] reisti stein þenna eptir "Þorstein, b[róðu]r sinn.
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Gísl ok "Bjǫrn ok "Ásgeirr létu reisa stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Ríkviðr ok "Bjǫrn létu reisa stein þenna eptir "Þorstein.
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn, "Hringja.
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "Þorstein, bónda sinn. "Lífsteinn.
... [epti]r "B[jǫrn](?) [ok] "[Þors]tein(?), synir "Freysteins. "Si[gþr]úðr(?) heitir móðir þeira ...
"Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u
§P "Gunnviðr ok "Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr
hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
... eptir "Þorstein, so[n] ...
"Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn fǫðu[r].
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Atti reisti stein þenna ept "Þorstein, son sinn.
Þorsteinn (56 förekomster)
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Eymund, bróðurson sinn.
"Þorsteinn reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var
"Þorsteinn reis[t r]únar eptir(?) ... ok ...
"[Þors]teinn(?) reisti stein þenna eptir "Þóri, mág sinn.
"Þorsteinn ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?),
"Þorsteinn ... ... [epti]r "Freystein, fǫður sinn.
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"[Þ]orsteinn ok "Þjóðsteinn ...
"Þors[tei]nn o[k] "Þjóðs[teinn] ... [Hjal]pi "Guð ...
"Þors[teinn]
"Þorsteinn reisti ... stein þenna [eptir] "Véulf, bróður.
"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn
"Þorsteinn lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn,
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður sinn.
"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son
§AP "Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn
§AP "Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn
sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu
brú eptir "Gunnvar, bróður sinn, ok eptir "Ásboð, konu sína. §BQ "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvǫr, móður sína, ok eptir "Ásmóð, konu
Þeir "Ǫnundr ok "Þorsteinn reistu s[tein] ...
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir ...
§A "Þorst[einn] §D ...
"Þor[st]einn ok "Freygunnr þau ... stein eptir ..., son sinn.
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri,
"Gamall ok "Þorsteinn ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý,
"Þorsteinn hjó á helli eptir "Erinmund, son sinn, ok eptir "Geirbjǫrn,
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta
"Þorsteinn lét reisa stein þenna eptir "Jǫrund, son sinn.
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn,
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður sinn.
"Þorbjǫrn ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at "Holmstein, fǫður sinn.
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
"Þorsteinn(?) lét reis[a] ... "..., son sinn góðan. "Tíðkumi hjó.
"Harðgeirr ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður
"Ernfastr ok "Steinbjǫrn [ok] "Þorsteinn létu at "Jǫrund, fǫður sinn. "Díselfr.
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns.
"Þorsteinn ok "Gyra(?) létu reisa stein eptir "Lafsa, fǫður sinn.
"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða,
"Þorbjǫrn ok "Þorsteinn ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn.
"Óleifr ok "Þ[or]s[t]einn létu r[étta stein epti]r "Gunnar, fǫður sinn. "Ingulfr.
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"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Halfdan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Hjalmdís ok "Þorsteinn reistu steina [þessa e]ptir "Nokka. "Eiríkr hjó.
"Þors[t]einn rétti stein þenn[a] ... [f]ǫður sinn. "Hákon markaði.
tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru fǫðurbrœðr.
"Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ...
"Þorsteinn lét hǫggva eptir "Sv[ein], góðr þegn.
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir
"Þorsteinn á "Lundi.
"Þorsteinn í "Lundi.
"Þorsteinn "Lundi.
"Þorsteinn í "Lundi.
"Þorsteinn reisti kross þenna ept "Ófeig, son "Krínáns.
Þorsteins (5 förekomster)
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd "Þorbjarnar.
"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son "Þorsteins(?).
eptir "Holmstein, bónda sinn, ok eptir "Þorstei[n], son sinn. "Þorsteins, sonar síns.
ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
Þóru (8 förekomster)
o[k] ... reis[tu] stein þenna eptir "Krók, fǫður sinn, bónda "Þóru.
at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata>
... [ger]a kuml eptir "Þóru, móður s[ína] ...
"Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir hjó.
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína,
hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
Þórulfr (6 förekomster)
"[F]ar[u]lfr(?)/"Þór[u]lfr(?) ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé,
"Þegn ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann
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"... ok "Fastaðr ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu>
§A "Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.
Þórulfs (1 förekomst)
"<iualfir>, sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
Þórunnar (1 förekomst)
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi ǫnd.
Þórunnr (12 förekomster)
"Gunna/"Gynna ok "Þórunnr ok "Þor... ... ... ... sinn, ok "Gunna e[ptir] ...
§A "Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok
"Þórunnr, "Skírlaug reistu stein at fǫður sinn snjallan "Almgaut.
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína
"Þórðr ok "Þórunnr þenna reistu stein eptir "Erra, algóðan dreng.
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð
"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð
lét reisa stein eptir "Ólaf, bónda sinn, ok "Fastlaug ok "Þórunnr eptir fǫður sinn.
"Harðsteinn ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir "Agmund, bónda sinn.
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
... "Þórunnr ...
Þorvaldr (1 förekomst)
"Þorvaldr reisti kross þe[nna].
Þorvið (1 förekomst)
"Þórir reisti stein þenna eptir "Þorvið(?), fǫður sinn.
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Þorvǫr (1 förekomst)
sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
þrár (1 förekomst)
dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>,
Þrasi (1 förekomst)
"Þrasi setti stein þenna ept "Halfdan, son sinn.
þrettánda (1 förekomst)
etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at
þriði (2 förekomster)
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein,
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var þeira móð[ir].
þriðja (1 förekomst)
tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann
<þrikr> (1 förekomst)
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður
þrim (1 förekomst)
§B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
þrír (4 förekomster)
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.

U 357 $
DR 29

Vg 4
Vg 4
U 1013 $
U 1013 $
Hs 10 $
G 134
G 135

Sö 176
U Fv1933;134 $

U 344
DR 133

Ög 166
U 1103 „
U 1127
N 245
N 260

Ög 225 $
U 438 $
U 913
U 919

ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir "Holma, fǫður sinn.
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
þrjá (7 förekomster)
þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
§P "Andsva[rr](?) r[eis]ti steina þessa þrjá ... ... <hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?) r[ei]sti steina þessa
... ... <hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?) r[ei]sti steina þessa þrjá ... [drótt]in(?) hja[lp] ǫnd ha[ns].
þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð
"Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru
þrjár (2 förekomster)
<hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.
þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is
þrjú (2 förekomster)
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt]
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var
Þrónd (5 förekomster)
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
"Bjarnulfr lét gera merki at "Þrónd(?).
"Fasti ok "Jógeirr þeir létu reisa stein eptir bróður sinn "Þrónd.
"Þormóðr reisti stein þenna ept "Þrónd, son sinn.
§A "Sveinki reisti stein þenna §B [eptir] "Þrónd, bróður sinn,
Þróndr (4 förekomster)
"Þróndr reisti stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein
"Eyndr(?) ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð
"Guðfastr ok "Þróndr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir
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þróttar (7 förekomster)
"Andvéttr reisti stein ... at "Eist(?)/"Æsi(?), fǫður sinn, þróttar þegn.
"Vígdjarfr ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
"Nesbjǫrn, sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir
"Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
"Agmundr, "Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
"Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar þegnar.
þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
Þrótti (5 förekomster)
"Véulfr ok þau "Alfdí[s](?) ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at "Holmdjarf(?), fǫður sinn.
"Þrótti ok "Hróðleifr ok "Eysteinn ok "Nasi/"Nesi ok "Gleggi, þeir
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi
"Þrótti ok "Ingulfr létu rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok
"Ljótr ok "Þrótti ok "Auðviðr ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok]
Þrúðar (1 förekomst)
Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í
Þrúðrún (1 förekomst)
"Þrúðrún reisti(?) stein at fǫður sinn "Bjǫrn í "Sǫnd[u]m.
Þrýðríkr (2 förekomster)
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna
Þrýðríks (1 förekomst)
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á
þú (11 förekomster)
§P Illu ... ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
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§Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð
§A Ráð nú, en þú ... §B .../...
§A Ráð þú rúna[r] ... §B ... ...
Þú ...
§A Ráð þú! §B ...
Ráð þú ...
<þuatr> (1 förekomst)
... eptir "<þuatr> ...
<þufr> (1 förekomst)
kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr <þufr> ...
þular (1 förekomst)
"Gunnvalds steinn, sonar "Hróalds, þular á "Salhaugum.
<þulfri> (1 förekomst)
fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans <-þulfri>.
<þuliʀ> (1 förekomst)
"Jóbjǫrn ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
Þuli (1 förekomst)
<iþrn> eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum. "Þuli(?)/"Þulr(?) hjó <uln>.
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Þulr (1 förekomst)
eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum. "Þuli(?)/"Þulr(?) hjó <uln>.
<þum> (1 förekomst)
at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
<þumþa> (1 förekomst)
fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
ÞunnÁki (1 förekomst)
"Geirrøðr/"Geirríðr/"Þorrøðr/"Þóríðr ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi "Guð ǫnd hans.
ÞunnHnakki (1 förekomst)
"Geirrøðr/"Geirríðr/"Þorrøðr/"Þóríðr ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi "Guð ǫnd hans.
<þuno> (1 förekomst)
"Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát
þurfa (1 förekomst)
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt
Þúríð (1 förekomst)
ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist rúna[r].
þurs (1 förekomst)
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér

U Fv1933;134 $

Öl 28 $
Öl 28 $
Sm 16
U 226
DR 83 $
DR 83 $
DR 263 $
DR 263 $

Sö 174 $
N 459

Ög 196 „

Öl Köping7
Sö 188 $
Vg 150
Vg 170
U 300 „
U 412
U 875
DR 26
DR 41
DR 42
DR 97

þursa (1 förekomst)
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár,
því (8 förekomster)
góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið,
Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir
ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr
sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á
... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...
þý (2 förekomster)
ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi
þý(?)
Þyrna (1 förekomst)
"Þyrna(?) reisti stein þenna eptir "Eystein, sinn bróður.

Þyrvé (13 förekomster)
"Þyrvé rei[sti] ... [r]eistu at bróður sinn.
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok
"Þyrvé reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr
"Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
"Sibbi lét rista rúnar eptir "Órœkju, fǫður sinn, ok "Þyrvé at bónda sinn.
"Þyrvé ok "Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf,
§A "Hrafnunga-"Tófi hjó rúnar þessar ept §B "Þyrvé, dróttning sína.
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.
"Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son

DR 133
DR 217 $

Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "...
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var

U 875
DR 29

Þyrvéar (2 förekomster)
"Ingigerðr ok "Þjalfi þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
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þær (11 förekomster)
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum
son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
"Guðlaug ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í
"[J]órunnr ... þær létu hǫggva steina [ep]ti[r] "Ingif[ast] ok "Ingvar.
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
"Jǫfurfast, "...fast, "Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn,
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<u> (3 förekomster)
þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður [s]inn.
"Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
<uʀ> (1 förekomst)
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
<ua> (1 förekomst)
hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
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<uaksnaur> (1 förekomst)
§A ... <iorils> <ouriþ> <uaksnaur> <kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok>
<ualtar> (1 förekomst)
§P ... ok "<-ualtar> ok "Nesbjǫrn ok ... §Q ... ok "Valdarr ok "Nesbjǫrn ok ...
<ualu> (1 förekomst)
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
<...uar> (1 förekomst)
"<...uar> lét ... "Þorgei[r] ...
<uart> (1 förekomst)
eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.
<uasu> (1 förekomst)
... rétta(?) ... ... <uasu> ...
<uaþ> (1 förekomst)
<aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
Ubbi (2 förekomster)
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð
§A ... §B "Ubbi g[erði].
Uddr (1 förekomst)
Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok
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<uefa> (1 förekomst)
"Ásbjǫrn ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok
<uefut> (1 förekomst)
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
<uekaltr> (1 förekomst)
"<uekaltr> reisti stein þenna ept "<stikit> ...
úfeigr (1 förekomst)
eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
Uffi (2 förekomster)
"Uffi í "Lundi, "Uffi.
"Uffi í "Lundi, "Uffi.
úfi (1 förekomst)
fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B ... ... ...
ugðit (1 förekomst)
"Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks.
Uggs (1 förekomst)
réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í "Svanabý.
...ugi (1 förekomst)
... "...ugi létu reisa stein eptir "Oddgeir, fǫður sinn.
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<uha> (1 förekomst)
... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn
úheimskan (1 förekomst)
"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
<ui> (1 förekomst)
stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður "Guðfinns.
<uiki> (1 förekomst)
§P "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "<uiki> ..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir
<uikir> (1 förekomst)
sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ... <ratami>.
<uikriþ> (1 förekomst)
"<–uikriþ> lét rista rúnar at "... <instfau> ...
<uikskr> (1 förekomst)
"Guðbjǫrn reisti ... ... <uikskr> <ru> <rubr>.
<uil> (1 förekomst)
... eptir son sinn "Horsefni(?) ok "Hvíthǫfða. "Guð [hjal]p(?) <uil>.
<uilit...> (1 förekomst)
"Ǫnun[d]r(?), sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok

