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1568 (1 förekomst)
§A "Jakobr "Isem/"Isums {1568} §B "Jakobr "Isem/"Isums {1621}
1593 (1 förekomst)
§A Herra "Ólafr í "Ruti/"Rute {159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er
1621 (1 förekomst)
§A "Jakobr "Isem/"Isums {1568} §B "Jakobr "Isem/"Isums {1621}
3er (1 förekomst)
"Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.
a (4 förekomster)
hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus sancti,
et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum
debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus, "Matthæus, "Marcus, "Lucas.
§A ... §B Dixit Dominus Domino, sede a dextris meis
<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>
A... (1 förekomst)
Mem[orandum]: Ellifu nætr til "Bótulfsvǫku ártíð "S[...] "A[...].

á (449 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 49 $M
sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.
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](?).
Sö Fv1965;133 M
"Margréta/"Margaréta á mik.
Sö Fv1969;299 M
"T[ó]fa á mik.
Sö Fv1973;190 M
§A <[fuþo]rkhniastbm[l]ʀ> §B "Sigfriðr mik(?) á(?).
Sm 4 M
"Finnviðr hjó þetta ker á "Dýrabergi(?).
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 81 „M
"Guðs prestr(?) "Alfvin(?) þetta skrifaði á <keuk>.
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 114 M
"Kristus kon[ungr](?), "Kristus sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi ... §C ... millesimo
Sm 162 $M
"Geirbjǫrn á mik.
Sm NOR2001;25
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
Vg 20
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
Vg 61
þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
Vg 70 M
Mik á "Þólfr. Hér liggr ...
Vg 71 M
Mik á "...kanpr(?) "Ívars [son](?) ... ...
Vg 135 „
reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).
Vg 187
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
Vg 213 M
"Magnús á mik <ho>.
Vg 239 M
§A "Helga á mik. §B "Helga
Vg 240 M
§A "Ericus á mik. §B gjǫrð §C ...
Vg Fv1986;223 M?
"... á mik.
Vg SHM27600:74:NE3621 M
§A <fuþorkhniastblmʀ> §B "Búi á(?).
Vg VGD1984;75 M
"Pétr á mik. "Jóhannes risti mik.
U 112
í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs forungi.
U 130
lét hǫggva helli þessa eptir "Óleif, bróður sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok
U 130
hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
U 133
lét [reisa steina at "Holm]a, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á "Langbarðal[an]di.
U 141 „$
"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 Fv1979;249 M
... á mik.
U Fv1983;228
ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
U Fv1990;39B M
"Likko/"Liko/"Linko(?) á kníf.
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;26 M
§P "... á kníf. §Q ... gera kníf.

U NOR2000;29
"Guðríkr á "<kufri> <tyti>
U NOR2002;29
"Végulla á skal. "Bjarnulfr <skeki>.
U STERIK2002;168 M
§A Herra "<lin> þessa kannu á, ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi
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 19 M
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug
Hs 19 M
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
Hs 21
ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
Bo NIYR;7 M
<fuþor{k}hniastbmlyøqxp> "Jón á mik.
Bo Peterson1992
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
G 21 M
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra
G 51
"...arfi á mik.
G 58
"Bótvé á mik(?) "Arngeirs/"Arges ...
G 67 $M
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge.
G 67 $M
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir.
G 70 M
hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í
G 77
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
G 78 M
Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét hústrún.
G 100 M
ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár
G 135
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok
G 147 M
"Sigleifr á mik.
G 148 M
"Þjokki "Kaupi á mik.
G 150 M
"Bótviðr af "Alskóg á mik.
G 171 „M
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu
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 240 M
Á mik, þenna kamb, "Nikulás.
G 241 M
Nikulás í "Ringi/"Rings á mik.
G 282 M
Ér biðið góðs fyrir "Margítu sál af "Otheim/"Othem, á mik.
G 290 $M
"Bǫðvé(?) hvílisk [h]ér, "Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem
G 294 M
Bóndinn "Ólafr í "Agnabó/"Angelbos liggr hér undir. Hann á mik.

G 319 M
G 323 M
G 351 $M
G 390
DR 6
DR 47 $M
DR 62
DR 154 „$
DR 169 M
DR 186 $M
DR 201 „
DR 216 $
DR 220 $
DR 223 M
DR 248
DR 259
DR 263 $
DR 263 $
DR 264
DR 295
DR 296
DR 344
DR 373 $M
DR 373 $M
DR M3
DR M8
DR M10
DR M24
DR M26
DR M28
DR M31
DR M35
DR M37
DR M39
DR M40
DR M47
DR M49

arfar létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi dó <aglia...>.
... hans sál. "Bótheiðr á mik.
§A "Hróðþjóð gerði mik fyrir son sinn. "Líknviðr á mik. §B byrðingr
"Auði risti rúnar á(?) ... "Bøðnýar.
§B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ... ...
... ... ... á hin dyr ... ... ... ... ... hér(?) æ(?) skal(?) vera(?) ... ... ...
ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.
stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
"Þorsteinn "<bræ...> reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn þar.
"[K]arl merki sk[ar] á hepti, "Ari lamdi/lengði skept[i].
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
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].
"Gyrðr risti nafn sitt á ... messu.
"Gunnvalds steinn, sonar "Hróalds, þular á "Salhaugum.
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár
launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...
§A "Þórðr hjó rúnar þessar ... ... §B "Folkvé/"Fullugi á "Haug[bý] ...
Sá fló eigi at "Uppsǫlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
"Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein "Gunnu[lf]s á "Svíþjóðu.
leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr mei[st]a[r]i.
burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr mei[st]a[r]i.
"Aðalmarr á "Lundi.
"Alfríkr á "Lundi.
"<alkm> á "Lund.
"Ǫzurr á "Lundi.
"Ávarr á "Lundi, "Ávarr.
"<boin> á "Lundi.
"Brúnmaðr á "Lundi.
"Fati á "Lundi.
"<koþbein> á "Lundi.
"Guðvini á "Lundi.
"Guðvini á "Lund.
"Kali á "Lundi.
"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 EM85;469 M
§A "Bófi á §B grefil.
DR EM85;493 M
"Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman
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 NOR2000;8A M
... á mik
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 10 M
Sá maðr reist rúnar þessar, er g[is]tingu(?) á presti já.
N 11 M
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar
N 14 M
"Nikulás "Atlasonr gerði rúnar á mǫrgum hall.
N 21 M
"Sveinn á mik á "Jaðri, en hér hvilir undir "Ása.
N 21 M
"Sveinn á mik á "Jaðri, en hér hvilir undir "Ása.
N 26 „M
Þessar hurðir gerði "Þórðr á "Stafi, en "Kári [gerði] hringana góðu.
N 28 M
"Auðmundr gerði mik. "Ásleikr á mik.
N 36 M
"Áni(?) [á] "Hváli’s reist.
N 60 „M
"Þórðr á "Hveimi er hér jarðaðr.
N 65 „M
... [l]iggr u[n]dir "Gunnarr á "Holi "<snatuson> ... ... ... ... ... ... "Granar(?) ... "Guð
N 68
"Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
N 69 „M
"Loðinn á "Kjós lét penta þetta.
N 83 M
sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr "Ólafs á "Ló.
N 88 M
Á "Sigríði.
N 89 $M
Á "Gunnu
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 103 M
§A Þá reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í "Langaforsinn. §C fura §D
N 114 M
"Þormóðr "... s[onr] [á] "Þ[orpum] gerði mik.

N 126 „M
N 133 M
N 138
N 171 M
N 178 M
N 179 M
N 179 M
N 181 M
N 183 M
N 183 M
N 186 „
N 189 M
N 210 $
N 225
N 236
N 239
N 261 „M
N 291 M
N 291 M
N 293 M
N 344 M
N 350 M
N 357 $M
N 357 $M
N 384 M
N 388 M
N 418 M
N 429 M
N 447 M
N 451 M
N 455 M
N 464 M
N 470 M
N 475 M
N 496 „M
N 526 M
N 535 M

Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi "Þórðarsonr.
"Hallvarðr á mik.
Á "Sigríðr.
"Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a
"Árni "Þorsteinssonr gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær
"Haki "Bjarnarsonr á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti
mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar, "Noregs konungs.
Hér liggr "Þorleifr, sonr "Gunnars(?) á "Birt[i](?).
"Ǫnundr á mik á "Hornum.
"Ǫnundr á mik á "Hornum.
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
"Gunnarr gerði mik. "Helgi á mik.
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.
Ártíðardagr "Ásulfs á "Helgalandi er fjórum nó[ttum] ...
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
§A "Ísakr. "Þórir á mik í "Rónni. §B ... §C "Ísakr §D <fuþork hnisa>
undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir "Atla.
Þetta’s {k}ir{k}jan á "{K}irkjuvelli.
Kirkjan á "Kirkjuvelli á mik.
Kirkjan á "Kirkjuvelli á mik.
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.
Ek trúi á "Guð.
"... vaskr(?), sonr "Þóris á ...
Gleðizk ei, á mik "Gási.
"Ívarr ".../"Sm[ið]r(?) gerði mik, en "María á mik.
"Ketill á.
§A "Inga §B "... "Ásmundarsonr á mik.
"Grímr á.
"Lafranz á.
"Guð á mik.
Sé "Guð á m[ik].(?)
"Pétr á mik.
"Margrét á mik.

N 540
N 541
N 542
N 545 M
N 553 M
N 565 M
N 566 M
N 582
N 595 M
N 598
N 599
N 602
N 602
N 602
N 614 M
N 640 M
N 650 M
N 661 M
N 662 M
N 665 M
N 667 M
N 669 M
N 670 M
N 671 M
N 672 M
N 672 M
N 674 M
N 675 M
N 678 M
N 679 M
N 680 M
N 681 M
N 683 M
N 684 M
N 685 M
N 687 M
N 688 M

§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
"Rannveig á kistu þessa.
"Gási [á].
"Þorla{k}r á mik.
"{Kvik}na {k}[ir]{k}[j]a á mik.
"[K]ristr á(?) mik.
Kyss á mik, þvíat ek erfiða.
"Helga á snáld þenna.
"Eldríðr á.
"Lofríkr á mót þetta.
"Áskell á penning þenna.
§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.
§A "Ari á. §B Sendi/Sancti "Ólafr/"Olavi ...
ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D Consummatum est. "Klas á
mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar
"Árni á.
"Árni á.
"Ásgeirr á.
"Benedikt á.
"Bjarni á.
"Bótleifr á.
"Br[an]dr á.
§P "Búr-Almarr á. §Q "Búi "Raumr á.
§P "Búr-Almarr á. §Q "Búi "Raumr á.
"Einarr á.
"Einarr á mik.
"Eindri[ði] á sekk þenna.
"Eiríkr á.
"Eiríkr á.
"Eiríkr á.
"Eiríkr á.
"Eiríkr á.
"Eldjarn á.
"Eyjulfr á sekk þenna.
"Eyjulfr/"Þólfr á mik.

N 689 M
N 691 M
N 693 M
N 694 M
N 696 M
N 697 M
N 698 M
N 699 M
N 699 M
N 700 M
N 701 M
N 702 M
N 703 M
N 704 M
N 705 M
N 706 M
N 708 M
N 709 M
N 711 M
N 712 M
N 713 M
N 715 M
N 716 M
N 717 M
N 720 M
N 722 M
N 724 M
N 725 M
N 726 M
N 728 M
N 729 M
N 732 M
N 734 M
N 735 M
N 736 M
N 743 M
N 745 M

"Eysteinn á.
"Finnr á.
"Finnr á.
"Finnr á þetta tré.
"Guðmundr á.
"Guðmundr á.
§A "Gunnarr á. §B ... ...
§A "Gunnarr á §B á(?)
§A "Gunnarr á §B á(?)
"Gunnarr á.
"Gunnarr á.
"Gunnarr á.
"Halfdan á.
§A "Halldórr §B "Kárs sonr á.
"[H]allgísl á.
"Ingjaldr á mik.
"Ívarr á.
"Ívarr á.
"Kolbjǫrn á.
"Ljótr á.
"Lucia "Gríms dóttir á.
"Nikulás á mik.
"Ólafr á.
"Ormr á.
"Palni á.
"Ragnarr á garn þetta.
"Sámr á.
"Sámr á.
"Sigbaldr/"Sigvaldr(?) á.
"Sigolfr á.
"Sigríðr á.
"Símun á mik.
"Sægunni á.
§A "Sǫlveig á þræðr þessa. §B Hǫlf fimta mǫrk.
"Sørkviðr(?) á.
"Þóra á mik.
"Þorbjǫrn á.

N 746 M
N 747 M
N 748 M
N 750 M
N 751 M
N 752 M
N 753 M
N 757 M
N 762 M
N 763 M
N A16 M
N A31 M
N A34 M
N A35 M
N A39 $M
N A57 M
N A102 M
N A111
N A111
N A112 M
N A127 $M
N A128 $M
N A129 $M
N A131 $M
N A133 M
N A134 M
N A135 M
N A138 M
N A147 M
N A148 M
N A152 M
N A158 M
N A159 M
N A163 M
N A164 M
N A168 M
N A179 $M

"Þorgeirr á.
"Þorgísl á.
"Þorgísl/"Þyrgísl á.
"Þórhallr á.
§A "Þórir á mik. §B <raþ>
"Þorkell á.
"Þorlakr á mik.
"Þorsteinn á mik.
"Ǫlvir á.
... á mik.
"Þorsteinn á mik.
"Rikarðr á mik.
"Ólafr á mik.
"Benediktus á.
§A "Eilífr "Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek
"Ámundi á mik.
§A "Marteinn prestr á þetta §B sǫnghús.
§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.
§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.
"... á kapalein/kapaleinn.
"Árni á.
§A "Kolbjǫrn á §B "Sullr.
"Hǫskuldr á.
§A "Þóra á mik ok hon §B gerði mik. ... §C ...
"Illugi á.
"Andrés á mik.
"Gunnarr á.
"Hallr á.
"Ari á.
"Erlingr á.
§A "Bárðr á §B "Hallgrímssonr.
§A ... §B "Gunnarr á.
"Árni á.
"Hrifla á.
"Þjóðarr á.
Á "Bárðr "Sigurðarsonr.
"Gyríðr(?) á.