G 342 $

U 667

Sö 45 $

Gs 7

Vg 110

Ög 151

Sö 158 $
U 345 „

U 321

U 345 „

<uina>
... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa stein [ept]ir ... ... <uina>

(1 förekomst)

<uinþa> (1 förekomst)
"Ígulbjǫrn ok "Nesbjǫrn létu reisa ste[in] ... [e]ptir "<uinþa>, fǫður sinn.
<uinurniʀ> (1 förekomst)
"Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ... <uinurniʀ>.
<uiri> (1 förekomst)
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var
<uirþi> (1 förekomst)
"Gyða reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ>
<uisþi> (1 förekomst)
"Þor[bjǫ]rn(?)/"Dýr[bjǫ]rn(?) reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi> "Sveins(?) bróðu[r].
<uit> (2 förekomster)
þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir
<uitan> (1 förekomst)
§A "<uitan> lét reisa stein þenna eptir son sinn ok "Karl eptir bróður
<uiti> (1 förekomst)
brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir

Sm 169 $

U 1168

Vg 119 $

U 368 „

U 392

Ög Fv1965;54

U 890

U 911

Sö 176
U 616 $

<uitlba> (1 förekomst)
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).
<...uitr> (1 förekomst)
"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti
<uiuam> (1 förekomst)
rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður, kuml
<ukautu> (1 förekomst)
... "<ukautu-> [þ]eir létu ... "[Ásmu]ndr mark[aði] ...
<uki> (1 förekomst)
þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var þeira móð[ir].
<ukiþila> (1 förekomst)
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.
<ukrikis>
... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu> <i> <ukrikis>

(1 förekomst)

<ukuþi> (1 förekomst)
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r]
<ul> (2 förekomster)
bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.
fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].

Sö Fv1973;187
Sm 30
Sm 59

...ulf (3 förekomster)
... "Ulf/"...ulf sonu sína. "Guð hj[alpi] ...
... "...ulf, son sinn, manna ...
"Sigmundr gerð[i] ... "Ulf/"...ulf, bróður sinn.

Ulf (32 förekomster)
Öl ATA4064/60A $
"Þo[r]... ... [lé]tu "Ulf hǫggva steina.
Sö 9
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
Sö 75
"Nennir ok "Tíðkumi reistu stein at "Ulf, bróður sinn.
Sö 108
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
Sö 155 $
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ..., snjallir drengir.
Sö 211
ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
Sö 239
"Bjǫrn lét ... ... "Ul[f, b]róður sinn.
Sö 265
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
Sö 294 „
"Véfastr [ok "S]igviðr létu reisa at "Ulf, fǫður sinn.
Sö Fv1973;187
... "Ulf/"...ulf sonu sína. "Guð hj[alpi] ...
Sm 59
"Sigmundr gerð[i] ... "Ulf/"...ulf, bróður sinn.
Vg 125
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
U 61
"Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
U 160
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
U 161
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
U 203
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
U 237
ok "Sighvatr, þeir brœðr láta reisa þenna stein at fǫður sinn "Ulf ok "Svein, bróður sinn. "Guð hjalp[i] ... ...
U 238
"Ástríðr lét reisa þenna stein eptir son sinn "Svein ok "Ulf, bónda sinn.
U 256
"Ingjaldr ok "Hemingr létu reisa steina eptir "Ulf, fǫður sinn.
U 343 „
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
U 371 $
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u
U 390 $
... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
U 637
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda sinn.
U 651
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
U 657
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
U 662
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok "Bjǫrn.
U 843 „
ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður sinn.
U 871
"Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
DR 271
"Kleppir/"Glippir ok "Ása reistu kuml þessi eptir "Ulf.
DR 288
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.

N A23
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U 1159

U 593 $

N 61

DR M1

DR M69

U 650
U 876

Sö 307 $

U 215

"Akli reisti stein eftir "Ulf, [bróðu]r sinn.
"Áleifr/"Óleifr "Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
Ulf.. (1 förekomst)
"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En
Ulfdǫlum (1 förekomst)
m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á "Ulfdǫlum.
Ulfeyju (1 förekomst)
eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir þessi.
Ulfgautr (1 förekomst)
"Aðalmarr, "Ulfgautr.
Ulfgauts (1 förekomst)
"Sævini "Ulfgauts frænda.
Ulfgeirr (2 förekomster)
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at "<sutlak>, fǫður sinn.
Ulfheðinn (1 förekomst)
"Ulfheðinn ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður
Ulfhildr (1 förekomst)
"Ragnhildr(?) ok "Ulfhildr létu stein eptir fǫður ok bróður sinn.

G 216 $

Sö 260
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U 100

U 161
U 225
U 227
U 479
G 388
DR M118
DR M119
DR M120
DR M121
DR M122
DR M123
DR M125
DR M126
DR EM85;472

U 633

U 160

Ulfhvatr (1 förekomst)
"Ormika, "Ulfhva[t]r(?), "Grikkjar, "Jórsalir, "Ísland, "Serkland.
Ulfi (2 förekomster)
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li.
Ulfkel (1 förekomst)
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur
Ulfkell (14 förekomster)
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
"[Ulfkell](?) ok "Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru>
"Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa [l]iði.
"Þorkell/"Þorhil[dr], <fuþ[ork]>, "Ulfkell(?)
"Ulfkell ...
"Ulfkell á "Lundi.
"Ulfkell í "Lundi.
"Ulfkell "Lundi.
"Ulfkell "Lundi.
"Ulfkell í "Lundi.
"Ulfkell ...
"Ulfkell á "Lundi.
"Ulfkell.
Ulfketil (1 förekomst)
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir "Sig...
Ulfketill (1 förekomst)
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir

N 449

U Fv1933;134 $
U Fv1933;134 $
U Fv1933;134 $

Öl Köping40
Sö 69
U 324

Öl Köping50
Ög 166
Ög 214
Ög 232 $
Sö 72 „
Sö 104
Sö 291 $
Sö 335 $
Sö 347
Sö 350
Sö 367
Vg 55
Vg 78 „
Vg NOR1997;27
U 22 $
U 153
U 155 $
U 161
U 207
U 231

Ulfljót (1 förekomst)
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
ulfr (3 förekomster)
Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr.
er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
...ulfr (3 förekomster)
"...ulfr gerði kum[l] ...
"Ingjaldr o[k] "...[ul]fr reistu ste[in] þenna at "Kana, son "Gunna.
"...ulfr reis[t]i st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr
Ulfr (50 förekomster)
... "Ulfr ... [reist]i/[rétt]i stein ...
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
"Ágoti ok "Ulfr þeir létu reisa stein þenna eptir "Bergvið, fǫður sinn.
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann,
"Freysteinn(?) rétti stein þenna at "Heðinfast, fǫður sinn. "Ulfr á "Eikey(?) ...
"[F]ar[u]lfr(?)/"Þór[u]lfr(?) ok "Ulfr ok "Sigsteinn ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla
"Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð
"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver
"Ulfr ok þeir "Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ...
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Þóri, bróður sinn.
"Ulfr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn,
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir
"[S]vei[nn] ok "Ulf[r] létu reisa stei[n]a eptir "Halfdan ok eptir "Gunnar, brœðr
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan.
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður
"Heðinvé ok "Eysteinn ok "Ulfr ok "Ólafr létu reisa stein eptir "Halfdan, fǫður sinn.
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N A294

Sö 280
U 241

"Brynjulfr ok "Ulfr ok "... ... [st]ein eptir "Guðlaug, móður sína.
"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir "Bjǫrn.
"Ulfr lét reisa stein þenna eptir "Ónæm, fǫðurbróður sinn. Þeir bjoggu
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti
"Gíslaug lét hǫggva at son sinn, "Spjallboði, "Ulfr, "Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst
"Ulfr o[k ... "I]ngimundr ok "Ei... ... [stei]n(?) e[ptir](?) ...
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr
"Ulfr ok "Herbjǫrn ok "Nesbjǫrn ok "Hemingr létu reisa stein at
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð
lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
"Spjallboði ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son "Bjarnar.
"Ulfr ... fǫður sinn ok bróð[ur] ... settu ...
"Freysteinn, "Þorbjǫrn, "Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Auðulfr lét[u] ...
"Ulfr lét reisa stein, sjalfr hann eptir sik.
"Ulfr ok "Holmfastr ok "Ulfgeirr ok "Gunnríðr(?) reistu steina þessa at
"Gerðarr ok "Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir
"Hvítr ok "Karl ok "Ulfr(?) l[ét]u ...
"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir
eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn ... "Ketilas(?)/"Ketilhǫss(?) gerðu b[ryggj]u á ...
§A "Ulfr ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
"Ulfr "Litli á "Lundi.
"Ulfr í "Lundi.
§P "Ulfr ok "Óðinn ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q
Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok
... ... ... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi
... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB
"Ulfr risti ...
Ulfrík (2 förekomster)
"...bjǫrn ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.
En "Danr ok "Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð
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Ulfríkr (2 förekomster)
§A "Gautr reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr g[erði].
§A "Ónn reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
Ulfs (7 förekomster)
at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á "Serkland[i].
"Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn fǫður.
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok
fǫðurfǫður sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
"Ulfs st[einn].
§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa,
Ulfshala (1 förekomst)
stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...
Ulfsundi (1 förekomst)
[lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
Ulfúrr (1 förekomst)
ok "Óðinn ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok
Ulfvið (1 förekomst)
"Herjulfr reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir "Holmlaugar.
<ulli> (1 förekomst)
"Oddulfi ... §PB "<auþikʀ> ... ... ... ... ... sverð [i]lt "<ul—li> ... ... ... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr
<uln> (1 förekomst)
bróður sinn, dauðr [í] "Grikkjum. "Þuli(?)/"Þulr(?) hjó <uln>.

G 207

Ulvshale (1 förekomst)
... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...

um (11 förekomster)
Ög 136 $
fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu
Sö 60
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at
Sö 106
reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni
Sö 106
"Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
Sö 106
sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
Sö 173 $
sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með "Ingvari.
Sö 198
at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
Sm 16
kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
U ANF1937;178A
§A ... um all ... §B Kvǫl stal ǫll.?
Hs 14 $
Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá
DR 1
eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.

DR M124

Ög 136 $

DR 316

Sö 41 $

Sö 341 „

<umaut> (1 förekomst)
"<uma-ut> í "Lundi.
umb (1 förekomst)
flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar
<umun> (1 förekomst)
"Tófi reisti stein þenna eptir "<umun>/"Ómun, sinn féla[ga].
<uʀn> (1 förekomst)
hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
<un> (1 förekomst)
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.

Öl 37 $
Ög 34 $
M 15
Hs 8 „$

U 409
U 409
U 613 $
U 921

U 196 „

Hs 8 „$
Hs 14 $

Sö 136 „
DR EM85;371B $
DR EM85;371B $
DR EM85;371B $

Öl SAS1989;43
DR 386

Un (4 förekomster)
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un
"Hlífundr reisti stein þenna eptir "Un, bróður sinn.
"Bjǫrn rétti stein þenna eptir "Ófrið ok at "Un, sonu sína.
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd
Una (4 förekomster)
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í
"Sægeirr lét hǫggva stein at "Una/"Unna, son sinn.
...unar (1 förekomst)
"...unar "Sigmarar.
Unar (2 förekomster)
bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd "Unar.
son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr.
und (4 förekomster)
... ... ... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann var und hifni beztr.
... ... ... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und
... ... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór;
"Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i]
undir (2 förekomster)
§B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.

Sö 269 $
Hs 16 $

...undr (2 förekomster)
"Ǫnundr(?)/"Eyndr(?) ... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
... "...undr "Greip[a]/"Grip[a] sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar
Undrlaug (2 förekomster)
"...bjǫrn ok þau "Und[rla]ug mœðgin létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ...
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn,

Sö 280
Sö 328

Sö 280

Undrlaugar (1 förekomst)
hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.

G 111 $

ung (1 förekomst)
eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.

DR M14

Ungi (1 förekomst)
"Ásfrøðr "Ungi(?) "Lund.

Öl Fv1918(2);15 $

ungkarl (1 förekomst)
§P Illu ... ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et

Ög 136 $
Ög 136 $
Ög 136 $
Ög 136 $
U ANF1937;163
U ANF1937;163

Sö 55

ungmenni (6 förekomster)
Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri
Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum
Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja
Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.
§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?

þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son.
ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá.
hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli.
þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ...

ungr (1 förekomst)
þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu

U 169

U Fv1933;134 $

U 88
U 160
U Fv1969;210
G 200

M 10

DR NOR2000;8C

Öl 37 $
Sö 248
Hs 14 $
Hs 15 $
Hs 15 $
DR NOR2000;8C

U 409
U 409
U 613 $
U 921

ungu (1 förekomst)
"Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
uniʀ> (1 förekomst)
Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
Uni (4 förekomster)
"Spjallboði ok "Uni/"Unni létu reistu stein at "Tíðkuma, "Ingiþóru.
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan.
"Illfúss. "Uni/"Unni biðr vá.?
"Uni/"Unni ok "Hagnviðr, arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ...
Unir (1 förekomst)
"Unir(?), "Karl(?) ok "Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.
unn (1 förekomst)
<...-ilkar> "Unn/unn(?) ...
Unn (6 förekomster)
hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður sinn.
"Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir
son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a
son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
<...-ilkar> "Unn/unn(?) ...
Unna (4 förekomster)
"Forkunnr ok "Gamall létu reisa stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
stein þenna eptir "Una/"Unna, fǫður sinn. "Guð hjalpi anda "Una/"Unna.
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í
"Sægeirr lét hǫggva stein at "Una/"Unna, son sinn.

DR 323 „

DR 143
FR 1

U 88
U 160
U Fv1969;210
G 200

DR EM85;151B $

G 80 $
G 203 $

IR 14

U 226

U 107

Unnar (1 förekomst)
§P Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa st[einn]
unni (2 förekomster)
ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
... ... "Vígulfi(?) unni róa.
Unni (4 förekomster)
"Spjallboði ok "Uni/"Unni létu reistu stein at "Tíðkuma, "Ingiþóru.
"Ulfketill ok "Gýi ok "Uni/"Unni þeir létu reisa stein þenna eptir "Ulf, fǫður sinn góðan. Hann
"Illfúss. "Uni/"Unni biðr vá.?
"Uni/"Unni ok "Hagnviðr, arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ...
unninn (1 förekomst)
ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. "Bour(r).
unnit (2 förekomster)
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ... sálu hans.
lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa steinn at
Unnr (1 förekomst)
<fuþor[k]> "Unnr(?)
unnu (1 förekomst)
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í
Unnu (1 förekomst)
ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu, dóttur.

Sö 333 $

U 1153 „
Hs 6 $

Vg 188 „

U 107

Unnulf (1 förekomst)
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum,
Unnulfr (2 förekomster)
"Unnu[lf]r(?) reisti stein þenna eptir "Gamal, bróður sinn.
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn,
<...unta> (1 förekomst)
... "<...unta> reist[i](?) ...
Unu (1 förekomst)
sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu, dóttur.

Sö 151

<unut> (1 förekomst)
reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].

G 80 $

Unvald (1 förekomst)
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ... sálu hans.

U 136 $
U 785
N2

upp (3 förekomster)
þessa at "Eystein, bónda sinn, er sótti "Jórsalir ok endaðist upp í "Grikkjum.
"Véfas[tr] [lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð
... ... upp/of ... steinn stendr ...

Sö 154
Sö 154

upphiminn (2 förekomster)
reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð
reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.

Sö 174 $

DR 279 $
DR 295

Vg 119 $

U 824

Sö Fv1948;289
Vg 184

N 284
N 284

N A232

U 1167

U 389

Upphlaupr (1 förekomst)
"Ólafr(?)/"Óblauðr(?)/"Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn,
Uppsǫlum (2 förekomster)
eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
þenna eptir "Tóka "Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan
Upsal (1 förekomst)
"Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ>
<ur>bergi (1 förekomst)
ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.
urðu (2 förekomster)
lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir
brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
úréttar (2 förekomster)
Sé’k-at ... ... né úréttar, úréttar vilgi ...
Sé’k-at ... ... né úréttar, úréttar vilgi ...
úrs (1 förekomst)
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.
<urtr> (1 förekomst)
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða
<usi> (1 förekomst)
"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son "Árna.

Sö 238 „

<uskul> (1 förekomst)
"Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.

U 1037 „

<ustur> (1 förekomst)
... lét hǫggva ... "...fast, fǫður sinn ... ... <ustur-> ...

Sö 85 $
Sö 345 $
Sö Fv1954;22
U 104
U 201 $
U 431
U 518 $
U 605 „
U 698 „$
U 792 $
U 922 $
Gs 8 $
N 102 „

N 61

G 134

Vg 110

út (13 förekomster)
"Andsvarr ok "Ern... ... fǫður sinn. Hann endaðist út í "Grikkjum ... ...
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður ... §C ... [lét] reisa ...
"... reisti ... ... ... ... sinn. Hann er endaðr í austrvegi út á "La[ngbarðalandi](?).
eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir risti.
þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.
§Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
"Ásmundr ... ... Hann var vestr [út á] "Engla[n]di ...
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu.
útan (1 förekomst)
stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir þessi.
útfaru (1 förekomst)
so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
<uti> (1 förekomst)
"Gyða reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ...

Sö 333 $
Sö 338
U 349 „
U 363 „
U 611
U 614 $
U 616 $
U 698 „$
U 996 $
U 1016 $
U 1016 $
U AST1;150
DR 379 $

Sm 103 „
Vg 62

DR 380

úti (13 förekomster)
at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar
at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í
reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
"Ingvarr, "Holmfastr, "Geiri, þeir at bróður sinn "Þegn, fórst úti, ok at "Bjǫrn, fǫður sinn. Brú gerðu. "Guð hjalpi sálu.
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].
§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús
stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ...
stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ...
V[e]s[at-t]ú(?) órvakr úti, misfylgir! Fangi skaði vá! ...
lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn
Útlagi (2 förekomster)
"Útlagi(?) s[e]tti stein þenna eptir "Svein(?) ...
"Útlagi reisti stein þenn[a] eptir "Eyvind, harða góðan þegn.
Útlengju (1 förekomst)
son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.

DR EM85;371B $

útór (1 förekomst)
"Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi

DR EM85;371B $

úþekkr (1 förekomst)
"Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und "Ulfi út-ór; §QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr

U 971

<uþrki> (1 förekomst)
stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ... <uþrki>.

N 251

Ög 31
U 338
U AST1;150
DR 100B $
DR 279 $

U Fv1969;210

DR 356 $

Úþyrmis (1 förekomst)
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
vá (5 förekomster)
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.
reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði
V[e]s[at-t]ú(?) órvakr úti, misfylgir! Fangi skaði vá! ...
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.
sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
vá. (1 förekomst)
"Illfúss. "Uni/"Unni biðr vá.?
Vaði (1 förekomst)
Orti "Vað[i] [ept] "Ásmund, son sinn.

Sm 9 „
U 354

Vafra (2 förekomster)
"... l[ét(?)] g[era(?)] kuml(?) eptir(?) "Vakra/"Vafra(?) ok(?) "Gísla(?) ...
"Gullaug ok "Holma létu reisa stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].

Sö 45 $

Vagn (1 förekomst)
reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ... <uinurniʀ>.

G 343 $

Sm 9 „

vakir (1 förekomst)
fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ...
Vakra (1 förekomst)
"... l[ét(?)] g[era(?)] kuml(?) eptir(?) "Vakra/"Vafra(?) ok(?) "Gísla(?) ...

val (1 förekomst)
val/vel

N 458

N 29

Vála (1 förekomst)
ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.

U 677 $

G 136 „$

U 942

Sö 63 „$

Ög 56

Ög 136 $

X RyNLT2004;5

Valdarr (1 förekomst)
§P ... ok "<-ualtar> ok "Nesbjǫrn ok ... §Q ... ok "Valdarr ok "Nesbjǫrn ok ...
Valdinga (1 förekomst)
Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn
valdr (1 förekomst)
reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.
...valdr (1 förekomst)
"Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn. §Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður
Valdríkr (1 förekomst)
"Valdríkr lagði stein þe[nna] ...
Valkar (1 förekomst)
at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir,
vallar (1 förekomst)
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.

Sö 63 „$

Ög 136 $

Ög 136 $

DR 131
DR 131

Ög 136 $

U 851
U 854 $

Valr (1 förekomst)
§P "Valr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn
valraufar (1 förekomst)
faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu,
valraufu (1 förekomst)
hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir
Valtóka (2 förekomster)
§A "Ǫzurr setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá
"Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
Vámóð (1 förekomst)
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son.
Vani (2 förekomster)
"Vani(?) ok "Sigríðr ... [þenn]a eptir "Ernfríði ok "Frey...
sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok "Þorbjǫrn ok "Gunnviðr.

vann (6 förekomster)
Bo Peterson1992
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
DR 42
ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann "Danmǫrk §B alla ok "Norveg §C ok dani gerði kristna.
DR 212
ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki
DR 229 $
eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann "Syl[fa]/sjal[fr].
DR EM85;350 $
§AP Vann þik æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey
DR EM85;350 $
§AP Vann þik æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B ... ... ...

DR 279 $

vápn (1 förekomst)
"Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.

Ög 68 $
Ög 77
Ög 94 $
Ög 105 $
Ög 111 $
Ög 162
Ög 180
Ög 184
Ög Fv1950;341
Sö 14 $
Sö 16
Sö 55
Sö 60
Sö 64 „
Sö 96
Sö 105
Sö 107
Sö 108
Sö 136 „
Sö 148
Sö 165
Sö 165
Sö 166
Sö 174 $
Sö 175
Sö 175
Sö 189
Sö 189
Sö 213
Sö 238 „
Sö 260
Sö 275
Sö 287 „
Sö 295 „
Sö 320
Sö 360

var (130 förekomster)
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).
"Þorsteinn reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
"Væringr reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var með "Knúti.
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
"Halfdan reisti/reist stein þenna [eptir] "Hrólf, fǫður sinn, var góðr.
"Sæþórr reisti eptir "Þóra, bróður sinn, var dauðr.
þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.
§A ... "[A]uðin/"[L]oðin. Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd. §B <aʀ>/<ma>
lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr.
eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn. Hann var sonr "Auðu.
þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.
... ... [s]tein þenna at "Begli, fǫður sinn, bónda "Sæfu. Hann var fa[rinn](?) ...
"Holmviðr ... ... "[Þ]or[bjǫ]r[n](?) son [sinn]. Hann var fa[r]inn me[ð] "Ingvari.
"Hróðleifr reisti stein þenna at fǫður sinn "Skarf. Hann var farinn með "Ingvari.
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
reistu ... ... ... at fǫður sinn, hersi(?) hugsnjallan(?). Hann var und hifni beztr.
"Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd kristinna.
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ...
merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
"Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ... <ratami>.
bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ... <ratami>.
"Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður sinn. Hann var bóndi beztr í "Kíli. Ráði sá kunni.
ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
[Hann(?) ma]nna(?) beztr(?) mat[ar](?) í(?) heimi(?) var(?).
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr
Hann var "Ingvars sonr.
"Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.