N A189 M
N A227 M
N A246 M
N A248 M
N A249 M
N A250 M
N A251 M
N A271 M
N A280
N A283
N A299 M
N A306 M
N A331
N B1 M
N B4 M
N B30 M
N B38 M
N B49 M
N B168 M
N B243 M
N B243 M
N B245 M
N B245 M
N B249 M
N B257 M
N B257 M
N B262 M
N B265 M
N B300 M
N B329 M
N B348 M
N B365 M
N B379 M
N B385 M
N B398 M
N B403 M
N B410 M

§A <fuþor[k]> §B "Ívarr/"Jóarr á sverð.
"Árni á.
"Þorgísl á.
"Þórir á. Miserere mín.
"Ormr á sekk.
"Brandr á.
"Ófeigr á.
§A "Sigmundr á sekk §B þenna.
"Eiríkr gerði spítu á hafi.
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
§P ... §B ... §Q "Ingi á
§A "Óttarr á §B klókr maðr.
"[Gunna]rr á mót [þessa]
§A "Eysteinn á mik, §B hærmaðr, §C hærmaðr, §D "Maria, §E hærmaðr.
"Jóhan á.
... ...grar á alla hluti.
§A "Grímr á ... §B <fuþorkhniastbmly> §C "Grímr
Helgi "Ólafr á.
"Þorgunna á þetta.
§A "... á. §B "Gunnarr á.
§A "... á. §B "Gunnarr á.
"Einarr "Sínkr(?) á mik. "Einarr "Sínkr(?) á mik.
"Einarr "Sínkr(?) á mik. "Einarr "Sínkr(?) á mik.
bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr "Amundasonr á mik.
vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu
g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D
"Eysteinn á mik. ...
Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B ... ... ... ...
§A ... "Erlingr á ... §B ... ...
Vin á ek vers at launa verit.
"Þorkell á.
"Gunnarr á mik. ... ...
"Gyrðir á lykil.
"Sigriðr á mik.
§A ... §B ... "Gunnarr á. §C ... ...
"Guð, er alt má, blessi "Sigurð prest, er mik á.
<geukaukcuk> <liui> á mik, en "Guð blessi þik.

N B416 M
N B422 M
N B423 M
N B434 M
N B494 M
N B496 M
N B510 M
N B515 M
N B518 M
N B525 M
N B613 M
N B625 M
N B626 M
N B629 M
N B639 M
N B649 M
N B650 M
FR 6 M
GR 11 M
GR 11 M
GR 16 $M
GR 57 $M
GR 61 M
GR 67 M
GR 76
GR 76
GR 85 M
IS IR;207A M
Br Barnes4 M
Br Barnes8 M
Br Sc2
Br Sc3 M
Br E3 M
IR 1
IR 4
IR 5
IR 10

§A ... [fr]oknan dreng, á blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s
§P á mi[k] §Q A[ve] "M[ar]i[a]
"Vémundr á mik.
§A "Jón "Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr
§A "Árni á mik. §B ...
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri
"... á sekk ...
"<-kurr> á mik.
"G[unna](?) á mik.
§A "Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru
á mik
ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta
§A "...rið á mik §B ...
"Ásgrímr á.
"[A]rnfinnr á.
"Siggi á.
"Hallvarðr á mik.
"Kefas(?) á mik.
§P "María, "Mikjáll á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik "Brakil/"Brigit.
§P "María, "Mikjáll á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik "Brakil/"Brigit. "Þórir.
"<...ldur> á mik ...
§P ... §Q "Áki á.
"Ljótr á mik.
"Gunnarr 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 "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ... <fuþorkhniastbmlʀ> ... §C ... ... ...
"Bárðr [á].
"Þóra á mik.
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug
[œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.
"Melbrigða á stilk.
"Nikulás á "Hæni reist.
§A "Dólgfinnr vreit þ[e]ssar rúnar á þ[e]ssa stein. §B ...
"Domnall "Selshǫfuð á sverð þetta.
§P "Geirlak[r] §Q "Geirlakr [á].
"Ónn á "Ásu ...
gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...

IR 12
X FiSAO1987;38
X FraNOR2001;10 M
X LtRR1987;248
X PomChudziak2003;123 $
X STOL7 M

G 126 $M

N 248 $M
N A362 M

Horn hjartar lá á ósi ár.
§A "Bótvé §B "Hegvé á mik.
"Ormr "Geit(?)/<kæit> á haus þenna.
... rúnar þessar á(?) ...
"Jón á táfl.
§A [T]ak(?) eigi há(?) á hafi úti, tak heldr <hu...> §B <...uran> <marum>

Aachen (1 förekomst)
"Bótulfr "Krassa/"Krasse hann kaupti messuhǫkulin í "Takn/"Aachen.
Aaron (2 förekomster)
radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus, "Matthæus, "Lucas, "Johannes. §D
[radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus, "Lucas. §C Agla.

ab (5 förekomster)
DR 204 M
"Christus vincit, "Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et
DR NOR1999;21 M
tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen.
DR Aarb1987;205 M
imperat, "Christus liberat, "Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater noster. ...
N A123 M
§B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca,
N A123 M
Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis! Ab omni §B malo, amen.

N 547 „M

N 303 M

Öl NOR1997;31 $M

<abc> (1 förekomst)
<abc> "Ívarr gerði mik, sonr "Þóris "Sindras[onar].
<abcdefghiklmnopqr> (1 förekomst)
§A {... <abcdefghiklmnopqr>} §B {<stvyz> Amor vincit(?) omnia(?)} §C {...} §D
<abcdefghiklmnopqrs>.. (1 förekomst)
<abcdefghiklmnopqrs>...

N A126 $M

<abcdefghiklmnopqrstu>
<abcdefghiklmnopqrstu>

N B582 M

<abcdefghiklmnopqrstuxy> (1 förekomst)
<[ab]cdefghiklmnopqrstuxy->

N 539 M

<abcdefghiklmnopurstøy>
<abcdefghiklmnopurstøy>

N 338 M

DR 396 SENTIDA

N 633 M
N A292 M

Öl 4 $

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

(1 förekomst)

(1 förekomst)

<abcdefghlikmopq> (1 förekomst)
§A <[hni]as tbmly> ... ... §B {<abcdefghlikmopq> ...}
<abdef (1 förekomst)
<abdef ghikl mno{p}r stu>
Abdenago (2 förekomster)
"Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak et auk "Abdenago. ... ... ... ...
"[Sidra]k, "Misak et "Abdenago.
<...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,

U 957
U 1084

"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
<ablirmabr> (1 förekomst)
þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok> <ablir–mabr> <auhum> §H ... §I <fuþorkhniastbml[ʀ]> ... rúnar(?) ...

G 104E $M

N A123 M

abra (1 förekomst)
malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis! Ab omni §B malo, amen.
abrabalraba (1 förekomst)
§A abrab[a]lraba §B ... b[a]r[kal]ra[r](?)

N B664 $M

N A123 M
N A123 M

abraca (2 förekomster)
nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis! Ab omni §B malo, amen.
omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis! Ab omni §B malo, amen.

DR AUD1988;205B M
DR AUD1988;205B M

N A123 M

Vg 201 $M

DR 347 $M

abracadabra (2 förekomster)
§A "Andres abracadabra(?) abracadabra(?) §B libera ... alfa "Andres o[mega].
§A "Andres abracadabra(?) abracadabra(?) §B libera ... alfa "Andres o[mega].
abracalara (1 förekomst)
Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis! Ab omni §B malo, amen.
Abraham
"Ylfa(?) "Abraham

(1 förekomst)

Absalon (1 förekomst)
"Kristr "Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup ok "Ásbjǫrn "Múli.

N 631 M

N B257 M

N 154 M

N B619 M

N 640 M
N 640 M
N 640 M
N 640 M

N B399 M

DR 413 $M
N 631 M

N 256 „M
N 256 „M

absoluta (1 förekomst)
peperit "Johannem "Baptistam. In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat ad lu[cem]/lu[men].
abus (1 förekomst)
ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...
Ábý (1 förekomst)
[Sá(?) m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill "Smiðr.
ac (1 förekomst)
§E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, "Paraclitus ac "Mediator.
acre (4 förekomster)
§A sator arepo tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D
§A sator arepo tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D Consummatum
sator arepo tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D Consummatum est. "Klas á
arepo tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D Consummatum est. "Klas á
actum (1 förekomst)
§A ... et(?) ... ... §B actum ratabarum(?) ... ... §C ...
ad (2 förekomster)
pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum
§B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat ad lu[cem]/lu[men].
Adam (2 förekomster)
§P "Adam, <biku>, "Eva, "Kain. §Q "Adam, <bi> <gus>, "Eva, "Kain.
§P "Adam, <biku>, "Eva, "Kain. §Q "Adam, <bi> <gus>, "Eva, "Kain.

G 293 $M

Br Olsen;202B $M

DR 312 SENTIDA

Ög F7;54

U 1107

Ög 163

D Fv1980;230 M

U 847 $
U 847 $
U 861

U 597
U 1130 „

Adami (1 förekomst)
fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok
Adamnán (1 förekomst)
"Kristr, "Malaki ok "Patrik. "Adamnán ... ... ... "Jóan prestr í "Kornadal.
Adams (1 förekomst)
"Guð hjalpi "{Adams bǫrn}.
Adda (1 förekomst)
"Atta/"Adda/"Áka
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.
adiuva (1 förekomst)
fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus Dominus noster.
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>.

N A123 M
N B619 M
GR 12 $M
GR 12 $M

adonai (4 förekomster)
§A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis! Ab omni §B
[c]um tua misericordia. Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, "Paraclitus ac "Mediator.
§RA "M[aria] a[ve] §RB agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater "Ch[ristus] r[ex] adon[ai] §RC filii ...
"Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater "Ch[ristus] r[ex] adon[ai] §RC filii ...

N 262 M
N 348 M
GR 43 $M
GR 43 $M

Adonai (4 förekomster)
§A "Adonai ... ecce §BP ... credo §BQ "[Sancte](?) "M[ichael](?)
§A "Emanuel "Sabaoth "Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter
... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sebaoth "Zion §PB "Elion ... "Adonai lux(?) ... grammaton "Sebaoth(?) "Mikjáll "Gabriel §PC "Rafael.
... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sabaoth "Zion(?) §QB "Elion ... "Adonai lux [t]etragrammaton "Sadai(?) "Mikjáll "Gabriel §QC "Rafael.

N 53 M
N 615 M
N A123 M

adveniat (3 förekomster)
Pater noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra
Pater noster, qui es in cœlis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat regnu[m]
Pater §A noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A

DR Aarb1987;205 M

DR NOR1999;21 M

N 248 $M
N A362 M

Br Olsen;208B

adverse (1 förekomst)
"Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et
adversiones (1 förekomst)
loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra omnes adversiones immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen. B[e]nedicat nos
adversæ (2 förekomster)
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in
Aðakáns (1 förekomst)
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr

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

Aðalmarr (6 förekomster)
"Aðalmarr, "Ulfgautr.
"Aðalmarr í "Lundi.
"Aðalmarr á "Lundi.
"Aðalmarr "Lundi.
"Aðalmarr "Lundi.
"Aðalmarr í "Lundi.

DR 237

Aðalmerki (1 förekomst)
steina þessa eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins, "Aðalmerki/"Aðalmæki.

DR 237

Aðalmæki (1 förekomst)
eptir "Eystein ok "Flír, bróður sinn, son "Eysteins, "Aðalmerki/"Aðalmæki.

Sö 126
U 29 $

U 35 $
DR 221 $
Br Olsen;215 $

Sö 274

N B496 M

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 ...
áðr (1 förekomst)
svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.

U 518 $

N B646 M

DR 410 $

N 629 M

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.
aea (1 förekomst)
§A Fai, fao, fau. Ecce crucem §B Domini! Aea, Agla.
aeternam (1 förekomst)
filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.
aeterni (1 förekomst)
virgo immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae genuisti aeterni lumin[is] §D cl[aritatem] ...

af (62 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.
Sm 117 „M
... "Guð, "Maríu sonr, signi hústrú "Maríu sál af "Áslabúðum.
Vg 64 „M
Hér liggr "Ávarr(?), "Mattiasa son, af "<føtto->.
Vg 69 M
Hér liggr "<kallo> ... af "Sundr[al](?).
Vg 91 M
"[H]eiðr(?). Af barni dó kona "Andresa prests.
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
G 33 M
"Hróðvé af "Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét
G 55 $M
h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað,
G 99 M
"Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í
G 100 M
í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot.
G 100 M
"Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár.
G 107 M
§A "Garða/"Garde kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir
G 122 M
Hér hvílisk herra "Jóhan "Raðars sonr, af "Atlingabó/"Atlingbo ...
G 150 M
"Bótviðr af "Alskóg á mik.
G 163 M
"Jóhan ok "Bótgeirr létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af "Sjónheim/"Sjonhem gerði mik.
G 164 M
Með náðum "Guðs. "Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok

G 168 „$M
"Jésús "Kristus náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir kristnir
G 173 M
... "Bótulfs móðir af "Vestrhvetjum/"Västerväte ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds
G 173 M
ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome. Hverr sem þetta ...
G 177A M
Bróðir "Jakobr af "Isomi/"Isome.
G 242 M
"Geirhvatr af "Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið
G 243 „$M
"Hegvaldr hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera
G 244 „M
"Jóhan, "Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera mik.
G 245 „M
... af "Suðrbý/"Söderby, sem ... ...
G 282 M
Ér biðið góðs fyrir "Margítu sál af "Otheim/"Othem, á mik.
G 284 M
Biðið góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér hvílisk úti.
G 288 M
Biðið fyr[ir] "Bótulfs sál af "Lengju/"Lengjum.
G 289 M
[h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju "Katr[ín]u ... af "Hambri/"Hammars.
G 291 $M
"Lafranz, "Bótviðar sonr meistara, gerði kirkju þessa, af "Áskelheim/"Eskilhem.
G 293 $M
gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok
G 293 $M
byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
G 295 M
Biðið góðs fyrir "Bó[th]eiðar(?) sá[l] af "Bjergi/"Bjärs, sum hér hvílisk.
G 307 M
"Sigleifr ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður
G 312 M
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.
G 313 M
... sál af "Vestrb[ý]/"Västerbys.
DR 169 M
reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn þar.
DR 175 M
Meistari "Jakob "Rauðr af "Svineburg gerði mik. "Jésús "Kristr.
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 241 M
"Tóki tók silfr at láni af "Ragnhildu ...
DR M84
"Sveinn af "Lundi.
DR M85
"Sveinn af "Lundi.
DR EM85;434L $M
Þetta er skrifit [a]f "Bassi.
N 61
"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.
N 422 M
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.
N 422 M
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.
N A39 $M
hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar
N B32 M
... eigi ... af þeirri hirð ... þoat ek som ...
N B39 M
§A "Smiðr sarð "Vígdísi §B af snældubeinum.
N B205 M
§A ... "Folkvarðr ... §B ... af ...
N B420 M
§A Því at af dirfðar-taf[l]i [t]ekr margskona[r] §B "Erlendr ... ... ...
N B448 M
sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat
N B493 M
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
N B493 M
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.

N B525 M
N B535 M
N B548 M
N B625 M
FR 2 M

Sö 176

§A "Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýti[r].
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
"Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa skald af stældar ...
fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
"Þorkell "Ǫnundar sonr, austmaðr af "Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.
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.