Sö 383 $
... [st]ein(?) ... ... "Rúna(?) var.
Sö Fv1986;218 $
"Geirr reisti stein eptir "Bua. "Vébjǫrg var móðir. [Var] snor "Fastríð(?) ...
Sö Fv1986;218 $
"Geirr reisti stein eptir "Bua. "Vébjǫrg var móðir. [Var] snor "Fastríð(?) ...
Sm 5
§A "Gautr setti stein þenna eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
Sm 33 $
... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
Sm 37
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n
Sm 37
kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.
Sm 42
reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
Sm 77
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
Sm 122
steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
Sm 126 „
"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ... ...
Vg 20
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
Vg 67
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá
Vg 110
"... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar hjó.
Vg 125
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
Vg 178
þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
U 16 „
"Gunni ok "Kári reistu stein eptir "... Hann var bónda beztr í róði "Hákonar.
U 60
<þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða ...
U 112
dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs forungi.
U 112
hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs forungi.
U 118
lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
U 167
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
U 174 „
ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki> <kauþuʀ>.
U 329
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok "Ástríðar.
U 330
lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.
U 344
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt] "Þorketill. Þá galt "Knútr.
U 364 $
"Karsi ok "<kar-...> ... sinn. Hann var dauðr í hvítaváðum.
U 366 „
... var dauðr í austrveg[i] ...
U 392
... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var þeira móð[ir].
U 431
"Hemingr létu rétta stein þenna eptir "Gunnar, son sinn. En ... hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
U 432 „
lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
U 476 „
"Sylfa/"Solfa ok "Búi gerðu brú þessa eptir "Ásgeir, var sonr ... ...
U 504
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
U 527 $
[tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi. "Holmsteinn.
U 533
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
U 582 „
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
U 614 $
láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.

U 617
ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
U 633
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir "Sig...
U 639 „
... [ep]tir "Bjǫrn, fǫður sinn. Var so[nr](?) ...
U 654 $
ok "Djarfr reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?)
U 661
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
U 687
ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
U 739
"Holmbjǫrn lét reisa stein at sik sjalfan. Hann var mildr matar ok málsrisinn.
U 802
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var drengja beztr.
U 862
láta reis[a] þenna s[t]e[i]n [e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi "Guðbjarna[r]. "[Vé]seti risti.
U 898
merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
U 925 $
létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
U 985
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.
U 1036
ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
U 1148 „
... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
U Fv1959;196
Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
U Fv1992;157
"Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
U NOR2001;24
... var(?) ok(?) ... ...
Vs 5
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu
Vs 18 $
lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
Vs 19
lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu h[a]ns.
Vs 24 $
betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa] systir góð.
Vs Fv1988;36 $
"Taf(?) lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn ...
Nä 29 $
lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
Gs 7
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r. ... "Guðmundr drukn[a]ði.
Gs 8 $
"Ásmundr ... ... Hann var vestr [út á] "Engla[n]di ...
Gs 14
"Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)] [be]ztr(?) smiða ok ...
Gs 19 „
reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan>
Hs 7
hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á
Hs 8 „$
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd "Unar.
Hs 14 $
eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs
Hs 14 $
"Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris
Hs 14 $
var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir
Hs 14 $
"Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá
Hs 14 $
En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún.
G 77
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
G 114
ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
G 136 „$
dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.

G 188 $
G 370 $
DR 1
DR 3
DR 107
DR 133
DR 154 „$
DR 155
DR 192
DR 216 $
DR 216 $
DR 217 $
DR 217 $
DR 275 $
DR 277
DR 291
DR 296
N 68
N 413 „
Br Or15 $

Vg 117 $

... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ...
ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.
ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.
þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok fyrstr.
"<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi "Finnulfs.
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. "Ávarr fáði.
reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var
hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at
Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.
stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
[Þe]tta bein var ...
Var (1 förekomst)
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...

varð (63 förekomster)
Ög 30
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
Ög 81 $
á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr
Ög 81 $
"Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist rúnar.
Ög 93
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
Ög 104 $
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
Ög 177 „
"Ása ok "Þorgeirr ok "Áli/"Alli [þau] létu reisa eptir "Tófa, er varð hǫggvinn.
Ög Fv1970;310
"Hákon reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
Ög Hov32;27
... varð d[auðr](?) ...
Sö 46
ok "Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
Sö 49
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn. Hann varð dauðr á knerri.
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Sö 319
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Sö 361
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Vg 61
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Vg 178
Vg 180
Vg 181
Vg 197
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U 29 $
U 130
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U 324
U 375 $
U 539
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U 577 „
U 699
U 785
U 812
U 1087 „
Vs 9 $
Vs 22 $
Vs 27
Nä 15
Gs 13

"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.
sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
"Sveinn ok "Steinn reistu stein at "Tosta, fǫður sinn, er varð dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar
"Finnviðr(?) gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti
"Þeg[n] ... ... sinn. Hann varð drep[inn] ...
... ... ... varð í ... ... ... ...
r[eist]i [s]tein eptir "Gunna, mág sinn, ... ... ... vestar[la] var[ð] ...
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
setti stein þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).
frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
"Kártóki setti stei[n] ... Er varð ... "[F]undinn [hj]ó.
reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
lifði; hon hét "[In]ga. Ha[na] fekk "Ragnfastr í "Snotastǫðum. Þá varð hann dauðr ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk
ok sonr síðan. En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar.
sonr, lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira
létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn e]r grafinn í kirkjugarði. "Fastulfr
[epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).
brœðr allir létu reisa §B stein þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi
"Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr ok "Ragnhildr þau ... ... ... ... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
... varð drepinn ...
"Ingileif lét reisa st[ein] at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
[lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi ǫnd hans.
fǫður sinn. Sá varð dauðr á "Englandi.
lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli risti rúnar.
lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ... <a-s-uar>.
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir

Hs 14 $
G 135
DR 1
DR 3
DR 66
DR 108
DR 117
DR 154 „$
DR 216 $
DR 220 $
DR 259
DR 266
DR 334
DR 380
N 62
N 184

DR 131

Sö 204 $

þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá.
reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr,
stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.
"Áslakr ok "Hrólfr reistu §B stein þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar bǫrðusk.
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
"Ása setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá
"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr.
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
þenna eptir "Bausa, son sinn, dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
varða (1 förekomst)
dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
Várfeitr (1 förekomst)
§P Hér skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at

U 337 $
U 357 $

Vargas (2 förekomster)
"Sjalfi ok "Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði
"Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr,

U 337 $
U 357 $

Varghǫss (2 förekomster)
"Jóhan þeir láta hǫggva eptir fǫður sinn "Finnvið, ok "Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Ragnfríðr, ok móður sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf
"Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður

X RyNLT2004;5

Sm 20 „$
Sm SvS1973;4

Ög 136 $

variðr (1 förekomst)
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
Varin (2 förekomster)
§A ... þeir eru ... §B <afr–ai> "Varin, er hjoggu bœndr <þiu>.
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Varinn (1 förekomst)
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat,

Sö 176

varp (1 förekomst)
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en

U 797 $

Varr (1 förekomst)
§P "Eyjarr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... ... "Ós[n]ík[i]nn(?), fǫður sinn.

Sö 210 $
U 718 „$

Ög 202
Sö 54 $
Sö 308
Sö 338
Sö Fv1948;289
U 104
U 155 $
U 177
U 337 $
U 495

VarrÁsi (2 förekomster)
"Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður
"... ok "Óleifr ok "Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lé[tu] ... [s]tein þenna ...
váru (19 förekomster)
"Geir[i] reisti steina þessa eptir "Steinkel. Þeir váru synir "Bjarnar.
"Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein.
[lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir risti.
sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla
ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.
merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir risti.
"[Svei]nn ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok "Ragnfríðar.
"Ingiey lét reisa stein at "Gerðar, f[ǫður] ... sinn. Þeir "Danr váru synir "Kolsv[ei]ns. "Fótr risti rúnar.
at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
"... ok "Ingifastr ok "Ingimundr, þeir váru brœðr, synir "...

U 626
U 676 $
U 884
Gs 12 $
Gs 12 $
Gs 12 $
M 11 $
M 11 $
DR 330 $

N A111

Hs 21

Ög N288 $

Öl 55 „$
Sö 281
Sm 46 „
DR NOR1998;8

U 325

DR 209 $

stein þenna [eptir] ... bróður sinn(?) ... [fǫðu]r sinn. Þessir menn váru feðgar.
þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs arfar.
"Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar. §C ... þar v[áru] ...
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi
§Q "Íðaldr lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir
Þeir vár[u] ... "[Ber]g[s]vein(?) ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar
[l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein
[l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
vási (1 förekomst)
§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.
Vatrungum (1 förekomst)
ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
vé (1 förekomst)
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
...vé (4 förekomster)
... ok "Bjǫrn reistu mik(?) at "...vé(?), ... ...
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla]
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í
"...vi/"...vé reist rúnar þessar at "K.../"G...
Vé.. (1 förekomst)
ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
véa (1 förekomst)
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla,
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Ög 136 $

Sö 318 $
Sö Fv1986;218 $
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DR 30 $

Ög 46
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Ög 233 $
Sö 44 „
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Vs 20

véaliðs (1 förekomst)
þegn. §AQ "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður
véaveri (1 förekomst)
jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.
Vébjǫrg (5 förekomster)
ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð
"Geirr reisti stein eptir "Bua. "Vébjǫrg var móðir. [Var] snor "Fastríð(?) ...
"Vébjǫrg reisti stein eptir "[S]vein, son sinn ok "Ríkvé
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg móður sína.
kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg móður sína.
Vébjǫrn (23 förekomster)
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Sǫlvu, bróður sinn.
... "<k-k-> reisti stein þenna ... "Vébjǫrn, son(?) ...
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Þorgeir, bróður sinn.
"Steinbjǫrg ger[ði] ... ... at "Vébjǫrn, son sinn.
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður sinn.
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
"Vébjǫrn lét hǫggva stein eptir "Gunna dóttur, konu sína.
"Vébjǫrn ok "Húskarl létu r[eis]a stein eptir "Sibba, fǫður sinn.
... ... þ[enn]a eptir "Vébjǫrn, f[ǫður] ... ǫnd hans.
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at "Vébjǫrn.
"Vébjǫrn reisti stein eptir "Ketil. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Vébjǫrn ok "Hemke[ll](?)/"Heimke[ll](?) ... "Gunna, fǫð[ur sinn].
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti rúnar.

Vs Fv1988;36 $
Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn ... "Ketilas(?)/"Ketilhǫss(?) gerðu b[ryggj]u á ...
Vr 2
"Vébjǫrn, bróður sinn.
Hs 7
sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn fáði.
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U 775

U 937
U 990
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U 463
U 735
U 865

U 1039 $

Véborgum (1 förekomst)
"Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
Védjarf (3 förekomster)
"Guðbjǫrn ok "... létu [reisa] stein þenna at "Védjarf, fǫður sinn.
"Ádjarfr ... "Fullugi létu reis[a] ... eptir "Védjarf, fǫður sinn ... ...
"Sigviðr [reist]i stein þenna "Englandsfari eptir "Védjarf, fǫður ... ... ...
Védjarfr (2 förekomster)
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok
Veðr (4 förekomster)
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn.
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
"Vreiðr/"Veðr ... létu rétta stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður sinn.
Veðraldi (3 förekomster)
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr
"[Íg]ulfastr(?) ok "Veðraldi rei[stu] ... þenna eptir "Spjallboða, fǫður sinn.
Véelfr (1 förekomst)
risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok "Véelfr.