U 796 $

Áfast (1 förekomst)
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.

DR Aarb1987;205 M

Affoca (1 förekomst)
septem sorores ... ... "Elffrica(?) "Affricca, "Soria, "Affoca, "Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et

DR Aarb1987;205 M

Affricala (1 förekomst)
... ... "Elffrica(?) "Affricca, "Soria, "Affoca, "Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum

DR Aarb1987;205 M

Affricca (1 förekomst)
Coniuro vos, septem sorores ... ... "Elffrica(?) "Affricca, "Soria, "Affoca, "Affricala. Coniuro vos et contestor per

U 1181

afi (1 förekomst)
"... lét hǫggva ... [si]k sjalfan, "Eng[la]ndsfari, afi <kunu-s>.

DR 301 M

Afkar (1 förekomst)
§A <fuþorkhniastbmlʀ> §B "Efkar/"Afkar.

U 209 $
U 792 $

N 12 M

Sm 20 „$

Öl 27 $

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

N B525 M

DR 359 $U
DR 359 $U

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.
afláts (1 förekomst)
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
<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.
afskurðum (1 förekomst)
§A "Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýti[r].
aftr (2 förekomster)
§AP Aftr "Hariwulfa. "Haþuwulfz "Heruwulfiz §AQ "Haþuwulfz "Heruwulfiz
"Hariwulfa. "Haþuwulfz "Heruwulfiz §AQ "Haþuwulfz "Heruwulfiz aftr "Hariwulfa §B wrait runaz þaiaz.

N 603 M

N 603 M

U 755 $

Sm 111 $

U 471
U 817 „

U 817 „

agam (1 förekomst)
ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone.
agamus (1 förekomst)
eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena querule "Terea
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.

N 348 M
N 348 M
N A122 M

agios (3 förekomster)
§A "Emanuel "Sabaoth "Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex
O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator agios athanatos eleison ... ... agla.
§A ... "[Ja]cob(?), Credo ... "Hely ... §B ... Soter, Ag[ios] §C ... Eia. Deus §D Agla <londu>, §E Agla, Agla.

N 216 „M

Agios (1 förekomst)
"Maria, "Matthæus, "Lucas, "Johannes, Tetragrammaton, Agla, "Agios, <annail>, "Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl]

Ög Fv1986;222 M

agla (48 förekomster)
agla/gala laga galla

Vg 210 M
þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit benedictus.
D Fv1980;230 M
et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus Dominus noster.
DR 203 M
<arota> agla gala laga.
DR 204 M
crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi signet me.
DR AUD1992;259 M
§A "Johannes "Ma[rcus](?) "Matthæus ... §B ... ... ... agla gala
DR AUD1995;283 M
susbiristæ ... nomine spiri[tus] mitiusæoani febris amen agla "María
DR AUD1995;284 M
§A agla laga gala. <þruh> crux "Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?)
DR Aarb1987;203 M
... agla gala laga ...
DR Aarb1987;205 M
"Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater noster. ...
N 216 „M
"Marcus, "Maria, "Matthæus, "Lucas, "Johannes, Tetragrammaton, Agla, "Agios, <annail>, "Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María
N 348 M
artifex "Deus "Jesus salvator agios athanatos eleison ... ... agla.
N 636 M
§A Agla. "Guð. Sator, are[po] §B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus
N 639 M
§A ... §B agla ...
N 642 M
§A "Benedit "Margret. Agla, agla ... §B Agla ... agla ... ...
N 642 M
§A "Benedit "Margret. Agla, agla ... §B Agla ... agla ... ...
N 642 M
§A "Benedit "Margret. Agla, agla ... §B Agla ... agla ... ...
N 642 M
§A "Benedit "Margret. Agla, agla ... §B Agla ... agla ... ...
N 643 M
§A Agla, agla §B agla ... ...
N 643 M
§A Agla, agla §B agla ... ...
N 643 M
§A Agla, agla §B agla ... ...
N A1 M
§A ... §B ... §C ... ... §D Agla ... §E Agla ... §F ... ...
N A1 M
§A ... §B ... §C ... ... §D Agla ... §E Agla ... §F ... ...
N A8 M
Agla
N A32 M
§A ... §B ... ... §C Agla ... §D ... ...
N A51 M
§A ... §B Agla ... Agl[a]
N A51 M
§A ... §B Agla ... Agl[a]
N A122 M
Credo ... "Hely ... §B ... Soter, Ag[ios] §C ... Eia. Deus §D Agla <londu>, §E Agla, Agla.
N A122 M
... §B ... Soter, Ag[ios] §C ... Eia. Deus §D Agla <londu>, §E Agla, Agla.
N A122 M
§B ... Soter, Ag[ios] §C ... Eia. Deus §D Agla <londu>, §E Agla, Agla.
N A123 M
§B Agla. Pater §A noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum.
N A154 $M
§A Agla §B Agla Agla
N A154 $M
§A Agla §B Agla Agla
N A154 $M
§A Agla §B Agla Agla
N A157 $M
§A Agla Agla §B Agla Agla §C ... ... §D Agla ...
N A157 $M
§A Agla Agla §B Agla Agla §C ... ... §D Agla ...
N A157 $M
§A Agla Agla §B Agla Agla §C ... ... §D Agla ...
N A157 $M
§A Agla Agla §B Agla Agla §C ... ... §D Agla ...

N A157 $M
N A284 M
N A321 M
N A321 M
N A362 M
N B583 M
N B646 M
GR 12 $M
GR 12 $M
GR 12 $M

§A Agla Agla §B Agla Agla §C ... ... §D Agla ...
§A ... ... Agla "Mikjáll, "Gabriel, §B "Rafael, "Raguel. Omnes angeli et §C
§A <kales fales> agla §B ... agla
§A <kales fales> agla §B ... agla
"Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus, "Lucas. §C Agla. Alpha et O[mega] ...
arepo tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C Svá erum mit skyld
§A Fai, fao, fau. Ecce crucem §B Domini! Aea, Agla.
§PA ... §PB agla tetragramma[ton] "Jesus soter(?) ... pater arethon(?) §PC
... §QA P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?) §QC finis(?) o[mega]. §QB agla tetragramma[ton] "Jesus ... pantocrathon. §RA "M[aria] a[ve] §RB
tetragramma[ton] "Jesus ... pantocrathon. §RA "M[aria] a[ve] §RB agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater

G 319 M

<aglia...> (1 förekomst)
létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi dó <aglia...>.

U 656 $
U 682 „
U 1097

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.

Sö 144
Sö 170
Vg 34
Vg 178
Br Barnes12 M

G 283 M
G 294 M

Agmundr (5 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
"[A]g[mu]ndr [reist] ...
Agnabó (2 förekomster)
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir hvílisk.
Bóndinn "Ólafr í "Agnabó/"Angelbos liggr hér undir. Hann á mik.

U STERIK2002;168 M
U STERIK2002;168 M

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

U 527 $
U 546 $

G 119 $M

Agnmundr (1 förekomst)
með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum,

DR 27 M

DR 174 M
DR Til3 M

N 603 M

Ög 190
Sö ATA6163/61 $

Ög 232 $
Sö 219 $
Vg 74
U 719

Agneta (2 förekomster)
kannu á, ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi mik. "Agneta sit benedicta.
hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi mik. "Agneta sit benedicta.

agnus (1 förekomst)
Agnus dei.
ago (2 förekomster)
Meistari "Rauðr. Cras dabor toto die, sicque ago quotidie.
§A Amorem ... ... ... ... §B ago auro vos ... ... ... ...
agone (1 förekomst)
§B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena querule "Terea r[etractat], ...
Ágota (2 förekomster)
"... reisti stein eptir "Ágota, "Guð/góð[an] ...
"... ... at sinn fǫðu[r] ... "Ágot[a] ... ... ... drep[inn] ... ... ... ...
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

U 768
U 1018

"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.

N A302 M

DR AUD1995;275 $U

Sö 151

U 59

U 660

ágætir (1 förekomst)
ágætir/gætir
<ahti> (1 förekomst)
"Harkilaz <ahti> "Anula
<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

DR NOR1998;20 M?

<aikuis>
<aikuis>

(1 förekomst)

Br Barnes11 M

<aisris> (1 förekomst)
<a-isris>

<aiti> (1 förekomst)
"<aiti> reisti <isn> <aþis> eptir "<ata>. "Ásbjǫrn hjó.

Sö 133

U 773 $

<aiþ> (1 förekomst)
merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir "<–aiþ>.

DR MS1995;341 U

Aiþalataz (1 förekomst)
§A "Wagagastiz. §B Alu. [Wi]hgu(?) "Sikijaz(?) "Aiþalataz.

GR NOR1998;10 M

ák (1 förekomst)
§A Hér(?) hafa(?) hælibǫrvar(?) <hart> ... §B ... á’k(?) láð(?) gotalyðum(?) ... ... "Ræfils(?)

Ög F7;54
Sö 238 „
U 946 $

Sö 189

N 286 M
N 289 M

N 286 M

Ög 183

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(?).
<akabar> (1 förekomst)
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar> bjó(?). §B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir>
ákall (2 förekomster)
§P ákall ... §Q ákallit
§B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu,
ákallit
§P ákall ... §Q ákallit

(1 förekomst)

Áki (10 förekomster)
"Áki rúnar risti eptir "Búa(?), bróður [sinn].

Sm 16
Vg 217 „M
U 570
U 1016 $
U 1016 $
U 1158
DR 288
DR AUD1999;288 $
GR 57 $M

§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í
"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>.
§P ... §Q "Áki á.

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

G 44 „M

<akopk> (1 förekomst)
"<akopk> lét gera ... Þann sem biðr fyrir ... ... pater(?) ... ... ...

U 1017
N 237 „

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

<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].
"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.

Alavin
Auja "Alavin!
Auja "Alavin! Auja "Alavin!
Auja "Alavin! Auja "Alavin! Auja "Alavin!

DR BR8 U
DR BR8 U
DR BR8 U

Albóð (1 förekomst)
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn

U 391 $

U HG1989;44 U

Öl ATA4063/60

Sö 145 „

Öl 5 „

U 323 $

N A349 $M

Sm 5
Vg 187

(3 förekomster)
Auja "Alavin! Auja "Alavin! ...
Auja "Alavin! ...
...

albuinn (1 förekomst)
§A "H[l]ahahaukz(?) albu[inn](?) §B ...
...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
aldregi (1 förekomst)
§A ... þrífsk(?) hann(?) aldregi(?) ... §B ... ...

aldri (8 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.

N 171 M
N B99 M
N B252 M
N B252 M
N B257 M
N B257 M

Sö 31 $

U 595 M

G 151 M

G 276

Vg 9 $
N 97 „

Br Olsen;189 $

Vg 260 M

fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs,
Aldri skyldi "Auðr fǫldu unna þeim’s lyfum u[nnu].
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!
ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus
ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et
Aldrífar (1 förekomst)
reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda "Aldrífar.
Aldulfs (1 förekomst)
"Guðleifr ok "Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg,
Aldvið (1 förekomst)
"Jakobr ok "Hróðl[ík]n(?) létu gera þenna stein eptir "Aldvið, sinn son.
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
ales (1 förekomst)
Ales tales arvales?

U NOR1994;26B M
Vs 14 M
D Fv1980;230 M
DR AUD1988;205B M
DR AUD1995;283 M
N 348 M

DR 387 $

Sö 115 $

U 573
DR SCHL5

U 515

DR M6

Sö 254

N 252

alfa (6 förekomster)
[spirit]us sanctu[s] [a]lfa et o ...
"Guð signi yðr, meistar "Rauðingr ok "Búi "Fríss. O, Alfa
tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus Dominus noster.
§A "Andres abracadabra(?) abracadabra(?) §B libera ... alfa "Andres o[mega].
... [al]fa o[mega] ... no[mine](?) susbiristæ ... nomine spiri[tus]
§A "Emanuel "Sabaoth "Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus
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].
<alfir> (1 förekomst)
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn

DR 107
DR 376

Sö 257 „$

DR 401

N 121 M

U 37
DR M7
DR M8
DR M9

N B257 M

Sm 81 „M
DR 287
DR 384 $

U 509

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.
Alfr (1 förekomst)
"Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr var ok.
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.
alfum (1 förekomst)
§A Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu
Alfvin (3 förekomster)
"Guðs prestr(?) "Alfvin(?) þetta skrifaði á <keuk>.
"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

Vg 45

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

U 208

DR 389 $

Algísl (1 förekomst)
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.
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] ...

N 606 M
N B88 M

alinn (2 förekomster)
§A §B Alinn var ek §C ... §D decor amenitas, flos amoris
... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...

Ög N265A $M

DR M10

U ANF1937;178A

aliorum (1 förekomst)
Hic locus illorum, qui cantant. Non aliorum.
<alkm> (1 förekomst)
"<alkm> á "Lund.
all (1 förekomst)
§A ... um all ... §B Kvǫl stal ǫll.?

alla (11 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
N 56 M
fyrir alla s[álir]/s[ál].
N 289 M
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn
N 446 M
bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum.
N A33 M
§A Vakat hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem jarlsins menn ...
N B30 M
... ...grar á alla hluti.
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 205 $U
DR 209 $

Alla (11 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.
§A makija §B <mari> ... "Alla.
§AP "Ragnhildr setti stein þenna ept "Alla "Sǫlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. §AQ "Ragnhildr setti

DR 209 $
DR 209 $

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.

Vg 244 M
G 342 $

Br Olsen;194 $

allar (2 förekomster)
Allar sálir hér deypask í þjóð fyrir mik, skál.
"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 $

allir (16 förekomster)
reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell

Vg 12
Vg 50
U 539
U 608
Gs 11
G 22 „$M
G 104E $M
G 192 M
DR 216 $
N 11 M
N 11 M
N 54 $M
N 554 M
N B13 M
N B13 M

N 122 M

Sm 44
U 1143 $
G 36 $M
G 65 M
G 66 $M
G 67 $M
G 103 $M
G 142 M
G 203 $
G 271 M
DR 217 $
N 121 M
N 253 M
N 289 M

§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
Hér hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar "Hinsarfa/"Hinsarve.
... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka
ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat komið allir þe[ir] ...
dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.
"María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.
"Petrus ... "Markus ok ... "Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir þeir. "Auðun reist mik.
... gæti þín "Klemetr ok allir helgir menn, þat sé [sa]tt(?).
"Jóhannes, "Andrés, "Lafranz, "Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé
ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs helgir [menn].
allr (1 förekomst)
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
allra (14 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.
"Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar, þysonr(?)
lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði [t]vá
lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir ... ... ...
yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál sem ...
"Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í "Guði(?) ... ... mik.
§A <fuþorkhniastblmʀ> ... §B "María, móðir "Guðs ... allra várr. §C "Péto "K[a]mbs §D ... §E <[f]uþorkh[nias]> §F
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
... ... ... ... ... ... ... ... ... ok [a]llra þeira ... ... ... ... ... ... ... ...
gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at
"Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr var ok.
[Ártíð "Ha]llvarðs er eini nótt eptir [Allra heila]gra messudag. "Brúsi reist.
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð
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N 157 M
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allrar (1 förekomst)
verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
alls (2 förekomster)
Unn þú mér alls góðs.
"Guð er alls.
allsvaldandi (1 förekomst)
§A "Þórir "Kalfr reist rúnar þessar, allsvaldandi "Guð beini fyrir §B honum.
allsvǫldugr (1 förekomst)
létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir
allt (2 förekomster)
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
eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá
alma (1 förekomst)
... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...
almátkan (1 förekomst)
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr
almátkum (1 förekomst)
"Þórleifr gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar "Guði almátkum.
almáttigr (1 förekomst)
"Guð almáttigr gæ[ti] "Guðleifar vel.
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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
alna (1 förekomst)
Undir austa[n]v[e]ðri horf er gull g[e]y[mt] níu alna [ni]ðr.
<alnaet> (1 förekomst)
"<al-naet> rei[st](?)
alnum (1 förekomst)
þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at
álokað (1 förekomst)
§A Vindauga álokað(?) er þetta. §B Vindauga loka[ð].
alpha (7 förekomster)
§C "Marcus, "Matthæus, "Lucas, "Johannes. §D Tetragrammaton. Alpha et O[mega].
Alpha et [Omega].
§A O Alpha, "Christus et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus,

N 634 M
N A123 M
N A362 M
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§A O Alpha, "Christus et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D "Johannes,
cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis!
"Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus, "Lucas. §C Agla. Alpha et O[mega] ...
... pater arethon(?) §PC filii/fili[us] ... §QA P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?) §QC finis(?) o[mega]. §QB agla tetragramma[ton]

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

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

Sö 101

Alskóg (1 förekomst)
"Bótviðr af "Alskóg á mik.
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alt (6 förekomster)
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.
viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um dey[j]a.
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
Ó "Guð, er alt mátti árla, gæti ... "R[a]gn[a]rsso[n]ar. Hann reis[t] rúnar.
"Guð, er alt má, blessi "Sigurð prest, er mik á.

DR Aarb1987;205 M

altissimi (1 förekomst)
membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de

M5

Alþrúði (1 förekomst)
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
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Alþrúðr (1 förekomst)
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn,
alu (17 förekomster)
§A ... alu ... §B ...
alu(?)
"Wilagaz haite’ka §AQ Ek erilaz "Sawilagaz haite’ka §B ... ... alu
Laukaz alu. Laukaz alu.
Laukaz alu. Laukaz alu.
"Niujila alu.
... alu.
... laþu ... a[lu].
<hoz> ... alu.
Alu.
Alu.
Laþu, laukaz, ..., alu.
§P "Alugodo §Q Alu god.
alu(?)
§A "Wagagastiz. §B Alu. [Wi]hgu(?) "Sikijaz(?) "Aiþalataz.
al[u](?)
... alu
<alu> (2 förekomster)
... <alu> ...
<alu>
Alugodo (1 förekomst)
§P "Alugodo §Q Alu god.

G 292 M

G 199 $M

G 231 M

G 231 M
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<aluku> (1 förekomst)
"Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik g[e]ra.
Alvaldr (1 förekomst)
"Friðgeirr ok "Alvaldr ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm,
Alvina (1 förekomst)
"Sigfríðr í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok
Alvne (1 förekomst)
"Sigfríðr í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir
Ám (1 förekomst)
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.

N 603 M

ambos (1 förekomst)
cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena querule "Terea

G 194 M

Ambrosii (1 förekomst)
§A <fuþork> §B "Ambrosii, "M[arci], "Vit[alis], "Nicomedes, "Primi, "[Ba]rnabe,

DR 156 M

Ög 248 $M
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Amdis (1 förekomst)
"Þórðr "Amdis sonr hvílir hér.
amen (48 förekomster)
morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D[omine].
"Haraldr gerð[i] [h]valf þenna yfir "... {A}[men]. {Ave} "{Maria}, grati{a} plena. Lát ...

Vg 121 „M
... Hans sál hafi himingleði. Amen.
D Fv1980;230 M
tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus Dominus
G 5 „$M
feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim. Amen.
G 15 „M
"Ólafr lét gera stein ... ǫllum himinríki. Amen.
G 38 „M
§A "Jésús náði ǫllum kristnum sálum. Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ... ... "Óttars(?) sál ... ... "Jóhan
G 55 $M
raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann skrifaði mik. Amen.
G 100 M
ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
G 118 M
"Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen, amen.
G 118 M
"Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen, amen.
G 199 $M
sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms. A[m]e[n](?) ... "Saxi [h]jó rúnar.
G 254 $M
§A Þǫkk, herra "Kristr. "Eyrhvatr hefr gert, klokkara sonr. Amen. §B Laetabundus.
G 278 M
"Domini patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux
G 278 M
"[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug, amen. "Christus regnat, "Christus, "Guðlaug, vincit, "Christus
G 278 M
"Christus regnat, "Christus, "Guðlaug, vincit, "Christus imperat. Amen.
G 334 M
mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen.
DR 336 „M
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins sonr undir.
DR 340 „M
Anima famuli tui "Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.
DR EM85;422C M
Amen
DR EM85;493 M
vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
DR EM85;516F $M
"Þorleikr ór "Hæra. Stand þar! "Pétr "Svali mik skrifaði. Amen.
DR AUD1995;283 M
susbiristæ ... nomine spiri[tus] mitiusæoani febris amen agla "María
DR NOR1999;21 M
omnes adversiones immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et
DR NOR1999;21 M
omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti
DR NOR1999;21 M
dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.
DR Aarb1987;205 M
"David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit "Christus regnat "Christus imperat, "Christus
N 53 M
nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus, "Matthæus, "Marcus, "Lucas.
N 142 „M
tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris] tui. {A[men]}.
N 345 M
§A "Guðríðr. In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus "Christus. Amen.
N 345 M
et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus "Christus. Amen.
N 473 M
"[Ív]arr(?) vǫktu "Ólafsv[ǫk]u[n]ó[tt] hér. R[éð](?) "Sím[o]n(?) amen ...
N 507 M
amen nomine
N 617 M
benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus ventris tui. Amen.
N 632 M
§A In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et
N 641 M
§A ... ... Amen. "Nikolai(?) ... §B ... Va[l]ete in Domino §C ...
N A123 M
in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax
N A123 M
Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis! Ab omni §B malo, amen.
N A188 $M
"Jerusalem neque congreditur/concreditur, inorium(?), amen.
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N B241 M
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IR 10
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§A Viltu ei náða mi{k}, só taki þi{k} §B fján¶¶dinn! Amen!
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
angeli et §C arkangeli pantaseron "Gunnlaug p[ater] n[oster] a[men]. §D ... ...
ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]
§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 ...
amenitas (1 förekomst)
§A §B Alinn var ek §C ... §D decor amenitas, flos amoris

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

N 303 M
N 605 M
N B145 M
N B145 M
N B605 M

N 603 M
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amor (5 förekomster)
§A {... <abcdefghiklmnopqr>} §B {<stvyz> Amor vincit(?) omnia(?)} §C {...} §D ... ...
amor vin[cit]
glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit
et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.
§A ... amor §B v¶¶incit omnia, et
amore (1 förekomst)
§A [Virginis e]gregie ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ...
amorem (1 förekomst)
§A Amorem ... ... ... ... §B ago auro vos ... ... ... ...

N B145 M
N B145 M
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N B127 M

DR 63
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amori (2 förekomster)
§C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus
§D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.
amoris
§A §B Alinn var ek §C ... §D decor amenitas, flos amoris

(1 förekomst)

Amunda (1 förekomst)
... "Amunda, "Harald
Ámunda (2 förekomster)
... "Þexla ... ... þenna ... ... "Ámunda ... ... ... ... ... "Heiðabý ...
Ok ept "Ámunda sonar son sinn.
Amundasonr (1 förekomst)
þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr "Amundasonr á mik.
Ámundi (10 förekomster)
"Ámundi hjó rúnar.
"Ámundi hjó.
"Ámundi risti rúnar.
"Ámundi hjó.
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok
"Ámundi ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok
§A Þá reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í
"Ámundi
"Ámundi hann risti mik. "Guð signi hann.
"Ámundi á mik.

reistu stein at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn.
"Gunni ok "Þorfastr reistu stein at "Þóri, fǫð[ur sinn].
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn.
"Hallsteinn reisti stein at "Þjalfa, fǫður sinn.

Ámundr
"Ámundr

(1 förekomst)

N A190 M

DR BR75 U

U 224 „
U 585 „

Ög 136 $

Sö 176

U 877 U

Öl 60 „M

U Fv1984;257
G 276
N B524 M
Br E1 M

ámæla (1 förekomst)
§A Illir menn eru þeir er ámæla §B óss.
an (1 förekomst)
Wurte runoz an walhakurne "Heldaz "Kunimundiu.
<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
<anahaha> (1 förekomst)
"Frawaradaz <anahaha> is slaginaz.
Anastasius (1 förekomst)
"Anastasius. "Andre[as](?)
and (4 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.
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni
"Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.
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anda (14 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.
Gal anda viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda,
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
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.
andaðisk (3 förekomster)
§A "Gyða andaðisk tveim nóttum fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?)
tveim nóttum fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?) andaðisk einni nátt eptir "Ben[edikt]usmessu §C "... andaðisk tíu
andaðisk einni nátt eptir "Ben[edikt]usmessu §C "... andaðisk tíu nóttum(?) fyrir "Ól[afs]v[ǫku].
andaðist (1 förekomst)
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
Anderius (2 förekomster)
et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s] ... §D "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr,
... §D "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr, "Anderius/"Andreas ... §EP [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan "Diðrik(?) §EQ
andi (1 förekomst)
"Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok sonr ok andi.
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andlát (1 förekomst)
§A ... við andlát sitt ... §B ... kirkju þessi til gerðar ... §C ... til vistar
Andórr (1 förekomst)
"Andórr telgði þenna fagra stein ...
Andreas (8 förekomster)
"Anastasius. "Andre[as](?)
Sér: "Mikjáll drap orminn. "Sveinn. "Andreas.
"Andreas [g]erði(?).
"Andreas gerði ker.
et mulier. §C "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s] ... §D "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr, "Anderius/"Andreas
... §D "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr, "Anderius/"Andreas ... §EP [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan "Diðrik(?) §EQ [au]ðgari
§A "Petrus, "Paulus, "Andreas, "Marcus, "Maria, "Matthæus, "Lucas, "Johannes,
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C
Andres (3 förekomster)
§A "Andres abracadabra(?) abracadabra(?) §B libera ... alfa "Andres
abracadabra(?) abracadabra(?) §B libera ... alfa "Andres o[mega].
"Andres p[restr], "Farmaðr.

N 159 M
N 421 M
N A134 M
N B13 M
X ItUOÅ1979;229 M

Andrés (5 förekomster)
"A[nd]r[é]s(?) reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn.
"Andrés
"Andrés á mik.
§A "Mikjáll, "Pétr, "Jóhannes, "Andrés, "Lafranz, "Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B
"Andrés gerði mik

Vg 91 M

Andresa (1 förekomst)
"[H]eiðr(?). Af barni dó kona "Andresa prests.

N 71 M

U 328
U 645
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U 952 „$
U 1013 $
U 1013 $
U 1111
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U 640 $
U 643
U 687
U 809
U 1036

U 1036

Andréssonr (1 förekomst)
"Bárðr "Andréssonr gerði mik.
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
Andvéttar (1 förekomst)
son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.

Sö 90 $
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G 111 $
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G 283 M
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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 ...
<ane> (1 förekomst)
<fuþorkhniastblmy>, "Gyða <ua> "Sigurðr <un> "Rannveig <ane> <un> ...
Anga (1 förekomst)
stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
Angasmiðs (1 förekomst)
"Jésús "Krist náði "Hallvéar sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir
Angelbos (2 förekomster)
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir hvílisk.
Bóndinn "Ólafr í "Agnabó/"Angelbos liggr hér undir. Hann á mik.

N A284 M

angeli (1 förekomst)
§A ... ... Agla "Mikjáll, "Gabriel, §B "Rafael, "Raguel. Omnes angeli et §C arkangeli pantaseron "Gunnlaug p[ater] n[oster] a[men].

U AST1;166 M

angi (1 förekomst)
§A ... ... ... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?
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N A7 M
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U Fv1984;257

Áni (3 förekomster)
"Unir(?), "Karl(?) ok "Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í
"Áni(?) [á] "Hváli’s reist.
anima (1 förekomst)
Anima famuli tui "Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.
animam (1 förekomst)
... ecce §BP ... credo §BQ "[Sancte](?) "M[ichael](?) s[uscipe](?) a[nimam](?) credo §C "M[atthæus](?) ap[ostolus](?) "L[ucas](?)
ann (12 förekomster)
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
§A "Nikulás ann konu þeirri vel er "Gýríðr heitir, stjúpdóttir §B "Pitas-"Rǫgnu
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
Ek ann "Guð.
§A "Ása ann "<st->. §B Ek veit.
Ek ann ekkju v[el].
§P ... §Q ann(?) "Guð(?)
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á,
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs
Ánn (3 förekomster)
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir
... "Ánn(?)/"Ónn(?), "Grípr, "Gunnarr.
§A "Árni §B "Ánn
Anna (1 förekomst)
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and han[s].

<annail> (1 förekomst)
"Matthæus, "Lucas, "Johannes, Tetragrammaton, Agla, "Agios, <annail>, "Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær]

N 216 „M

Sö 35
U 845 $
DR 209 $
N 655 M
N B255 M
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annan (6 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.
§A G[oldit](?): "Bárðr: trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr
§A "Myttar bolla, "Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...

Vg 197
U 392
U 1087 „
IS IR;102B M

annarr (4 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.
Hér hvílir "Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál hafi.

N 650 M

annarstveggi (1 förekomst)
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn

Ög 136 $
N B241 M
IR 10

Sm 49 M
Vg 247 M
DR 366 $M
DR 366 $M

annat (3 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
er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...
anno (4 förekomster)
Anno incarnationis Domini millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat
Ave "Maria "Jesus. {Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo
§P {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... o[k]
... lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ...

<annuhanenkium> (1 förekomst)
Biðið fyrir "Jakobs sál í "<annuhanenkium> sem "Nikulás vá.

G 132 M

ant (1 förekomst)
hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus

N B257 M

<...anti> (1 förekomst)
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ...

Sö 323 „

DR AUD1995;275 $U

U NOR1998;25

U 319

DR 56
DR 143
DR 339 $

N B619 M

DR 143

Anula
"Harkilaz <ahti> "Anula

(1 förekomst)

<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.
aperuit (1 förekomst)
§A O Domine "Jesu "Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus
Api (1 förekomst)
þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.