Öl 16 „
Ög 2
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U 982 „

Sö 282 „
Sö 294 „
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Sö 109
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Véfast (6 förekomster)
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"[K]jǫtvi(?) ok "Þ[or]... [þ]eir [b]rœðr létu ... ... ... "Véfast, ... sinn.
"Gyríðr ok "Sigviðr ok "Sigfastr reistu stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
"Eilífr ok "Sigviðr létu reisa stein eptir "Véfast, fǫður sinn.
... eptir "Véfast, fǫð[ur sinn] ...
Véfastr (9 förekomster)
"Véfastr ok "Hauk[r] reist[u] stein eptir "<naus>, fǫ[ður] ... ... ...
"Véfastr [ok "S]igviðr létu reisa at "Ulf, fǫður sinn.
"Véfastr reisti stei[n þenna epti]r "Vífa, harða góðan þegn.
"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr,
"Geirbjǫrn ok "Jǫfurbjǫrn ok "Véfastr þeir reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð
"Véfastr reisti stein eptir sjalfan sik kvikvan. "Liðsvaldr(?) risti.
"Véfas[tr] [lét] reisa stein þenna upp at "G[u]ðmund, bróður sinn. Hann
§A "Véfastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður
"Véfastr lét [rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð
Véfinn (1 förekomst)
fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá batt. "Véfinn þetta fáði.
Véfríðar (1 förekomst)
§A Sonr naut smíða "Káta, §B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C "Guða-"Skeggi/"Skakki/"Skagi fáði.
Véfriðr (1 förekomst)
§B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr
Véfríðr (4 förekomster)
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?)
"Véfríðr reisti stein þenna eptir "Véseta, bónda.

U 90
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Sm 144
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Sm 170

Sö 62
Sm 75

"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.
Véfrøðar (1 förekomst)
§A Sonr naut smíða "Káta, §B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C "Guða-"Skeggi/"Skakki/"Skagi fáði.
Véfrøðr (1 förekomst)
§B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals
Véfúss (1 förekomst)
"Véfúss setti stein ep[tir] ... "...bjǫrg, þeira systur ...
veg (2 förekomster)
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.

Hs 14 $
N 102 „

vega (2 förekomster)
"Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.

Sm 45
Sm 60 $

vegamóti (2 förekomster)
ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.

U 706 $

Végaut (1 förekomst)
... ok "Holmfas[tr]/"Hjalmfas[tr ... þ]eir létu reis[a stei]na at "Végaut f[ǫður] ...

Ög 197

Végautr (5 förekomster)
"Végautr reisti steina þessa eptir "Þorgaut, bróður sinn.

Sö 25 $
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Sm 111 $
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DR 97

Sö 214
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"Végautr ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein,
"Végautr ok "... reistu stein e[ptir] ... ... [so]nu sína.
"Végautr reisti stein þenna eptir "Geirfast, bróður sinn. "Ágau[tr](?)
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans
Végauts (1 förekomst)
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu,
Végeir (4 förekomster)
"Sveinn lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
"... reisti stein þenna at "Végeir, fǫður sinn ... ... [dr]ápu h[a]nn.
"Véseti ok "Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?), fǫður. "Œpir risti.
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.
Végeirr (2 förekomster)
"Végeirr lagð[i] ... "Guðs móðir.
"Végeirr(?) lét stein hǫggva [e]p[tir] "[Ber]su(?)/"[Bir]su(?), son
Végerðar (1 förekomst)
fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar góðan.
Végerðr (2 förekomster)
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a sinn.
"Védjarfr lét reisa stein þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
veginn (1 förekomst)
setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
Végísl (4 förekomster)
"Vég[í]sl o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn
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"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
"Eyst[einn lé]t gera merki at "Végísl, fǫður sinn góðan.
"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein
Végrím (1 förekomst)
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður sinn.
Végulla (1 förekomst)
"Végulla á skal. "Bjarnulfr <skeki>.
Végunnr (3 förekomster)
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr
"Bjǫrn ok "Végunnr létu reisa stein eptir "Svein, fóstrson sinn.
"Jǫfurfast, "...fast, "Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási,
Véhjalm (1 förekomst)
"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?), "Freygeirs(?) arfi, "Eysteinn.
Véhjalmr (3 förekomster)
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir "Ingifast.
"Sigviðr ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir "Óleif.
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar,
vei (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
veit (2 förekomster)
ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu
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Vékell (2 förekomster)
"Vékell reisti stein eptir "Hermóð, fǫður sinn.
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>,
Véketill (3 förekomster)
"Gufi ok "Þorgísl ok "Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil,
"Véketill ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur]
"Sigfastr ok "Brandr ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var]
vel (14 förekomster)
gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna
lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...
"Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra.
lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
§A "Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni,
kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
val/vel
Ek ann ekkju v[el].
Véleif (1 förekomst)
"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
vélti (1 förekomst)
... [e]n "Hrossketill vélti í tryggu eiðsvara sinn.
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velva (1 förekomst)
þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
Vémóð (1 förekomst)
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan
Vémundr (2 förekomster)
§A "Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við]
... ok "Fastgeirr/"Fastgerðr o[k] "Vémundr létu reis[a] ...
Vénjót (4 förekomster)
... reist[i stein þenn]a at "V[énjót](?) ... sinn.
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
... [b]róður sinn(?) ok ... ... at ... ... "Vénjó[t] ...
lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
Vénjótr (3 förekomster)
"Vénjótr reisti stein at "Guðmund, son sinn, dreng góðan.
"Geirmundr lét gera gera kuml þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Freysteinn, "Þorbjǫrn, "Fasti, "Vénjótr, "Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein,
ver (16 förekomster)
"Tunna/"Tonna setti stein þ[enna ep]tir sinn ver "Þorfast. Var hann manna mestr óníðingr.
bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
"Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar
sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.
"Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja "Hein.
§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi "Finnulfs.
§B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi
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§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok
stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri.
dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun
"Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.
dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans.
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr barði.

vér (4 förekomster)
"Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi
fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
... er vér ...
...vér (1 förekomst)
"...vér bað tjá(?) stein þenn[a] ... ... ...

DR 216 $

vera (1 förekomst)
ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?)

G 343 $

verald (1 förekomst)
eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir
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verða (6 förekomster)
§B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
"Arnkell ok "Gýi þeir gerðu hér þingstað ... [M]unu eigi merki meiri verða, en "Ulfs synir eptir ger[ðu], [snjall]ir sveinar, at sinn
góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
... létu rétta stein þenna ... [hví]taváðum ... ... eigi verða, meðan st[ei]n[ar](?) ...
skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein
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verði (5 förekomster)
þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
"Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða ept annan dragi.
glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan dragi.
þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
verðr (1 förekomst)
"... ok "Ingibjǫrg létu re[isa] ... ... ... <at> verðr engi "Ingvars ma[nna] ...
veri (1 förekomst)
ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
verit (4 förekomster)
reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni
reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr hjoggu rúnar.
"Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með "Ingvari.
reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
verki (3 förekomster)
§P "Ulfr ok "Óðinn ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr
§Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp
"Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. "Bour(r).
Vermundr (1 förekomst)
fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á
verr (1 förekomst)
lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu í verr, ef hann hafsk ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at
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Verskulf (1 förekomst)
"Þórðr ok "Þorbjǫrn gerðu brú þessa eptir "Verskulf, fǫður sinn.
verst (1 förekomst)
§B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
Vérún (1 förekomst)
"Vérún lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði,
vesattú (1 förekomst)
V[e]s[at-t]ú(?) órvakr úti, misfylgir! Fangi skaði vá! ...
Véseta (2 förekomster)
"Þorsteinn reisti stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
"Véfríðr reisti stein þenna eptir "Véseta, bónda.
Véseti (14 förekomster)
"Ingulfr ok "Véseti reistu stein þenna eptir "Bugga ok "Sigstein. "Guð hjalpi sálu
"Ingjaldr ok "Véseti [ok] "Steinulfr þeir reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok
eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti steina.
láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok brú gerðu. "Véseti hjó.
einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti hjó.
reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir hjoggu.
[e]p[t]ir bróður sinn "Forsjáll. Hann var arfi "Guðbjarna[r]. "[Vé]seti risti.
"Véseti ok "Líkviðr ok "Ríkviðr létu reisa stein at
"Véseti ok "Jǫfurr létu reisa stein eptir "Ófeig, fǫður sinn.
láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?) <fasti>.
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok
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vestarla (5 förekomster)
"Alríkr reisti stein, sonr "Sigríðar, at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann
sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
at bróður sinn "Hróðgeir ok fǫður sinn "Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með "Ingvari.
"Tosti r[eist]i [s]tein eptir "Gunna, mág sinn, ... ... ... vestar[la] var[ð] ...
Vestbý (1 förekomst)
lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
Véstein (3 förekomster)
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
"Grímr lét hǫggva stein eptir fǫður sinn "Véstein. "Óleifr hjó.
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a sinn.
Vésteinn (8 förekomster)
§P ... stein [a]t son sinn ... §Q ... "Vésteinn [a]t son sinn ...
"Vésteinn reisti ... ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
"Vé[st]einn <ba-iʀ> <iþrn> eptir "Freystein, bróður sinn, dauðr [í]
"Vésteinn, "Agmundr, "Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður
"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring
"Refr ok "Vésteinn reistu stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
"Sigsteinn ok "Vésteinn létu reisa stein [þ]e[nn]a eptir "Ingvar(?), fǫður sinn.
"Vésteinn ok "Þorsteinn ok "Fasti létu reisa stein at "Végrím, bróður
Vestmund (1 förekomst)
"Sveinn gerði kuml epti[r] "Fastmund(?)/"Vestmund(?), fǫður sinn.
vestr (19 förekomster)
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
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at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
"Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna vestr.
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
... vestr á "E[nglan]di(?).
ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
"Ketilfastr reisti stein þenna eptir "Ásgaut, fǫður sinn. Sá var vestr ok austr. "Guð hjalpi hans sálu.
ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
"Ásmundr ... ... Hann var vestr [út á] "Engla[n]di ...
"Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr dauðr.
vestrvegum (1 förekomst)
þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
vetr (2 förekomster)
þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
Vetr (1 förekomst)
... [stei]n [þ]enna eptir "Eynd/"Eyind/"Eyvind/"Vetr ... ... dauðr.
Vetrliða (1 förekomst)
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).
véttvangi (1 förekomst)
skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda,
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Véulf (2 förekomster)
"Þorsteinn reisti ... stein þenna [eptir] "Véulf, bróður.
"Tófa(?)/"Bófa(?) lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Véulfr (1 förekomst)
"Véulfr ok þau "Alfdí[s](?) ok "Þrótti(?) létu reis[a] ... at
Véulfs (1 förekomst)
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður
Véurð (1 förekomst)
"Kárr ok "Kali/"Kalli reistu stein þenna eptir "Véurð, fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
...vi (1 förekomst)
"...vi/"...vé reist rúnar þessar at "K.../"G...
við (2 förekomster)
§A "Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
Viða (2 förekomster)
lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða ...
"Ásgautr "Viða sonr, ... maðr "Sveins, reisti stein ... ept bróðu[r] ...
víða (1 förekomst)
eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
Víða (1 förekomst)
reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða ...
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Viðbjǫrn (9 förekomster)
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn hjó.
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn hjó.
"Þorfastr ok "Viðbjǫrn o[k] ...
"Viðbjǫrn, arfi "Guðbjarnar, rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?)
"Steinn/"Sveinn lét reisa stein þenna eptir "Viðbjǫrn, fǫður ...
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u>
"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu
... "Viðb[jǫrn](?) ...
Víðfara (2 förekomster)
ok "Þorgísl létu rista rúnar eptir "Haursa, fǫður sinn, ok eptir "Víðfara, bróður sinn.
"Œringr(?) lét reisa stein at "Víðfara, fǫður sinn.
Víðfari (2 förekomster)
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?),
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
Viðfastar (1 förekomst)
lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr ok "Vébjǫrn ... "Ketilas(?)/"Ketilhǫss(?)
Víðhugsi (1 förekomst)
"Víðhugsi lét reisa stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn
Viði (2 förekomster)
"Viði/"Víði lét rétta stein eptir ... "Œpir.
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð
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Víði (2 förekomster)
"Viði/"Víði lét rétta stein eptir ... "Œpir.
ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
viðr (4 förekomster)
m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C
§P "Ulfr ok "Óðinn ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp
ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>.
"Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. "Bour(r).
...viðr (2 förekomster)
... ... "...viðr létu ... ... þessa ep[tir] ...
"...viðr ok "Gunnarr létu gera m[erki] ... ... sína ...
Viðulfr (1 förekomst)
"Viðulfr ok "Geiri reistu stein þenna eptir "Ófeig, móðurbróður sinn,
Vífa (2 förekomster)
"Ormr ok "Fastgeirr/"Fastgerðr ok "Þóra létu reisa at "Vífa, bróður sinn.
"Véfastr reisti stei[n þenna epti]r "Vífa, harða góðan þegn.
Vífill (1 förekomst)
stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
Víg (3 förekomster)
"Óttarr(?) [r]eisti stein þe[nna ep]tir "Jafra ok "Víg, brœðr sína.
"Þorgísl ok "Signjótr þeir reistu stein at "Víg, fǫður sinn.
§A "Holmgeirr ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar.