G 229 M

N 262 M

G 345 M

apostel (1 förekomst)
§A ... §B "María §C "Jóhannes §D "Markus §E "Lúkas ... ... apostel(?).
apostolus (1 förekomst)
"M[ichael](?) s[uscipe](?) a[nimam](?) credo §C "M[atthæus](?) ap[ostolus](?) "L[ucas](?) "J[ohannes](?)
apostuli (1 förekomst)
Intersede pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et sancta "<caeri>.

DR 358 „$U

apt (1 förekomst)
"HaþuwulfR/"HaþuwulfaR §PB satte §PC staba þria §PD fff. §QA [Apt] "Haþuwolfa §QB [...] satte §QC [þessa] staba þria §QD fff.

G 78 M

aptan (1 förekomst)
ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét hústrún.

DR 413 $M

U 64 M
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G 100 M
G 100 M
G 152 M
G 293 $M
G 293 $M
G 293 $M

aquam (1 förekomst)
mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C
<ar> (1 förekomst)
"<–uiþatrik> ok "<giokuifr> þau létu gera merki eptir "<ar–> <-turæiþ> <oæ>.
ár (17 förekomster)
ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r
liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál
af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu ár.
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l
sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú
tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra
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N B604 M
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DR Til5 M
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N B257 M

DR Til5 M

U 946 $
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af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í
... þeim skal segjas sálarmessa hvert ár ...
... Ellifu hundrað ár ok ... biðið fyrir ... ... stein. "Bótviðr lét gera ...
áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
Íss, úr, ár, reið(=Ívarr) reis[t].
§A Ár sól maþr úrr nauþ "Týr reiþ §B ... ... ... ... ...
Horn hjartar lá á ósi ár.
ara (2 förekomster)
§A "Jakob olli, "Skjalm gerði. Ubi ara, §B ibi oculus.
§A "Bóndi risti málrúnu, §B árar ara eru fjaðrar.
Ara (1 förekomst)
Hér liggr "Hallr "Ara sonr.
arantabus (1 förekomst)
aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...
árar (1 förekomst)
§A "Bóndi risti málrúnu, §B árar ara eru fjaðrar.
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.

DR SCHL3

arði (1 förekomst)
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok á "Langbarðalandi endaðist.
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arepo (6 förekomster)
sator arepo tenet
Sator arepo tenet opera rotas.
§A Agla. "Guð. Sator, are[po] §B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus "Kristr. "María gæt
§A sator arepo tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre,
[sator are]po tenet opera rotas
§A Sator arepo tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la.
arethon (1 förekomst)
§PA ... §PB agla tetragramma[ton] "Jesus soter(?) ... pater arethon(?) §PC filii/fili[us] ... §QA P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?)

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 (7 förekomster)
"Ulfs arfar í "Lindey láta reisa þessa steina eptir fǫður sinn ok bróður ok
"Guðleifr ok "Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg, móður hans.
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
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"Uni/"Unni ok "Hagnviðr, arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál
"Sigtryggs(?) arfar létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi
Arfastr (1 förekomst)
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r] ...
arfi (15 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.
"Bótviðr í "Víku(?)/"Vikare(?), "Pétars arfi.
"Jóhan, "Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð,
...arfi (1 förekomst)
"...arfi á mik.
arfoði (1 förekomst)
ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði
Arges (1 förekomst)
"Bótvé á mik(?) "Arngeirs/"Arges ...
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argiu (2 förekomster)
... haidiz runono, felh eka hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu, "Weladauþs, sa þat §D briutiþ.
§A Haidz runo runu, falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat brytz. §B Uþarba spa.
argr (1 förekomst)
§A ... með hesti rauða §B ... spat(?) argr(?) ...
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.
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 (7 förekomster)
"Ari lét eptir "Ósyrg, fǫður sinn. "[Tíð]kumi risti rúnar.
"Ari reisti stein eptir "Hjalm, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"[K]arl merki sk[ar] á hepti, "Ari lamdi/lengði skept[i].
§A "Ari á. §B Sendi/Sancti "Ólafr/"Olavi ...
"Ari á.
§A ... kona kanik ... §B "Ari lagaði ... §C ... ...
Hér hvílir "Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál hafi.
ári (6 förekomster)
sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í
byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum
lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í
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"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð,
reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar, "Noregs konungs.
aries (1 förekomst)
§A ... §BP ... §BQ ... §C krux(?) §D ... §E ... §F serpens, aries, leo, §G vermis §H arreton §I "{Olaus} §K "{Jehovah}
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 (2 förekomster)
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um
"... 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
arkangeli (1 förekomst)
Agla "Mikjáll, "Gabriel, §B "Rafael, "Raguel. Omnes angeli et §C arkangeli pantaseron "Gunnlaug p[ater] n[oster] a[men]. §D ... ...
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 ...

N 480 M
N 586 M
N B145 M

Sö 192

G 104E $M

N B548 M

Gs 19 „

Ög 164
U 989

Sö 97
U 389
U 948 $
DR 68
IS IR;166 M

N 478 M

árla (3 förekomster)
árla(?) brum(?)
Ó "Guð, er alt mátti árla, gæti ... "R[a]gn[a]rsso[n]ar. Hann reis[t] rúnar.
§A Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir
<arli> (1 förekomst)
sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
arm (1 förekomst)
Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals
armglóðar (1 förekomst)
§A Ǫl ber’k yppi-selju arm-glóðar(?), §B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k
<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 (5 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.
... "Vígdís "Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum
árnaðarorði (1 förekomst)
konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu árnaðarorði.
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Arnar (1 förekomst)
ok "Ulfr létu reisa ste[ina eptir brœðr sí]na. Þeir váru synir "Arnar ok "Ragnfríðar.
Árnasonr (1 förekomst)
"Erlingr "Árnasonr(?) reist rúnar þessar.
Arnbjarnar (2 förekomster)
Hér liggr "Einarr "Arnbjarnar sonr. "Guð.
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.
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
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.
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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]
Arnfinnr (7 förekomster)
§A Ver þú vinr minn, "Arnfinnr! Legg(?) ... §B ... þitt/þít hvárr(?)/hverr(?) gengi(?).
"Arnfinnr
"Arnfinnr reist mik.
Hér hvílir undir "Arnfinnr "Jatvarðssonr/"Hávarðssonr.
"[A]rnfinnr á.
§A <t> "Arnfinnr reist rúnar þessar, sonr "Steins. §B <þu-st> ...
"Arnfinnr "Matr reist rúnar þessar.
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.
Arngísl (4 förekomster)
"Karl ok "Áðísla létu reis[a] ... ... "Arngísl, fǫður ...

U 629
"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð hjalpi anda hans. "Þorfastr risti rúnar.
G 159 M
§A "Hvatr, "Hvatr, "Hvatr §B "Benedikter §C "Jakobr "Skraddari §D "Arngísl ...
DR EM85;343 $
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar
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Arngunnr (1 förekomst)
"Arngunnr gaf mér kamb.
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 (1 förekomst)
fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms. A[m]e[n](?) ... "Saxi [h]jó rúnar.
Árni (21 förekomster)
"Hrólfr(?) ok "Arnfastr(?) ok "Arfastr ok "Árni reistu stein at "<kura-a>, fǫðu[r] ...
"Árni
"Árni "Þorsteinssonr gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum
"Árni prestr vill hafa "Ingu.
"Árni
"Árni á.
"Árni á.
"Árni
§A "Árni §B "Ánn
"Árni á.
"Árni á.
"Árni á.
"Árni
<fuþorkhniastbmly> "Árni.
"Árni(?) ... ...
§A "Árni á mik. §B ...
§A Þetta reist "Eiríkr baki um nót ... §B Þetta reist "Árni ...
"Ívarr, "Jón, "Þórir, "Hávarðr, "Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr, "Bárðr, "Ólafr, "Kolbjǫrn, "Áslakr, "Erlendr,
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"Árni
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>.
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.
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Arnsteinn (1 förekomst)
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í
Arnþórs (2 förekomster)
arfar "Fast[ul]fs stein réttu þeir. Stendr <nau—u> fyrir ǫnd "Arnþórs ok "Geir[bjar]nar(?).
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.
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.
Arnviðr (2 förekomster)
Gerði "Arnviðr.
§A "Þorgísl "Úthlaupr, "Magnús, "Sigurðr, "Haraldr, ... §B ... "Arnviðr, "Sigurðr, "Jón, "Sigurðr, "Glúmr §C ... Pater Noster
<arota> (1 förekomst)
<arota> agla gala laga.
arreton (2 förekomster)
... §C krux(?) §D ... §E ... §F serpens, aries, leo, §G vermis §H arreton §I "{Olaus} §K "{Jehovah}
§A ... ok arreton. "Johannes, "Marcus, "Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave
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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
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<artan> (2 förekomster)
[crux](?) "Johannes [crux](?) "[Matthæu]s(?) <þru-> §B <artan> ... <artan> "Christu[s] "Christus regnat "[Ch]ristus imperat
"Johannes [crux](?) "[Matthæu]s(?) <þru-> §B <artan> ... <artan> "Christu[s] "Christus regnat "[Ch]ristus imperat "Christus ...
artíð (1 förekomst)
Hér hvílir "Elín "Neriðsdóttir. Artíð hennar er "Klementsmessuaptan.

ártið (1 förekomst)
þenna lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið hennar [er] "Lúkasmessu.
ártíð (8 förekomster)
Hér hvílir "Guðormr/"Guðþormr "Sleikir. Litla-gangdagadagr er ártíð hans.
Mem[orandum]: Ellifu nætr til "Bótulfsvǫku ártíð "S[...] "A[...].
Ártíð er "Ingibjargar "Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um
Ártíð "Arnbjarnar.
[Ártíð "Ha]llvarðs er eini nótt eptir [Allra heila]gra messudag. "Brúsi
... Ártíð "Ingibjargar er þrimr nóttum(?) fyrir "Maríumessu í fǫstu.
Ártíð "Eiriks er þá er fimm nó[ttum] er ...
... "Vígdís "Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir "Mar[íu] ...
ártíðadagr (2 förekomster)
Ártíðadagr "Steins ... <suæins> er sjau nóttum eptir "Hel[gramessu].
Ártíðadagr "Bjarnar "Ulfgeirssonar er tveim nóttum fyrir

N 261 „M
N 269 M
N 269 M
N 281 „M

N 348 M

U 996 $

Vg 126 „

G 48 M

Vg 260 M

Ög 54
Sö 169 „
Vg 256 M
U 175
U 950
Gs 18 $
Br Or17 $

ártíðardagr (4 förekomster)
Ártíðardagr "Ásulfs á "Helgalandi er fjórum nó[ttum] ...
§A [Ártíðarda]gr "Erlin[gs] ... hans §B [Ártíðarda]gr(?) "E[rlings] ...
§A [Ártíðarda]gr "Erlin[gs] ... hans §B [Ártíðarda]gr(?) "E[rlings] ... ...
[Ártíða]rdagr "Jǫru[nda]r [er] ... nóttum eptir
artifex (1 förekomst)
athanatos eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator agios athanatos eleison ... ... agla.
<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
árum (1 förekomst)
§A Árum [e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var]
arvales (1 förekomst)
Ales tales arvales?
Ás..
... ok "Ás...
... [stei]nar þessir, er lét "Ás...
§A "Guð §B "Ás...
"Ás...
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás...
§A ... "Ás...
... en "Ás...

(7 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](?) ...

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

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 (31 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 350 M
In manus tuas, Domine, commendo spiritum tuum, "Ása.
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.
N 21 M
"Sveinn á mik á "Jaðri, en hér hvilir undir "Ása.
N 46 M
Statt í friði "Guðs, "Ása.
N 468 M
"Ása
N A118 M
"Ása
N A199 M
§A "Ása ann "<st->. §B Ek veit.
N A204 M
"Ása
N B66 M
<fuþorkhniastbmly> "Ása, "Jón, "Sigríðr, þǫkk(?)
N B221 M
... "Ása(?) ...

N B644 M
GR 76

DR 204 M
DR 204 M

Vg 95 M
Vg 95 M
U 258 $
Hs 10 $
DR 81
DR 218
GR 3 $M

N B660 M

manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D ...
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á
asam (2 förekomster)
"Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ...
ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi signet me.
Ásbjarnar (7 förekomster)
"Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf
me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son.}
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.
... [hvíli]r/[epti]r "Ǫssur "Ásbjarnar sonr.
Ásbjǫrg (1 förekomst)
"Ásbjǫrg hit bezta barn. ...

Ásbjǫrn (51 förekomster)
Öl 56 $
"Ásbjǫrn ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok
Ög 22
"Ásbjǫrn ok þeir "Áli/"Alli ok "Órœkja reistu stein eptir "Þorgaut,
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 153
"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.
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... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins
"Slúta(?) reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, félaga sinn, ok gerði brú þessa.
"Gulli/"Kolli reisti stein þenna eptir brœðr konu sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
"Ásbjǫrn ... ... ... ... "Gunnelfr(?) létu at "Ásulf, fǫður sinn.
"Trani ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
"[Á]s[bj]ǫrn ok "Kúss(?)/"Guss(?) lé[tu] ...
"Þorbjǫrn reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn. Þeir eru synir "Dýrvés(?) í ... ...
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
"Ásbjǫrn(?) hjó(?) r[únar(?)]
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn,
"Gunnbjǫrn ok "Ásbjǫrn ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður
ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
"Ǫnundr, "Gautr ok "Njósi reistu stein þenna eptir "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi ǫndu hans.
"Ásbjǫrn ok "Múli ok "Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður
"Þórir lét reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði]
fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
... "Ásbjǫrn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þá, er hann
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
"Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.
... "Ásbjǫrn hic "Langsum cubat in "Christo requiescens.
... "Ásbjǫr[n] ... ... ... sinn ... "Haralds ...
"Ásbjǫrn reisti stein þenna eptir "Dverg, félaga sinn, dreng góðan.
"Bróðir reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
"Saxi setti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum,
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu
"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.
"Ásbjǫrn, heimþegi "Tóka, setti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn.
þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup ok "Ásbjǫrn "Múli.
"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.

DR EM85;523B $
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"Tosti ok "Ásbjǫrn reistu stein þenna ept "Tófa, bróður sinn/...
"Ásbjǫrn

N B208 M

<asblmy> (1 förekomst)
§A ... §B ... ... §C <–as-blmy–>

Sm 96 $
DR 134 $

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.