Gs 21

Víg.. (1 förekomst)
... [e]ptir "Víg... ...

U 573
U 929 $
U 993

Víga (3 förekomster)
"Alfgautr ok "Vígdjarfr létu reisa stein at fǫður sinn "Víga.
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti rúnar.
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.

U 662
U 757
U 893
U 922 $
U 1021
U 1086 „

Vígbjǫrn (6 förekomster)
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok "Bjǫrn.
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at "Vébjǫrn.
"Eyndr ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem
"Vígbjǫrn lét reisa s[tein] ... ep[ti]r "...
"Jǫfurr lét reisa stein at "Vígbjǫrn, fǫður.

Ög Fv1959;95

Sö 112 $
U 573
U 1006

Ög Fv1950;341

U 428 $
U 590

Vígdjarf (1 förekomst)
"Svarthǫfði reisti stein þenna eptir "Vígdjarf, fǫður s[inn].
Vígdjarfr (3 förekomster)
"Vígdjarfr ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn,
"Alfgautr ok "Vígdjarfr létu reisa stein at fǫður sinn "Víga.
"Vígdjarfr ok "Jǫrundr ok "Sigbjǫrn létu reisa stein eptir "Svartung,
Vígfast (1 förekomst)
"...[b]jǫr[n] ok "Ás[b]jǫrn þeir reistu stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
Víghjalm (2 förekomster)
..., son sinn. §Q "Gunnarr ok "Gullaug létu reisa stein eptir "Víghja[lm], son sinn.
"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?), "Freygeirs(?) arfi, "Eysteinn.

Sö 37
Sö 209
Sö 276 $
Sö 298
U 660

Vg 150
DR 110
DR 209 $
DR 220 $

Ög 208 $
U 463
U 539
U 947
U 1022
U 1089

Sö 48

Vg 30 $

Sö 298
U Fv1976;104

Víghjalmr (5 förekomster)
ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir "Ingifast.
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn
"Sigviðr ok "Sveinn ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Gylla þau létu reisa stein eptir "Óleif.
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
"[A]ndvétt[r] ok "<aikiʀ> ok "Víghjalmr ok "Kali reistu stein [e]ptir "Geirfast, fǫður sinn.
vígi (4 förekomster)
reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr vígi.
minni [þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. "Þórr vígi þessar rúnar. §C At ræta(?) sá verði er stein þenna elti(?) eða
"Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
Vígi (6 förekomster)
"Vígi reisti stein þenn[a](?) eptir "Ófeig, fǫður sinn.
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at
§A "Djarfr ok "Órœkja ok "Vígi ok "Jógeirr ok "Geirhjalmr, þeir brœðr allir létu reisa §B stein
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt
"Vígi(?) ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein
"Vígi lét reisa stein eptir "Ingjald, fǫður sinn. "Jǫfurfast.
Vígleikr (1 förekomst)
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein
Vígmaðr (1 förekomst)
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.
Vígmar (2 förekomster)
ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn risti.

Sö 292 $
Sö Fv1971;208
U 1142

U 1051

U 1011

U 338
U 1011
U 1011

Sm 1 $
U 599

G 225

U 885
U Fv1946;258 $

N 540

Vígmarr (3 förekomster)
"Vígmarr lét rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga
"Vígmarr reisti stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Þóra.
lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok "Vígmarr.
Vígmund (1 förekomst)
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok "Jófast eptir "Vígmund, fǫður sinn.
Vígmundar (1 förekomst)
lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan
Vígmundr (3 förekomster)
stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
§A "Vígmundr lét hǫggva stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi
slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan sik.
Vígnjótr (2 förekomster)
"Vígnjótr reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu.
"Arnnjótr ok "Vígnjótr ok "Signjótr þeir létu reisa stein þenna ept[i]r "..., fǫður
vigr (1 förekomst)
"Hrani á þenna vigr. "Botfúss faði.
Vígr (2 förekomster)
"Vígr ok "Sigsteinn ok "Karl þeir létu stein rétta at "Sighvat, fǫður
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir
vígs (1 förekomst)
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.

U 861

U 863 „

FR 1

U 676 $

U 18

Hs 14 $

Öl 15 „$
Öl 39 $

U 18
U 805 „$
U 805 „$
U 805 „$

Vígþorn (1 förekomst)
at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>
Vígulf (1 förekomst)
... ... stein eptir "Vígulf ...
Vígulfi (1 förekomst)
... ... "Vígulfi(?) unni róa.
Vígulfs (1 förekomst)
þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs arfar.
Vík (1 förekomst)
ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
Vika (1 förekomst)
í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
Víkar (2 förekomster)
"Ábjǫrn(?) reisti stein þenna eptir ... fǫður sinn ... "Víkar, bróður sinn.
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
Víkbý (4 förekomster)
ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein
ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein
ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?).

U 92

Víkhúsum (1 förekomst)
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr

Sö 182
Sö 197
Sö 203
Sö 269 $
Sm 11
U 34
U 175
U 681

Víking (8 förekomster)
... son sinn "Víking. Ha[nn] ...
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Guð hjalpi sálu þeira betr en til kunni gera.
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli risti.
"Ǫnundr(?)/"Eyndr(?) ... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Ás... ... stein eptir "Víking, fǫður sinn, ok eptir "Tóku, m[ó]ður sína.
"Þjalfi reisti stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi sálu "Víkings.

U 617

víkinga (1 förekomst)
stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.

DR 216 $

Sm 10

Ög 8 $
Sö 13 $
Vg 17 „
U 260
U 432 „
U 498 „
U 649
U 802
U 813

víkingar (1 förekomst)
á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
víkingr (1 förekomst)
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu
Víkingr (9 förekomster)
kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
"Vík[ingr] [ok] "Myskja þa[u]/þa[iR] ... ... þenna at "Sigbjǫ[rn] ...
§A "Víkingr lét gera ... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ...
"Gísmundr ok "Víkingr létu ... [s]te[in ept]ir "Sigfast, fǫður sinn.
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi
"Víkingr ... ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ>
"Víkingr ok "Balsi ok "Hemingr [þei]r reistu stein þenna eptir "Guðrík,
"Víkingr lét reisa stein þenna eptir "Sm[ið](?), son sinn. Er var
"Víki[ng]r(?) lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð

Sö 54 $
U 681

Vg 61
DR 330 $
DR 334

G 370 $

U 676 $

Sö 174 $

N 284

N 508 $

Ög 136 $
Ög 136 $

Víkings (2 förekomster)
stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist
stein þenna eptir "Vík[ing], bróðurson sinn. "Guð hjalpi sálu "Víkings.
víkingu (3 förekomster)
"Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
víkingum (1 förekomst)
stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
Víkulfs (1 förekomst)
reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs arfar.
vildu (1 förekomst)
var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
vilgi (1 förekomst)
Sé’k-at ... ... né úréttar, úréttar vilgi ...
Vilhjalmr
"Vilhjalmr

(1 förekomst)

Vilinn (2 förekomster)
húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum
sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól

viljum (1 förekomst)
§A [þ]iljum/[v]iljum §B ...

N A114

Sm NOR2001;25
U 605 „

Villi (1 förekomst)
§A "Bólnauts(?) sannsteinn(?). §B "Villi.

DR 105

DR AUD1996;274

U 620 $

U 375 $

vill (2 förekomster)
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til "Jórsala. "Fótr(?) risti rúnar.

viltr (1 förekomst)
á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ... ... ... §B "Ingul[fr](?) ...

vin (1 förekomst)
"Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
Vinaman (1 förekomst)
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).

N A240
N A240

vindauga (2 förekomster)
§A Vindauga álokað(?) er þetta. §B Vindauga loka[ð].
§A Vindauga álokað(?) er þetta. §B Vindauga loka[ð].

G 135

Vindey (1 förekomst)
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok

N 102 „

vindkalda (1 förekomst)
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.

G 135

Vindö (1 förekomst)
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr,

Nä 15

Víneyju (1 förekomst)
stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ... <a-s-uar>.

Sm 1 $

virðskum (1 förekomst)
reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.

U 346 „
U 356
U 533

N 519

Sö 171

Öl SAS1989;43

Öl 1 $

N 540
N A283

Virlandi (3 förekomster)
stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar
"Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
vísa (1 förekomst)
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.
vísi (1 förekomst)
eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
víss (1 förekomst)
ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem
vissi (1 förekomst)
en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat
vit (2 förekomster)
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.

N 62

Vitaholmi (1 förekomst)
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.

N 62

Vitaholms (1 förekomst)
þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.

DR 410 $

Hs 6 $

Öl 10 „$

DR 212

vitam (1 förekomst)
et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.
Vitguðsstǫðum (1 förekomst)
"Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.
vitran (1 förekomst)
ok "Gunna[rr] ... þeir [k]uml(?) gerðu þessi eptir "<kinu> vitran.
vitrind (1 förekomst)
reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta

Sm 45
Sm 60 $
U 345 „
DR 229 $

vitring (4 förekomster)
"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.
eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir
[ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann "Syl[fa]/sjal[fr].

G 280 $
N 102 „

vítt (2 förekomster)
es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má

U 258 $

Vittkarls (1 förekomst)
þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri

Sö 213

vitum (1 förekomst)
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok

DR 410 $

vivi (1 förekomst)
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius

G 114

DR 410 $

Sm 76

DR 269 $

Sm 77

Sö 8
Sö 318 $

Vivi (1 förekomst)
gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
vivit (1 förekomst)
patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.
Vráa (1 förekomst)
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
Vraga (1 förekomst)
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
Vrái (1 förekomst)
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á
Vreið (2 förekomster)
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu
§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í

Vreiðr (3 förekomster)
... ... "Vreiðr létu reisa stein ... "Jǫrund, fǫður sinn góðan ...
"Vreiðr/"Veðr ... létu rétta stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður sinn.
reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó rúnar.

Sö 21 „
U 1009 $
Vs 13

Vreistr (1 förekomst)
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba,

DR 339 $

væknti (1 förekomst)
Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...

Sö 137
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Ög 136 $
Ög 136 $
Sm 35

væri (4 förekomster)
eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á
þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum
... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn
sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.