U 976

U 378

G 115 $M

U 976

Vg 154
U 1074 „
DR 2
DR 4

Ásdjarfr (1 förekomst)
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir "Ásfast, bróður sinn.
Áselfi (1 förekomst)
þeir stein réttu ok brú gerðu ept[i]r "Ígul, fǫður sinn, ok "Áselfi, móður sína.
ásér (1 förekomst)
"Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði
Ásfast (1 förekomst)
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir "Ásfast, bróður sinn.
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
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Ásfrøðr (2 förekomster)
"Ásfrøðr "Lund.
"Ásfrøðr "Ungi(?) "Lund.
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 (21 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

U 84
U 181 $
U 800 $
DR 90 „
DR 135
DR 291
DR 296
DR 392 $
N 305 M

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 $

"[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.
"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
"Ásgautr
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 (12 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
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"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] ...
"Ásgeirr á.
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.
Ásgrímr (5 förekomster)
"Ásgrímr
§A "Þórolfr gerði kirkju þessa. "Ásgrímr, "Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði, "Sjaundi, "Þórulfr. §B
"Ásgrímr
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"Ásgrímr
"Ásgrímr á.
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 (8 förekomster)
"Ási ...
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan.
{S[igillum] "Ási "Keypmaðr} <s>
"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 bað, "Vagn reist.
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son,
Ásjó (1 förekomst)
... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ...
ask (1 förekomst)
"Sigurðr: halfan ask. "Eiríkr.
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.
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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] ...
Áskelheim (1 förekomst)
"Lafranz, "Bótviðar sonr meistara, gerði kirkju þessa, af "Áskelheim/"Eskilhem.
Áskell (17 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](?).
"Áskell lét stein þe[nna] ... ... [lé]tti(?) þeim til ró.
"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].
benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. "Áskell. Ave "Maria gr[atia].
"Áskell í "Garði skar "Samson. Hann drap dýr.
§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
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§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.
Áslabúðum (1 förekomst)
... "Guð, "Maríu sonr, signi hústrú "Maríu sál af "Áslabúðum.
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 (9 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
§A "Áslakr gerði mik. Rúnar ek ríst ok ráðna stafi. ... §B ...
"Salgerðr hvílir hér. "Guð gæti þín-na. "Áslakr markaði mik.
"Áslakr prestr reit rúnar þessar.
"Áslakr
"Ás[l]akr
"Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr, "Bárðr, "Ólafr, "Kolbjǫrn, "Áslakr, "Erlendr, "Kolbeinn, "Sigurðr, ... §C "Hrólfr, "Einarr,
Áslakrs (1 förekomst)
"Áslakr’s þil riti, ok "Þorkell sverð.
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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(?) ...
Ásleikr (3 förekomster)
"Ásleikr(?) lét reisa stein þenna at "Þorgísl, bróður sinn. "Guð bjargi
"Ásleikr reisti stein ... ... ... ...
"Auðmundr gerði mik. "Ásleikr á mik.

U 1017

Ásleiks (1 förekomst)
"Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...
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Ásmar (1 förekomst)
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.
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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.
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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].
Ásmundarsonr (3 förekomster)
"Steinarr lagði "Ásm[undarsonr].
"Haki "Bjarnarsonr á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta
§A "Inga §B "... "Ásmundarsonr á mik.
Ásmundr (39 förekomster)
"Ásmundr gerði dyrr þessar.
§B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan
"Ásmundr ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Svarta, fǫður sinn.
"Ásmundr ok "Freybjǫrn létu gera merki sírún/sírýn at "Herbjǫrn, fǫður
eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.
"Ásmundr gerði dyrr þessar "<lafri>.
"Ásmundr reisti stein þenna eptir "Tóka(?)/"Tœk(?), fǫður sinn.
"Ásmundr gerði dyrr.
"Eilafr ok "Ásmundr ok "Eysteinn létu reisa stein eptir "Ólaf, fǫður sinn, en
"Ásmarr(?) lé[t] rétta stein þe[nna] ... "[Gu]ðs móðir. "Ásmundr <kla> markaði.
Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði rúnar réttar.
"Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
... "<ukautu-> [þ]eir létu ... "[Ásmu]ndr mark[aði] ...
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður
létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.
<ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q
"Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta
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létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
"Ádjarf ok "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.
[lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
"...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar. §C ... þar v[áru] ...
§A "Múli ... ... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B "Múli ok "Gunn...(?) o[k]
"Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr risti.
bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
"Fastulfr lét rétta steina eptir "Hvíthǫfða, fǫður sinn. "Ásmundr risti ok "Vígmarr.
rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
"Ásmu[n]dr ris[ti] rúnar eptir "Stein, fǫðurfǫður sinn, ok fǫður
stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok] "Herj[a]rr mǫrkuðu.
"Ásmundr ... ... Hann var vestr [út á] "Engla[n]di ...
"Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
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 [var(?)]
"Ásmundr ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður
"Ásmundr "Lund.
"Ásmundr í "Lundi.

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

U 821 $
Br Olsen;199 $

Vg Fv1992;171A M
N A145 $M

Ásrøðr (2 förekomster)
"Ástríðr/"Ásrøðr lét reisa stein þenna eptir "Heðinfast, fǫ[ð]ur sinn, ok "Auða
... En "Ásrøðr reist rúnar þessar. ... ...
ást (4 förekomster)
§A <fuþorkh[nias]>... §B ... ást sín ...
§A Spyr "Ástríði ... §B ... ást ...

N B17 M
IS NOR1994;20 $

DR 145

Vg 16 $

Sm 92 $

Sm 35

DR 185 M
DR 213
DR 216 $

U 329

G 46 M
N 68
N A145 $M
Br Olsen;200A

§A <fuþork> <hnias> <tbmly> §B Ást mín, kyss mik. §C ... ...
§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 (3 förekomster)
"Ástráðr "<ikkrei> filius.
"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.
Ástríði (4 förekomster)
"[Sigr]eifr(?) ... lét gera stein eptir konu sína "Ástríði ok ...
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
§A Spyr "Ástríði ... §B ... ást ...
... ... [kr]oss þenna eptir "Ástríði, konu sína, dóttur "Odd[s]. ...

Öl 19 „
Ög 224
Ög 224
Sö Fv1948;289
Sm 118 M
U 101
U 136 $
U 137 $
U 143
U 238
U 310
U 478
U 821 $
U 960 $

N 318 M

N 580 M

N B493 M

Öl 49 „$

Sö 121 „

Ástríðr (14 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
"Ástríðr
"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]
ástsamlega (1 förekomst)
... ... sendir vin sínum ástsamlega kveðju.
ástug (1 förekomst)
Ástug nœr ey! Er raun at hrerask.
ástum (1 förekomst)
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
<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>.

Ög 5
Ög 9
Ög 49 $M
Ög 239 $
Sö 328
Sm 152 $
Vg 72
DR 263 $
DR 333 $
N B548 M
IR 5

Nä 15

DR 196 U

Ásu (11 förekomster)
... þessi eptir "Ás[u](?), konu sína.
... ... rista stein þenna eptir "Ásu móður sín[a].
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.
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,
Stendr ept "Frii(?)/"Firi "Ásu [s]o[n](?) ... ... ...
§A Ǫl ber’k yppi-selju arm-glóðar(?), §B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa
"Ónn á "Ásu ...
<asuar> (1 förekomst)
"Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ... <a-s-uar>.
Asugislas (1 förekomst)
Ek erilaz "Asugislas "<muha> haite ... ginnu ... ... ... ... ... wigju(?) ... ...

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
N 179 M

Ásulfr (4 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
"Haki "Bjarnarsonr á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta

DR 345 $
N 261 „M

Öl 40 $

Ög 224
DR 387 $

U 645

U 952 „$

U 703

DR EM85;312

DR 108

Hs 2 $

Ásulfs (2 förekomster)
lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
Ártíðardagr "Ásulfs á "Helgalandi er fjórum nó[ttum] ...
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,
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

Sö Fv1984;253
U 952 „$

Ásvǫr (2 förekomster)
... [ste]in þenna at "Ásvǫr, móð[ur] ...
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell

at (702 förekomster)
Öl 1 $
er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir
Öl 36 $
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er
Öl 37 $
ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at
Öl 37 $
lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti "Unn hér halfan bý.
Öl 46 $
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
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 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
Sö 11
Sö 11
Sö 13 $
Sö 14 $
Sö 14 $
Sö 22 $
Sö 23B „
Sö 25 $
Sö 26 $
Sö 28 „
Sö 30
Sö 31 $
Sö 33
Sö 34 $
Sö 35
Sö 36
Sö 36
Sö 38 „
Sö 39
Sö 40 $
Sö 44 „
Sö 45 $
Sö 46
Sö 47
Sö 51
Sö 52
Sö 54 $
Sö 55
Sö 57 „
Sö 60
Sö 61
Sö 62
Sö 65
Sö 68 „
Sö 69
Sö 70

"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 bróðir. "Guð
ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ...
"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
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
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður sinn góðan.
... ... at "... ... merki ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn.
"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.
"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.
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.

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
Sö 110 „
Sö 111
Sö 112 $
Sö 115 $
Sö 118
Sö 120
Sö 122
Sö 122
Sö 123
Sö 124
Sö 124
Sö 128
Sö 128
Sö 130
Sö 130
Sö 132
Sö 136 „
Sö 137
Sö 137
Sö 137
Sö 138
Sö 139
Sö 144
Sö 145 „

"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.
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(?)
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§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.
"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.
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"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.
"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].
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"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.
§A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at ... son sinn.
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.
"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.
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sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti,
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"Kjalla[kr]/"Kjulla[kr] ... ... þenna at "Styrbjǫrn, fǫður sinn.
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Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður
Sö 341 „
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.
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"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
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§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður
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"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
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ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
Sö 347
ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga
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"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð hjalpi.
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"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.
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§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i]
Sö 352
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>
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At "Eydísi, systur ...
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"Eysteinn reisti stein at "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
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"Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar
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... at ...
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... [re]isa stei[n] ... [a]t so[n] ...
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... [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.
Sm 164 M
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét
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.
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brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja pater[noster].
"Hrani lét gera stein þenna at "Pétr, fǫður sinn.
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?)
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"<–uikriþ> lét rista rúnar at "... <instfau> ...
"Tóki ok "Þorgerðr þau lé[tu] ... at "Forkunn, son sinn.
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
arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál 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] ...
"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] ...
"Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
ok "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.
"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>.
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"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
"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.
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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.
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
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"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
"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.
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"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
"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.
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"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(?)
"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].
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"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.
§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.
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"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.
"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.
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U ANF1937;163
U ATA3599/65
U Fv1948;168
U Fv1948;168

"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].
"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.

U Fv1953;263
"Helga lét reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].
U Fv1953;263
reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming, sonu sína. En "Ígulfastr [risti].
U Fv1953;268
... [stei]n at ...
U Fv1958;250
"[Ǫ]nundr lét reisa stein þenna at sik kvik[va]n.
U Fv1959;255
... lét at fǫð[ur] ...
U Fv1971;212B
... ok "Ragnvi[ðr] ... ok at ... [d]óttur s[ína].
U Fv1976;99
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
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 Fv1976;107
létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður. "Œpir risti rúnar.
U Fv1984;257
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and
U Fv1986;84 $
ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
U Fv1992;157
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok
U Fv1992;159A
... at "Or[m](?) ...
U NOR2000;22 M
"Holma gerði at "Sigtryggs í "<esi> þetta.
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.
Vs 21
... [stei]n þenna at "Steinbjǫ[r]n ... ... ...
Vs 32
... [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 100 M
fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
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 139 M
§A Sé upp at augun rón. §B ... §C ...
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 ... ... ...
G 249 M
Þetta er vitni kirkjupre[sts]/kirkjupre[sta] ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum lítlu
G 290 $M
"Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
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 241 M
"Tóki tók silfr at láni af "Ragnhildu ...
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 373 $M
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér
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 EM85;493 M
"Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok
DR EM85;493 M
ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á
DR EM85;493 M
sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
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 155 M
Hella sé at vátti.
N 157 M
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.
N 171 M
Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr
N 208
... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
N 214 M
Reist "Einriði at "Eystein.
N 236
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
N 236
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
N 236
á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
N 276 M
"Eysteinn bað þess at þenna stein skyldi legg[ja] ...
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N A150 M
N A243 M
N A283
N A346
N B123 M
N B149 M
N B249 M
N B329 M
N B368 M
N B368 M
N B420 M
N B448 M
N B448 M
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N B496 M
N B524 M
N B535 M
N B570 M
N B625 M
N B625 M
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N B625 M

§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
Dróttinn minn, tý mér til þess at ek fá betra.
§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.
Þet segir biskup at því.
Ástug nœr ey! Er raun at hrerask.
... ... ... mínum í "Bjǫrgv[i]n, er mér kendi ... at ... ...
skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá
"Lunaneyju, húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B
mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú
§C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér
"... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt
rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at §C ...
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...
Lát mik sofa í náð, at ...
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
... .../at(?) auri(?) ...
§A Þat er mælt at ... §B ...
§A "Gyða segir at þú gakk heim. §B ... ... ...
þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs
Vin á ek vers at launa verit.
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs
rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú
§A Því at af dirfðar-taf[l]i [t]ekr margskona[r] §B "Erlendr ... ... ...
... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C
jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú
ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín
konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
Hann fór at fróðum/frœðum.
"Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var
Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda]
§C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok
ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...

N B644 M
GR 78 M
Br Barnes4 M
Br Barnes8 M
Br Olsen;194 $

U 337 $

Sö 277
U 419
U 1045

DR 217 $
N 352 M

Sö 133

U 361 „

U 99

G 201 M

§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS}
§A Snemmt(?) er(?) at(?) ... §B ...
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir
§A ... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B
§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 (2 förekomster)
var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?)
Ráð rétt þú rúnar. ... blint er .../uglu(?) át(?).
<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
atgera (1 förekomst)
"Hallþjóð, "Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans

N 348 M
N 348 M

athanatos (2 förekomster)
§A "Emanuel "Sabaoth "Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex
§B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator agios athanatos eleison ... ... agla.

N B448 M

átján (1 förekomst)
Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat

U 761 „
N 12 M
N 344 M
N 543

N 14 M

G 59 $

G 122 M

G 122 M

G 201 M

Atla (4 förekomster)
... [ept]ir "Atla(?), fǫður sinn ...
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir "Atla.
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...
Atlasonr (1 förekomst)
"Nikulás "Atlasonr gerði rúnar á mǫrgum hall.
Atli (1 förekomst)
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
Atlingabó (1 förekomst)
Hér hvílisk herra "Jóhan "Raðars sonr, af "Atlingabó/"Atlingbo ...
Atlingbo (1 förekomst)
Hér hvílisk herra "Jóhan "Raðars sonr, af "Atlingabó/"Atlingbo ...
Atlings (1 förekomst)
"Hallþjóð, "Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað:

U ANF1937;163

N 102 „

N 650 M
N B368 M

Ög F7;54

Vg 210 M
Hs 7
N 573 M
N A39 $M
N B46 M
N B89 M
N B287 M

DR 260

Öl 37 $
Ög 82
Sö 52
Sö 145 „
Sö 145 „

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.
átt (2 förekomster)
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán
við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls ... ... ... ...
Atta (1 förekomst)
"Atta/"Adda/"Áka
átta (7 förekomster)
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit
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
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán]
§C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán],
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán]
e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu] ...
§A e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] §B ...
Atti (1 förekomst)
"Atti reisti stein þenna ept "Þorstein, son sinn.
átti (32 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(?).