Ög 111 $

Ög 68 $

DR EM85;371B $

Vg 117 $

Væringr (1 förekomst)
"Væringr reisti stein eptir "Þjalfa, bróður sinn, dreng þann, er var
Værings (1 förekomst)
brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.
vǫlr (1 förekomst)
ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð ilt.
Vǫr (1 förekomst)
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...

U 617

N 236
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Sö 204 $
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Öl SAS1989;43
Ög 52 $
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Ög 141 „
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Ög Fv1943;317B $
Ög Fv1958;252
Ög Fv1958;252
Ög Fv1959;246
Ög Fv1959;248

vǫrðr (1 förekomst)
þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
vǫrp (1 förekomst)
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
VǫrrÁsi (2 förekomster)
"Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lét reisa stein þenna at "Holmgeir, bróður sinn. "Guð
"... ok "Óleifr ok "Varr-Ási(?)/"Vǫrr-Ási(?) lé[tu] ... [s]tein þenna ...
Vǫrrfeitr (1 förekomst)
§Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir fǫðurbróður sinn.
Wulfric
"Wulfric

(1 förekomst)

<ybiʀ> (1 förekomst)
"Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður [s]inn.
yfir (29 förekomster)
Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
... ok þeir brœðr létu le[ggja] ... þenna yfir "Jór... ...
... [k]uml þetta yfir "Sigrún, móðu[r s]ín[a]. "Guð hjal[pi] ...
"... ok "... ... ep[ti]r/yf[i]r "...
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fǫður sinn "Sini(?).
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
"Hrani(?) lagði yfir "Gufa, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál.
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi
gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
... lét ... yfir ...
... [lǫ]gðu yfir ...
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Ög N290
Ög N294
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[ste]in þ[e]nna [y]fir ...
... [stei]n þenna yfi[r] ...
... [yf]ir(?) "Grímar(?) ...
... lagði stein þenna yf[ir] ... "Guð hja[lpi] ... ok ...
... þenna yfir "Røkkva(?) ...
... [y]fir ...
reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
"Rekkr lagði stein yfir "Þjokk, s[o]n sinn ...
"... ok ... þeir létu leggja yfir "... [h]ans ... ... ...
... þenna yfi[r] ... sálu ...
"Holmfastr lagði stein yfir
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir
... [stein] þenna yfir "Styrbjǫrn.
"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
"G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni

Br Sc11 $

yfirlag (1 förekomst)
... [ger]ði yfirlag þetta ept "Ingulf, fǫður sinn.

N A232

yfirs (1 förekomst)
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.

DR 123

Ög 136 $

Ýfla (1 förekomst)
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
ýmissum (1 förekomst)
tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr

yndr (1 förekomst)
þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.

Sm 37

ýr (2 förekomster)
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.

N A232
N A232

Ög 136 $

yrði (1 förekomst)
saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr
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Sö 90 $
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DR AUD1995;279

DR SCHL3

ýrs (1 förekomst)
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.
æ (6 förekomster)
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B
fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann "Syl[fa]/sjal[fr].
§P Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa st[einn] ...
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.
§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er
Æsi (3 förekomster)
"Andvéttr reisti stein ... at "Eist(?)/"Æsi(?), fǫður sinn, þróttar þegn.
"Galinn reisti stein þenna eptir "Æsi, bróður sinn.
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son,
æsir (1 förekomst)
Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
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ætt (1 förekomst)
þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son "Spjallboða í ætt, en ek enda.
ætterfi (1 förekomst)
á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
ættmenn (1 förekomst)
"Sigvarðr lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.
æva (2 förekomster)
§AP Vann þik æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi
§AP Vann þik æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B ... ... ...
ævinrúnar (1 förekomst)
ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ... ... "Tuli/"Tóli.
ørgrandari (1 förekomst)
"Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.
Œpi (7 förekomster)
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru
stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar
ok "... ... [þei]r [l]é[t]u reis[a] stein eptir "Œpi, fǫður sinn.
Ept "Œpi standi steinn sá ok "Lokki(?) gerði ...
"Holmdórr(?) bað "Œpi rista rúnar þessar.
§A ... ... [bónd]a(?) sinn. §B ... ... epti[r] ... [b]að "Œpi rista rúnar.
... "Þorgeirr/"Þorgerð(r) bað "Œpi rista r[únar].
Œpir (51 förekomster)
sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ... ...
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rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir risti.
eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
"Œpir(?) ok "Sveinn reistu stein [þenn]a eptir ...
"Sveinn lét [r]eis[a] steina [e]p[tir] "..., fǫður sinn. "Œpir risti.
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
sinn, þeir váru út til "G[r]ikkja, ok eptir "Ingiþóru, móður sína. "Œpir risti.
brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
... "<sirhun> létu reisa stein ... ... ... "Œpir risti rú[nar].
fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét at bónda sinn. "Œpir risti.
"Eysteinn létu hǫggva stein at "Fasta, leysa(?) sinn [ok] "Þóru. "Œpir hjó.
"Jóhan ok "Lífsteinn létu reisa ste[in] ... "... fǫður sinn. "Œpir risti.
ok dœtr(?)/"Dyntr(?) ... [st]ein eptir "Eist, fǫður sinn. En "Œpir risti rúnar.
létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir hjó.
létu reisa stein at "Odda, fǫður sinn, son "Þorbjarnar. "Œpir risti rúnar.
"... lét r[eisa] ... bróður sinn. En "Œpir risti rúnar.
ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
eptir son sinn "Ingifast, ok "Ingvarr ok(?) at bróður sinn, en "Œpir risti rúnar.
stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir risti.
"Farulfs, létu ok "Holmdís gerðu merki eptir "Þórð, son sinn. En "Œpir risti.
stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti rúnar.
fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
Hér liggr "Sigreifr/"Særeifr, bróðir ... ... En "Œpir risti rú[n]ar.
létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
"Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
[o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein
ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein
rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
"Viði/"Víði lét rétta stein eptir ... "Œpir.
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"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
ok "Ríkviðr létu reisa stein at "Holmgeir(?)/"Végeir(?), fǫður. "Œpir risti.
létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.
"Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir r[i]st[i] rúnar.
ok "Styrbjǫrn létu reisa stein eptir "Þorfast, fǫður sinn. "Œpir risti.
létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?). "Œpir risti rúnar.
"Þorke[ll] o[k] ... "Brandr ... ... ... "Œpir risti.
"Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir risti.
at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.
Œpis (1 förekomst)
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi ǫnd.
Œring (1 förekomst)
"Jǫfurr lét rétta stein eptir son sinn "Œring(?) ok "Jófastu, konu sína.
Œringr (2 förekomster)
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna
"Œringr(?) lét reisa stein at "Víðfara, fǫður sinn.
ǫðru (1 förekomst)
tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at ǫðru lagi, en at þriðja lagi oxa fjóra ok aura átta staf, ok allt eigu
Ǫgmund (2 förekomster)
"Þyrvé reisti stein eptir "Ǫgmund, bónda sinn, mjǫk góðan þegn. "Þórr vígi.
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr barði.

Ǫgurstǫðum (1 förekomst)
stein þenna eptir "Særeif/"Sigreif, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Ǫgurstǫðum. Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn

U 729 $

ǫldum (2 förekomster)
báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð
kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of

Ög 136 $
Vg 67

Ǫlfun (2 förekomster)
"Kári setti stein ... eptir "Alfvin(?)/"Ǫlfun(?).
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
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ǫll (1 förekomst)
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
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ǫll. (1 förekomst)
§A ... um all ... §B Kvǫl stal ǫll.?

ǫllu (1 förekomst)
"Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum
ǫllum (1 förekomst)
reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
Ǫlvé (1 förekomst)
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í
Ǫlvi (4 förekomster)
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
... re[is]a st[ein] [a]t "Ǫ[l]vi(?), leysa(?) s[inn] ... hjalpi sál hans.

N 59 $
N 271

"Hróarr reisti stein þenna eptir "Ǫlvi, fǫður sinn.
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.

Ǫlvir (6 förekomster)
Ög MÖLM1960;230
... "Ǫlvir reistu stein þenn[a] eptir "Dreng, "Eygeirs(?) son, gilda sinn.
Sö 159
"Ingjaldr ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of
Vg 87
"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
Vg 100
"Ǫlvir reisti kuml þessi eptir "Þóri, bróður sinn.
Vg 127
"Ǫlvir(?) reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son
Hs 11
"Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.

Br Sc14

Ög 91 $

Ǫlvis (1 förekomst)
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...
Ǫmmu (1 förekomst)
"Órœkja(?) reisti stein þe[nna] eptir "Ǫmmu(?), systur.

ǫnd (199 förekomster)
Öl 9 „
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Öl 12 „$
"Eyst[ei]nn(?) ... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
Öl 16 „
"Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Öl 23 „$
létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
Öl ATA430/37;16
... hjalpi ǫn[d] ...
Öl ATA4684/43C $
... [ep]tir "<sa-...> ... ... ... Guð hj[alpi] ǫnd ...
Öl Köping47
... hjalpi ǫn[d] "<hal-...> ... ...
Ög 139 „
lét gera kuml þessi eptir "Gerðar, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd ...
Ög 161
ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
Ög 163
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Ög 228
"Heðingunnr, "Gjaflaug reistu eptir "Ófeig, bónda sinn. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
Sö 2
þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
Sö 7
ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Sö 10
þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 14 $
bónda sinn, ok "Sæfa ok "R[a]gnbjǫrg at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.