Sö 202 $
"Þorbjǫrn reisti stein [þe]nna at(?) "Óspaka, fǫður sinn. Hann átti "Kolhaug(?).
Vg 4
stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
U 115 $
§A ... "Finnviðr, sonr "Ragnfríðar, lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ... "Kviks ok "Finnvi[ðar] ...
U 127
þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
U 164
þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 165
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 "Jarlabanki lét
U 212
reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
U 261 $
þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
U 331
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
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 þeira.
U 348
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.
U 414 „
stein þenna af "Gotlandi ok ... [e]ptir "... bróður sinn. Hann átti(?) þessa ...
U 489
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
U 778
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 973
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
G 21 M
yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni.
G 136 „$
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok
G 152 M
fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu ár.
DR 68
félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
DR 280
ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti "Guðissnapa.
DR 293 „
lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
DR 335
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
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
Br Barnes20 M
maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan land.
Br Olsen;215 $
"<malmury> fóstra sín, dóttir "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 ...

N 573 M
N A39 $M
N B46 M

áttján (3 förekomster)
e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu]
t[olf], þ[rettán], f[jórtán], f[imtán], s[extán], s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman
e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu] ...

Sö 367
U 114

Sö 133

Br Olsen;193B $

Sö 280

U 18

N 61

Vg 248 M

DR SCHL22 M
N 102 „
Br Barnes27 M

Vg 168

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].
<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].
auditur (1 förekomst)
Dat "Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata blanditur.
auð (3 förekomster)
hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...
ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla.
Auð.. (4 förekomster)
... gerði kuml þessi eptir ... sinn, "Auð...

U 593 $
DR 275 $
N 666 M

Ög Fv1958;255
Sö 60
Sö 242
Sm 61 $
U 821 $
DR 259

Sö 227
DR 399
DR 399

Öl 31 $
Öl ATA4701/43
Sö 211
Sö 344
U 492
U 688 $
U 692
U 870
U 1007
U 1062
G 260 M
DR 399
DR M63
DR M64

"Ígulbjǫrn ok "Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn
reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, sá var skipari "Auð...
"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.
Auðbjǫrn (14 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.
... [y]fir/[e]ptir "Auðb[jǫ]rn, son sinn.
§A "Gunnhildr lét reisa stein þenna eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok
"Auðbjǫrn "Lundi.
"Auðbjǫrn ...

N B448 M

Sm SvS1973;4

U 829

G 272 „

DR 278

DR SCHL22 M
DR SCHL22 M

Vs 31 $

Ög 219
DR 66

U 17
U 749

auðbœn (1 förekomst)
með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú
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].
auðgari (2 förekomster)
"[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr, "Anderius/"Andreas ... §EP [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan "Diðrik(?) §EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan
... §EP [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan "Diðrik(?) §EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann
Auðgaut (1 förekomst)
"Holmgeirr(?)/"Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
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

Vg 36 M
U 817 „
DR 394 $

G 55 $M
G 55 $M
G 55 $M

U 821 $

U 817 „
U 839
U Fv1976;99

U Fv1968;279A

Auðgeirr (3 förekomster)
"Gunnvǫr. "Auðgeirr.
"Auðgeirr/"Auðgerðr ok "Ágeirr/"Ágerðr létu reisa stein þenna eptir
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir
Auðgeirsarfa (3 förekomster)
"Bó[t]... "Auðge[ir]sarfa/"Ocksarve(?) h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein
h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr,
sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann skrifaði mik. Amen.
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 63 M

Auðhvatr (4 förekomster)
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn
lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér

G 123 $M
G 373

... "Hróarr(?) ... sál, beggja feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í
"[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
N A273 M

Vg 102

G 231 M

DR 364 M

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 (2 förekomster)
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn,
"Auðkell risti rúnar þessar.
Auðketil (1 förekomst)
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
Auðleif (1 förekomst)
lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í "Norðrgarðum/"Norrgarde.
Auðmarr (1 förekomst)
"Auðmarr ok "Reginmóð.

U 951

Sö 209
U 598
U 1132
N 28 M

N B99 M
N B255 M

G 47 M

G 168 „$M

DR EM85;531 $

DR EM85;371B $
DR EM85;371B $

U 887
U 887
U 954 „

Auðmund (1 förekomst)
§A "Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
Auðmundr (4 förekomster)
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
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.
"Auðmundr gerði mik. "Ásleikr á mik.
Auðr (2 förekomster)
Aldri skyldi "Auðr fǫldu unna þeim’s lyfum u[nnu].
§A "Myttar bolla, "Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan
Auðreifr (1 förekomst)
"Jakobr ... ok "Auðreif[r] ...
Auðreifs (1 förekomst)
"Jésús "Kristus náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir
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

DR EM85;371B $
DR EM85;371B $

DR 305 $M?

Sö 246

Sö 60
Vg 75 $

Sö 337 $M
U 546 $
U 560
U 871
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Sö 157 „$
N 54 $M
N 564 M
N B463 M

N A173 $M

§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
Auðrinkr (1 förekomst)
"Eadrinc/"Auðrinkr.
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 (5 förekomster)
"Auðulfr gerði kirkju.
"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,
"Hegleikr gerði stein þenna. "[Kat]rín(?) ok "Auðulfr þeir létu ger[a] ...
Auðun (4 förekomster)
"Auðun(?) lét reisa stein at "Guð..., bónda góðan, gera ok
"Markus ok ... "Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir þeir. "Auðun reist mik.
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í "Niðarósi.
"A[u]ð[u]n(?). "Þórðr.
Auðunar (1 förekomst)
§A Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar þessar. §C <fuþorkh[nias]>
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G 63 M
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U 1132

Ög 235 $

N 63 $
N 63 $

DR 154 „$

Vg 77

Auðvald (2 förekomster)
"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál
"Sigtryggs(?) arfar létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi dó <aglia...>.
Auðvaldr (4 förekomster)
gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask
fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði [t]vá líksteina(?).
... "Hróarr(?) ... sál, beggja feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í "Vestkindi/"Väskinde ris[ti].
... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[únar].
Auðvalds (1 förekomst)
"Hallþjóð, "Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son
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>.
Auga (1 förekomst)
"Auga reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, son sinn.
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Ög 136 $
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Augmundr (1 förekomst)
§A "Ástríðr, "Ásvaldi, "Augmundr, þau létu reisa §B stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn, ok
Augnarr (1 förekomst)
"Augnarr rétti stein þenna eptir "Sǫlva ok at "Bjǫrn sonu sína.
augum (2 förekomster)
bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr
§A Við augum. "Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak et
augun (1 förekomst)
§A Sé upp at augun rón. §B ... §C ...
augusti (1 förekomst)
millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo
<auhum> (1 förekomst)
kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok> <ablir–mabr> <auhum> §H ... §I <fuþorkhniastbml[ʀ]> ... rúnar(?) ... §J ... ...
auja (4 förekomster)
Auja "Alavin! Auja "Alavin! Auja "Alavin! ...
Auja "Alavin! Auja "Alavin! Auja "Alavin! ...
Auja "Alavin! Auja "Alavin! Auja "Alavin! ...
"Hari<uha> haitika, farawisa, gibu auja.
auk (3 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!
"Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak et auk "Abdenago. ... ... ... ...

U Fv1912;8

DR 210 „$

Sm 55 $

M 11 $

Ög 71 „$

N 63 $

U 996 $
U Fv1974;203

U 18

Hs 7
Hs 7
Hs 7

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
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,

N 657 M
N 657 M

N A346

U 492

DR Til3 M
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Sö 65
Sö 173 $
Sö 179
Sö 281
Sö 335 $
Vs Fv1988;36 $

Ög 61

FR 2 M

aurar (2 förekomster)
§A ... manngerð tveir aurar. §B ... [ma]nngerð tveir aurar.
§A ... manngerð tveir aurar. §B ... [ma]nngerð tveir aurar.
auri (1 förekomst)
... .../at(?) auri(?) ...
<aurir> (1 förekomst)
"Ásbjǫrn ok "Gísl, "<aurir> ok "Auðbjǫrn létu rétta stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn.
auro (1 förekomst)
§A Amorem ... ... ... ... §B ago auro vos ... ... ... ...
austanveðri (1 förekomst)
Undir austa[n]v[e]ðri horf er gull g[e]y[mt] níu alna [ni]ðr.
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)
"Þorkell "Ǫnundar sonr, austmaðr af "Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.

J RS1928;66 $

Austmaðr (1 förekomst)
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa

austr (38 förekomster)
Ög 8 $
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
Ög 30
"Sigsteinn lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
Ög 81 $
reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri
Ög 81 $
gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum, varð á "Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at
Ög 145
... [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.
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re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr austr í "Gǫrðum(?)/"Chorezm(?).
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.
"Tosti reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.
reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í "Langaforsinn. §C fura §D ...
... austr(?)
Austrbý (1 förekomst)
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús
austrnorðr (1 förekomst)
§A suðr §B vestrnorðr §C austrnorðr §D austrsuðr §E standari §F standari
austrsuðr (1 förekomst)
§A suðr §B vestrnorðr §C austrnorðr §D austrsuðr §E standari §F standari
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](?).
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.
<ausut...> (1 förekomst)
"<ausut...>/"<husum...>

Autir (2 förekomster)
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er átti
"Autir setti stein þenna eptir "Hákon.
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<auþikʀ> (1 förekomst)
... ... "Auðríkr/"Eyríkr ... "Oddulfi ... §PB "<auþikʀ> ... ... ... ... ... sverð [i]lt "<ul—li> ... ... ... ...

Ávarr (5 förekomster)
Hér liggr "Ávarr(?), "Mattiasa son, af "<føtto->.
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 (87 förekomster)
Öl 44
... [f]ǫður. "Guð hjalpi sálu hans! Les ave(?)!
Sö Fv1974;210 M
Ave(?)
Sm 22 M
Ave "Maria. Gratia. Bróðir "Sibbi. "Jésús "Kristus.
Sm 38 M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus,
Sm 82 „M
Dicant omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et
Sm 115 $M
{Hic iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in
Sm 115 $M
{Hic iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
Sm 145 M
ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus,
Vg 88 M
"Haraldr gerð[i] [h]valf þenna yfir "... {A}[men]. {Ave} "{Maria}, grati{a} plena. Lát ...
Vg 164
Ave "Maria
Vg 165 M
gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave "Maria gratia.}
Vg 210 M
þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit benedictus.
Vg 221 M
{Ave "Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et
Vg 222 M
Ave "Maria "Jesus "{Haquinus magister}.
Vg 227 M
Ave "Maria gratia
Vg 245 M
Ave "Maria "Jesus {magister "Haquinus}
Vg 247 M
Ave "Maria "Jesus. {Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo
Vg 253 M
Ave "Maria "Jesus "{Haquinus}
Vg 258 M
Ave "Maria gratia

Vg Fv1973;201B M
Ave "Maria.
U Fv1959;98 M
Ave "Maria
Vs 8 M
... Ave "M[aria].
D Fv1980;230 M
Ave "Mari[a], gratia pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in
G 60 M
þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý.
G 62 „M
... ok ... ... ... ok pater noster ok ave "Maria. "Jóhan ...
G 104E $M
§A Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria
G 127 M
Ave "Maria, gratia plena.
G 168 „$M
náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir kristnir sálir.
G 179 M
§A Ave(?). Ave(?). §B "María. §C "Mar[ía].
G 179 M
§A Ave(?). Ave(?). §B "María. §C "Mar[ía].
G 238 M
sanktus "Paulus, sankta "María miskunni oss. §B ... Ave(?) "María(?).
G 363 M
§A "Ólafr §B "Nikulás "Margotarfa §C Ave "Maria gra[ti]a(?) ... ... §D "María §E ... §F ...
DR 50 M
Ave "Ma[ria] gratia plena, Dominus. {Ave "Maria ... ... [Gr]atia
DR 50 M
Ave "Ma[ria] gratia plena, Dominus. {Ave "Maria ... ... [Gr]atia plena}.
DR 166 M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus,
DR 166 M
[t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. "Áskell. Ave "Maria gr[atia].
DR 181 „M
Meistari "Iacobus "Rufus me fecit. Ave "Maria gra[tia].
DR 183 M
... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.
DR 256 M
Ave "Maria.
DR 336 „M
Ave "Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et
DR EM85;434C M
"Maria ave "Maria.
DR EM85;434G M
Ave "M[a]r[ia].
DR EM85;438B $M
[Ave] "Maria gratia.
DR EM85;438E $M
Ave "Maria gratia plena ...
DR EM85;468 M
Ave "Ma[ria].
DR EM85;516B M
Ave "Maria.
DR EM85;516K M
Ave "Mar[ia] ...
DR AUD1988;205D M
A[ve] "Maria
DR AUD1998;301 M
Ave "Maria.
DR SCHL22 M
§A [Ave] "Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et
N 27 M
... mik. Ave "Maria.
N 32 „$M
Av[e] ...
N 124 M
"Víðar(?) Ave "[Maria]. {Pa}[ter](?)
N 135 M
Ave "Maria gratia
N 142 „M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et
N 307 M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulie[ribus].

N 343 M
N 347 M
N 383 M
N 395 M
N 402 M
N 531 M
N 617 M
N 619 M
N 620 M
N 621 M
N 622 M
N 623 M
N 624 M
N 625 M
N 638 M
N 638 M
N A9 M
N A63 $M
N A72 M
N A105 M
N A233 M
N A354 M
N A363 M
N B3 M
N B422 M
N B581 M
N B611 M
GR 12 $M
GR 18 $M
GR 23 M
GR 34 $M

N 283

ave
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et
Ave "Ma[ria]
Ave "Ma[ria]
Av[e](?) "[Ma]r[ia](?)
Ave "Maria gratia.
§A Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in
Ave "Maria, gratia plena.
Ave "Maria
Ave "Maria
Ave "Maria
§A Ave "Maria §B ...
Ave "Ma[ria]
Ave
ok arreton. "Johannes, "Marcus, "Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave "Maria, "Jesus "Kristr. Ave "Maria.
"Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave "Maria, "Jesus "Kristr. Ave "Maria.
A[ve] "[Ma]ria g[ratia]
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
Pater noster qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave "Maria gratia.
Ave
Ave.
Ave "Maria.
Ave "Maria.
§A Av[e] §B "Ma[ria].
§P á mi[k] §Q A[ve] "M[ar]i[a]
[A]ve(?)
Ave "Ma[ria]
§QB agla tetragramma[ton] "Jesus ... pantocrathon. §RA "M[aria] a[ve] §RB agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us]
§P ... §Q [A]ve ...
Ave
Ave "Maria gratia plena.
áverkar (1 förekomst)
... Áverkar kærðir, er kvenng[rið eru].