Sö 16
"[A]uðin/"[L]oðin. Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd. §B <aʀ>/<ma>
Sö 19 $
þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans ǫnd.
Sö 30
reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
Sö 35
annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
Sö 38 „
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
Sö 43 $
... þenna ep[tir] "[Sǫl]va(?), fǫður [sinn. "Guð] hjalpi ǫnd hans. ...
Sö 67 „
reistu stein þenna eptir fǫður sinn "Geirmund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 84 $
"Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd "Þorbjarnar.
Sö 94 „
... eptir "Bjǫrn, bónda sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 118
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
Sö 120
at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Sö 134
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
Sö 135 „
... Hjalpi "Guð hans ǫnd.
Sö 138
steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi ǫnd.
Sö 143
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
Sö 149
þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
Sö 165
var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd kristinna.
Sö 190 $
"Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
Sö 312
brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
Sö 318 $
sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.
Sö 336
lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
Sö 347
"Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
Sö 350
reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].
Sö 356 $
§A "Gu[ð hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu.
Sö 363
"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
Sö Fv1971;207
"Gunnbjǫrn lét r[eisa] ... [hjal]pi ǫnd betr en ...
Sö NOR1998;22
Guð hjalpi ǫnd "Geira(?) ok "Guðs móðir.
Sö SB1965;20 $
... ok(?) ... ... fǫður(?) "Guð hjalpi ǫnd han[s] ...
Sm 7 $
ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi "Guð ǫnd hans.
Sm 19
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd þeira.
Sm 31
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
Sm 72
... reisa stein ok g[era] ... hjalpi ǫnd hans.
Sm 75
... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 100
"Þormarr lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
Sm 137
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 143
lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 154 $
lét setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
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ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
bónda sinn ... ok ... "[G]uðrík, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]p[i ǫ]n[d].
þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫ[n]d.
... fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s] ...
lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
"Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi ǫn[d] ...
lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
§A ... [ste]in þenna eptir ... ǫnd hans §B <þartunki>
"Holmsteinn ok "Forku[nn]r ... "...[f]ast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok "Ingvar. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs
eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
"Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á
"Ulf, fǫður sinn góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
stein þenna eptir bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir
eptir "Tóka, fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
fǫður sinn. Hann fórst út í "Grikkjum. "Guð hjalpi ǫnd hans, ǫnd ok sálu.
þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok
ok "Bjǫrn létu reisa stein eptir mág sinn "Sighvat. "Guð hjalpi ǫnd hans.
lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
láta reisa steina þessa eptir fǫður sinn "Ketil. "Guð hj[a]lpi ǫnd hans.
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"Þjóðbjǫrg lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd hans.
brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr
Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
"Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
... "Tófa ok ... [hj]alpi ǫnd ...
eptir "Orm, son ... eptir s[i]k ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir
son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð hjalpi ǫnd hans, [at] bón[d]a sinn.
stein þenna eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
"Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
[epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
létu reisa stein þenna eptir "Þor[kel, gild]a sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
... ... ... ... ... reisa ... ... "Guð hjalpi ǫnd ...
..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn risti.
[lé]t reisa st[ein] ... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn hjó.
lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs móðir.
reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn "Gans[a](?). "Gu[ð] hjalpi ǫnd hans.
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
"Tóra lét reisa stein þenna eptir "Hróðleif, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Fótr risti.
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Tafeist[r] ... [rei]sa stein þenn[a] ... "Guð hj[al]pi ǫnd [ha]ns. "Þorbjǫrn risti.
... ... þ[enn]a eptir "Vébjǫrn, f[ǫður] ... ǫnd hans.
ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
eptir "Jógeir, bróður sinn, ok "Guðfríðr eptir son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
reistu stein þenna eptir "Geirbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
[f]ǫður sinn góðan ok "Tuma/"Tumma, b[ró]ður sinn. "Guð [hjalp]i ǫnd þeira ok sálu o[k "Guðs m]óðir betr en þeir [g]er[t] h[afa]. §B
reis[tu stein] þenna eptir "Ragnar, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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"Gunni lét stein rétta eptir "Alfgeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
"Jóhan lét ... [ǫn]d þeira.
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
Hér liggr "Snæbjǫrn, sonr "Andsvars. "Guð hjalpi ǫnd.
reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
"Sigviðr lét reisa stein þenna ept "Brúsa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
"Gunnarr ok "Ígull létu ... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
þenna at brœðr sína "Ásva[rð](?)/"Andsva[r](?) ... "[Guð] hjalpi ǫnd þeira.
"Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] hans.
fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra.
"Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
lét reisa ste[i]n þenna eptir "Ingjald, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
lét rétta st[ei]n þenna eptir "Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
... sinn, son "Holmfas[ts]/"Holmfas[tar] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Ótrygg, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Haralds.
"Þorgísl reistu stein þenna eptir "Ásleik, svær(?) sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"G[u]ðmund, bróður sinn. Hann varð dauðr á "Serkland[i]. "Guð hjalpi ǫnd hans.
lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi ǫnd hans.
"Helga reisti stein þenna eptir "Hrólf, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Vébjǫrn reisti stein eptir "Ketil. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Guð hjalpi ǫnd "Ǫnunda.
stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
... [l]ét reisa st[ein] ... "[Guð hja]lpi ǫnd ...
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti rúnar.
rétta stein þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
"Geirr, arfar "Fast... stein réttu. Þeir <saotr> <nau—u> fyrir ǫnd ... §Q "Ásulfr ok "Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir.
"Geirr, arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok "Geir[bjar]nar(?).
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð
steina þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.

U 940 $
rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok
U 943
"Bjǫrn ok ... [st]ein eptir ... ǫnd.
U 945
ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
U 947
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
U 954 „
drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
U 964
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?) "Ginnlau[g]ar.
U 987
ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
U 990
ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1008 $
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
U 1013 $
r[ei]sti steina þessa þrjá ... [drótt]in(?) hja[lp] ǫnd ha[ns].
U 1043
þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
U 1064 „
"Bjǫ[rn](?) ... reisa stein ... [hjal]pi ǫnd ... risti rúnar þessar.
U 1067
reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
U 1093
þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
U 1094 „
"Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1143 $
fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir [rú]na[r](?)/"[Tr]an[i](?) risti.
U 1144 $
ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
U 1151
"Holmfast, bónda sinn, ok at "Engla/"Egla, son sinn. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.
U 1155
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1157
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Halfdan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1173
"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U ATA3500/43
... hans ǫnd ok sá[lu] ...
U ATA5733/59
... [lét]u r[eisa](?) ... ǫnd ...
U ATA4909/78 „
ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
U Fv1955;216
"Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U Fv1959;250
... stei[n] ... ept[ir] ... ǫnd ... ...
Vs 9 $
"Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
M4
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.
M 16
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti rúnar.
Hs 2 $
eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
Hs 8 „$
"Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd "Unar.
DR 345 $
"<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
DR 378
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
DR 380
er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
DR 384 $
fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
N A222
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi

ǫndinni (2 förekomster)
"Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫndinni.
létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫndinni. "Véseti ok "Ófeigr þeir hjoggu.

U 644 $
U 669 „

N 163

Ǫndóttr (1 förekomst)
þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...

Sö 11
U 13
U 627 „
N 187

Ög Fv1943;317A $

G 111 $

U ANF1937;163

Ög 109
Ög 131 $
Sö 169 „
Sö 237
Sö Fv1948;289
U 69
U 457
U 471

ǫndu (4 förekomster)
son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ... ...
... "[Þo]rgautr þeir ... ... ǫndu ok "Guð[s] ...
stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu hans.
Hjalpi "Guð ǫndu ...
Ǫngla (1 förekomst)
"Gufi lagði stein eptir "Engla/"Ǫngla, son sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Ǫngum (1 förekomst)
reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
ǫnnomk (1 förekomst)
§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at
Ǫnund (17 förekomster)
"Smiðr reisti stein eptir "Ǫnund, son sinn.
"Þorgeirr reisti kuml þessi eptir "Ǫnund "Kanp, fǫður sinn.
... [stei]nar þessir, er lét "Ás... ... "[Ǫ]nund reisa.
ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok sálu betr en hann
"Svarthǫfði lét reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.

U 533
U 661
U 815
U 829
U 839
U 857
U 894
Hs 2 $
N 66

"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
"Geirvé ok "Gulla reistu stein þenna eptir "Ǫnund, fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
"Forkunnr ok "Gunnarr þeir létu hǫggva stein þenna at "Ǫnund, fǫður sinn, bónda "Auðfríðar. "Balli risti stein þenna.
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Ábjǫrn ok "Holmbjǫrn(?) ok "Saxi lé[t]u gera merki eptir "Ǫnund, [fǫ]ður sinn.
"Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Ǫnund ... ... ...

Vg 195
U 804

Ǫnunda (2 förekomster)
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
"Guð hjalpi ǫnd "Ǫnunda.

Sö 266
U 661
U 959
Vs 13

Ǫnundar (4 förekomster)
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
fǫður sinn. Er var austr dauðr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫnd "Ǫnundar.
"Nesbjǫrn ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son sinn.
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr hjó rúnar.

Ög 26
Ög 99
Ög 122 „$
Ög 186
Sö 149
Sö 155 $
Sö 190 $
Sö 246
Sö 247 „
Sö 248
Sö 256 $
Sö 269 $
Sö 299

Ǫnundr (42 förekomster)
"Ǫnundr reisti stein þe[nna e]ptir "Otr/"Odd, son sinn.
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn. Bjargi "Guð
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ...,
"Ǫnun[d]r ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir
"[Þó]rir ok "Auðste[inn] ... ... "[Ǫnu]ndr reistu stei[n] ... ... sinn.
... "Ǫnundr [re]istu st[ein] ... ...
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður sinn.
"Ǫnundr(?)/"Eyndr(?) ... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking,
"Ǫnundr ok "Þorfa[str ... ... móðu]r sína. Þeir gerðu brú.

Sö 320
Sö 338
Sö Fv1958;242
Sm 43
Vg 6
U 62
U 93 „$
U 124
U 425 $
U 498 „
U 506 „
U 513
U 514
U 528 „
U 567
U 585 „
U 627 „
U 849 „
U 893
U 920 $
U 995 „
U 1025 „
U 1146
U Fv1958;250
Nä 15
Nä 32
Gs 9
M6
Hs 7

M 11 $
N 453

"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var
ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda
"Ǫnundr ok "Brúni reistu at "Kolbein þenna stein.
"Ǫnund[r] ... [so]n sinn ok eptir "... ... s[inn].
Þeir "Ǫnundr ok "Þorsteinn reistu s[tein] ...
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda
"Sigfastr ok "Tassi(?)/"Dási(?) o[k] "Ǫ[n]undr(?) þeir létu ep[ti]r "Þorstein.
"Ǫnundr ok "Þorgísl þeir létu reisa stein eptir "Ásgaut.
"Jǫrundr ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da góðan.
"Víkingr ... ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál,
"Ǫnundr ok "Tosti þeir réttu [s]tein eptir "Ála/"Alla, fǫður sinn, ok
"Ǫnundr ok "Eiríkr ok "Hákon ok "Ingvarr reis[tu stein] þenna eptir
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok
Hjalp. "Ǫnundr.
"Ǫnundr ok "Sveinn(?) ok "Ernbjǫrn ok "Hegviðr(?).
lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti ... ...
"Eyndr ok "Ǫnundr ok "Ingigerðr létu reisa stein at "Víg[b]jǫrn, fǫður sinn.
"Ingi... ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn
"Ǫnundr ok "Jǫrundr ok "Sigviðr þeir létu reisa ... ok brú ... ... ...
"Ǫnundr ok "Þorbjǫrn lé[t]u rétta stein eptir "Ketilmund, bróður.
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn
"[Ǫ]nundr lét reisa stein þenna at sik kvik[va]n.
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður
§A "Ulfr ok "Ǫnundr létu reisa stein §B eptir "Ho[lma]/"Ho[lta, fǫð]ur sinn, bónda
"Ǫnun[d]r(?), sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir,
"Ǫnundr rétti stein þenna e[p]ti[r] "Hákon, fǫður ...
ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn fáði.
Ǫrn (2 förekomster)
"Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
§P "Óttarr reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.

Sö 190 $
U 35 $
Vs 9 $
Nä 12 $

Ög 81 $
Ög 215 „
Sö 265
Sm 36
Sm 42
Sm 91
Sm 152 $
Vg 92
U 277
U 617
U 621 $
U 665
U 676 $
U 1162
DR 68
DR 317
DR 334

U 947

Ög 81 $
Ög 135 $
Sö 25 $
Sö 196
Sm 37

Ǫsl (4 förekomster)
ok "Svara[ld]r ok "Finnviðr létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn,
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
"Inga lét rétta eptir "Ásl/"Ǫsl, s[t]ýkson/s[tj]úpson sinn.
Ǫzur (17 förekomster)
§A "Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr
"Rambi(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
"Helgi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
"... gerð[i](?) ... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok "Ingigerði/"Ingigerðr.
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
"Ketilgerðr lét stein hǫggva eptir "Ǫzur, bónda sinn, ok "Ulfr lét hǫggva eptir "Bjǫrn.
ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með
reisa þenna stein eptir fǫður sinn ok hon(?) eptir bónda sinn "Ǫzur.
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
ok "Kylfa(?)/"Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs arfar.
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest
"Tófa reisti steina þessa eptir "Gamal, bónda sinn, ok "Ǫzur, son hans.
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
Ǫzurar (1 förekomst)
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn
Ǫzurr (28 förekomster)
gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður sinn.
"Végautr ok "Ingjaldr ok "Ǫzurr þeir reis[tu s]tein þenna at "Svein, [f]ǫður sinn.
fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna vestr.
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr
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"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
"Ulfr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn,
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar.
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.
"Véketill ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan.
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var þeira móð[ir].
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
"Ágoti ok "Ǫzurr ok "Bjǫrn reistu stein þenna eptir "Nokka, dreng góðan.
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
§A "Ǫzurr setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk
"Ǫzurr landhirðir, "Køgis(?) sonr, reist rúnar þessar at
"Ǫzurr setti steina þessa eptir "Tobba.
"Ǫzurr ok þeir ... ... ... ...
"Ǫzurr.
"Ǫzurr "Pái í "Lundi.
"Ǫzurr "Pái "Lundi.
"Ǫzurr í "Lundi.
"Ǫzurr í "Lundi.
"Ǫzurr í "Lundi.
"Ǫzurr á "Lundi.
"Ǫzurr "Júzki.
Totalt 4391 poster.