Öl 41 „$

U 945
Nä 20 M

DR 207A $U

Ávi (1 förekomst)
"Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
Áviðr (2 förekomster)
"Signjótr ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok
... l[é]t gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál [hans].
Awings (1 förekomst)
.../"Awings/...

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 $
Ög 245 M
U4
U 11
U 327
U 544
U 880
U 1100
U 1102 „
Vs 28 „
G 201 M
DR 42
DR 73 M
N 276 M
N B462 M
N B669 M
N B669 M

bað (17 förekomster)
"...vér bað tjá(?) stein þenn[a] ... ... ...
"[G]uð(?) ba[r]/ba[ð] ... yfir.
"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]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein,
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína,
"Ási bað, "Vagn reist.
"Eysteinn bað þess at þenna stein skyldi legg[ja] ...
§A "Sveinn risti rúnar þessar ok bað §B "Lúciu ráða.
§P Sé(?) um(?) bað(?) ek(?). §Q Séum(?) bað(?) ek(?). §R ... §S ...
§P Sé(?) um(?) bað(?) ek(?). §Q Séum(?) bað(?) ek(?). §R ... §S ...

Ög 107
Sö 178
U 647 $
G 138
DR 314

Ög 136 $
U 916 $

U 304 $
U 336
U 1161 $
U 1161 $
G 60 M

Vs 3 „

U 114
U 778
U 778

Sö 158 $

Sö 318 $

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.
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](?).
báðir (5 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.
sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
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.

Sö 82 $

DR EM85;493 M
N B572 M

Hs 14 $

N 171 M

Sö 57 „
Sö 92
Sö 203
Sö 210 $
Sö 214
U 647 $
U 699
U 705 $
U 707 $
U 721
U 726
U 729 $
U 740
U 744
U 750 $
U 753
U 756
U 757
U 770

baki (2 förekomster)
læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór
§A Þetta reist "Eiríkr baki um nót ... §B Þetta reist "Árni ...
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
Baldrs (1 förekomst)
þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda hugstríði byr[skíða].

Balli (31 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.
bróður sinn. "Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
lét reisa stein þenna at "Végeir, fǫður sinn góðan, bjó í "Árbý. "Balli risti.
lét reisa stein at "Sigdjarf, fǫður sinn, bónda "Holmfríðar. "Balli risti steina þess[a] báða.
at "Brúna, bónda sinn. Hann varð dauðr á "Danmǫrku í hvítaváðum. "Balli rist[i].
o[k] ... ok "Ennibrattr þeir létu reisa stein ... ... "Balli ri[sti].
þenna at "..., fǫður sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r þess[ar].
"Ingigerðr l[ét] ... bónda "Holmfríðar, bróður "Djarfs. "Balli risti.
sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
"Arnhvatr lét reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.
at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.
þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.
stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
"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
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.
N 107 M
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni sendimanni.

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 A104 M

N 631 M

Banki (1 förekomst)
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn
bannar (1 förekomst)
§A Svefn bannar mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests
Baptistam (1 förekomst)
§A "Maria peperit "Christum, "Elisabet peperit "Johannem "Baptistam. In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve.

Ög 245 M
DR Fv1993;224 M
N 58 „
N A4 M
Br Barnes28 M

Sö 106

Sö 65
U NOR1998;25
M2$
N 213
N 423 M

N 252

N 71 M
N 86 M
N 91 „$M
N 291 M
N 514
N 517
N 518
N 655 M
N A152 M
N A168 M
N B599 M
GR 85 M

bar (5 förekomster)
"[G]uð(?) ba[r]/ba[ð] ... yfir.
§P Knífr bar í. §Q Kníf <bari>.
"Eilífr "Elgr bar fiska í "Rauðusjó.
"Þorbergr "Þorsteinssonr bar stein.
"Hákon einn bar fé ór haugi þessum.
barða (1 förekomst)
fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.

barði (5 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.
... [bar]ði(?) rúnar þe[ssar]
barðisk (1 förekomst)
reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
Bárðr (12 förekomster)
"Bárðr "Andréssonr gerði mik.
"Bárðr
"Bárðr "He[lgasonr] ...
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
"Bárðr
"Bárðr r[eist].
"Bárðr
§A G[oldit](?): "Bárðr: trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í.
§A "Bárðr á §B "Hallgrímssonr.
Á "Bárðr "Sigurðarsonr.
"Hávarðr, "Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr, "Bárðr, "Ólafr, "Kolbjǫrn, "Áslakr, "Erlendr, "Kolbeinn, "Sigurðr, ...
"Bárðr [á].

Vg 40

DR Fv1993;224 M

U 161
U 336

Hs 8 „$

N B664 $M

Sö 39

Ög 51 „
Sö 9

Hs 14 $

Vg 279 $M
G 14 M

barðust (1 förekomst)
stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
<bari> (1 förekomst)
§P Knífr bar í. §Q Kníf <bari>.
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.
<bariʀþ> (1 förekomst)
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr
barkalrar (1 förekomst)
§A abrab[a]lraba §B ... b[a]r[kal]ra[r](?)
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
barmi (2 förekomster)
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
<sial> <synkr> létu ... ge[ra] eptir "... fǫður ... "Guð hann barmi sik ... ... ... ...

DR 373 $M
DR 373 $M
N B660 M

N A104 M

G 194 M

Vg 91 M

DR 391 $
DR 392 $

barn (3 förekomster)
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk
er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir
"Ásbjǫrg hit bezta barn. ...
barna (1 förekomst)
§A Svefn bannar mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti,
Barnabe (1 förekomst)
<fuþork> §B "Ambrosii, "M[arci], "Vit[alis], "Nicomedes, "Primi, "[Ba]rnabe, "[Jo]h[a]nn[e]s "P[auli], "[Proc]essi
barni (1 förekomst)
"[H]eiðr(?). Af barni dó kona "Andresa prests.
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,

U 332 „

barns (1 förekomst)
reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at arfi barns síns.

Sö AA29;8 M

Bartholomei (1 förekomst)
"Maria §B "María "Magdalena "Jacop "Óláfr "Laurencius "María "Bartholomei "Egidii "María kross "Mathei "Mikjáll

N 281 „M

G 199 $M

Bartholomeusmessu (1 förekomst)
[Ártíða]rdagr "Jǫru[nda]r [er] ... nóttum eptir "Barthol[omeusmessu](?).
Bartolomeus (1 förekomst)
eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms. A[m]e[n](?) ... "Saxi

N 457 M

DR EM85;221
DR EM85;434L $M

Ög N288 $
Sö 213
U NOR1998;25

G 280 $

<bas> (1 förekomst)
"Eindriða d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir
Bassi (2 förekomster)
... "Bassi gerði kuml ... ...
Þetta er skrifit [a]f "Bassi.
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>
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

N 344 M

<bean> (1 förekomst)
reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.
beð (1 förekomst)
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á

Ög 239 $
G 123 $M
DR 389 $
N 369 M

Sö 96

Sö 315

DR 302 M
DR 302 M
N B622 M
GR 71 M
Br Or15 $

N A98 M

N 326 M

DR EM85;471 M

U 1062

beggja (4 förekomster)
góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
... "Hróarr(?) ... sál, beggja feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í
... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
"[G]uð fagni sál þeirra 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 (5 förekomster)
Bein er þetta, bein er þetta.
Bein er þetta, bein er þetta.
Fann ek bein ...
bein(?)
[Þe]tta bein var ...
beini (1 förekomst)
§A "Þórir "Kalfr reist rúnar þessar, allsvaldandi "Guð beini fyrir §B honum.
Beini
"Beini
...beinn
teinbeinn/...beinn

(1 förekomst)

(1 förekomst)

Beinviðr (1 förekomst)
"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.

N B257 M

U 1095

G 182 M

G 182 M

DR EM85;371B $

Vg 81 M

N B88 M

Vg 97 „M

DR NOR1999;21 M

beirist (1 förekomst)
móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...
<bel> (1 förekomst)
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn.
Bellingabo (1 förekomst)
l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m]
Bellingabó (1 förekomst)
"Bótheiðr í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf 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
Bendikt (1 förekomst)
"Bendikt "Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ...
bendu (1 förekomst)
... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...
bene (1 förekomst)
paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson "Bróðurs. {Bene es.}
benedic (1 förekomst)
per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter

U DLM;70 $M
DR AUD1995;284 M
DR NOR1999;21 M
DR NOR1999;21 M

DR Aarb1987;205 M

benedicat (4 förekomster)
§A Pater cust[o]diat te, "Jesus "Christus benedicat te, "Borg... §B ...
"Christus regnat "[Ch]ristus imperat "Christus ... benedi[cat](?).
adversiones immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant
<o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?)
benedicit (1 förekomst)
"Christus imperat, "Christus liberat, "Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater noster. ...

benedicta (18 förekomster)
Sm 38 M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s [v]en[t]ris tui.
Sm 82 „M
Dicant omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen.
Sm 115 $M
et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
Sm 145 M
fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen.
Vg 221 M
{Ave "Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta
U STERIK2002;168 M
... §B "Agneta. "Guð signi mik. "Agneta sit benedicta.
D Fv1980;230 M
Ave "Mari[a], gratia pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen.
G 13 M
Biðið bœnir yðrar fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ... ... ... ... ... ... benedicta in mu[lieribus] ... risti mik.
G 104E $M
§A Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ...
DR 166 M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
DR 183 M
signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. ...
DR 336 „M
Ave "Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen.
DR SCHL22 M
"Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier. §C
N 142 „M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris] tui.
N 307 M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulie[ribus].
N 347 M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et be[nedictus].
N 617 M
§A Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus ventris tui.
N A63 $M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.

Ög 248 $M

Benedicta (1 förekomst)
Sic requiescat hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus

DR 413 $M

Sö AA29;8 M
DR 340 „M

DR NOR1999;21 M

DR EM85;434J M

benedicti (1 förekomst)
§B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham
Benedicti (2 förekomster)
§A "Maria "Mathie "Marce(?) filii(?) "Bene[dicti] "Maria §B "María "Magdalena "Jacop "Óláfr "Laurencius
Anima famuli tui "Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.
benedictio (1 förekomst)
<ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et
benedictis (1 förekomst)
"Benedictus/benedictis.

benedictus (14 förekomster)
Sm 82 „M
gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen.
Sm 145 M
gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D[omine].
Vg 210 M
frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit benedictus.
Vg 221 M
"Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta "Catarina.} "Suno.
D Fv1980;230 M
pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus
DR 166 M
gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. "Áskell. Ave "Maria gr[atia].
DR 336 „M
Ave "Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins sonr
DR SCHL22 M
[m]ulieribus et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr
N 142 „M
gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris] tui. {A[men]}.
N 347 M
"Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et be[nedictus].
N 356 M
{K}[yrie](?) e[leison](?) B[enedictus](?) {q}[ui](?)
N 617 M
gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus ventris tui. Amen.
N 618 M
§A [mulieribu]s et benedictus fructus §B ... "Vilhelmus
N B623 M
§A ... Dominus te[cum] §B ... benedictus ...

DR EM85;434J M

Benedictus (1 förekomst)
"Benedictus/benedictis.

N 667 M
Br Barnes22 M

N B525 M

G 159 M

N A35 M

N 232 M

N 642 M

N 151 M

N 349 M
N 349 M

DR 195 U

Benedikt (2 förekomster)
"Benedikt á.
"Benedikt gerði kross þenna.
Benedikta (1 förekomst)
§A "Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er
Benedikter (1 förekomst)
§A "Hvatr, "Hvatr, "Hvatr §B "Benedikter §C "Jakobr "Skraddari §D "Arngísl ...
Benediktus (1 förekomst)
"Benediktus á.
Benediktusmessu (1 förekomst)
gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?) andaðisk einni nátt eptir "Ben[edikt]usmessu §C "... andaðisk tíu nóttum(?) fyrir "Ól[afs]v[ǫku].
Benedit (1 förekomst)
§A "Benedit "Margret. Agla, agla ... §B Agla ... agla ... ...
Bengeirr (1 förekomst)
"Þorsteinn "Bengeirr reit rúnar þessar sunnudag þann, er næstr ... jólum.
benigna (2 förekomster)
§A bona benigna ... bona benigna §B ...
§A bona benigna ... bona benigna §B ...
bera (1 förekomst)
§A ... bera/"Bera §B ...

DR 195 U

Bera (1 förekomst)
§A ... bera/"Bera §B ...

N A329 M

Berdor
"Bergþórr/"Berdor

G 203 $

G 210 M

N 520 „

Ög 118
Gs 12 $

M1$
N 668 M

N 49 M
N 50 M
N 650 M
N A329 M

(1 förekomst)

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
Bergi (1 förekomst)
Hér liggr "Geirvaldr í "Bergi/"Bjärs ok hans húsfreyja.
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 (2 förekomster)
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir
"Bergsveinn
Bergþórr (4 förekomster)
Ek hefi verit þar muni na kránni, "Bó[tulfr](?)/"Bergþórr(?).
"Bergþórr
sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða
"Bergþórr/"Berdor

Ög 232 $
Sö 39

Ög 51 „
Sö 9

N 254 M
N 268 M

N B548 M

G 217 M

Sm 49 M

Nä 2 $M
Nä 2 $M
G 83 M
N A323 M
N B495 M
X STOL6 M

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.
berja (2 förekomster)
"[S]ímun prestr lét be[rja](?) ... [me]ssu.
"Sveinn {p}res{t}r {lét} ber[ja] mik.
berk (1 förekomst)
§A Ǫl ber’k yppi-selju arm-glóðar(?), §B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ...
Berno (1 förekomst)
... s var prím ok ... [va]r sunnudagr. §B "Ragnvald. "Berno.
Bero (1 förekomst)
millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. "Bero scripsit.
berr (6 förekomster)
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.
§A Hverr sem þetta lesa, [þ]á berr hann prís ... Hv[e]rr ... ... ... ... ... §B ... ...
§A "Guð gæti §B þess er mik §C b[e]rr(?) ok(?) ... §D þess er þik.
§A ... ... §B ... en ek man ... §C berr í brjǫst mér ...
Berr mín ørendi þat ek ei hafa <skyrte>

U 189 „

N 413 „

U 79
U 79
U 295

N 519

Bersa (1 förekomst)
"Freysteinn ok "Káti í "Kœlingi þeir létu reisa stein þenna, ok "Bersa/"Birsa, eptir "Kvígbjǫrn, fǫður sinn.
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.

N 382 M

Bessi
"Bessi

(1 förekomst)

G 100 M

bestallað (1 förekomst)
ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán

betr (19 förekomster)
Öl 54 „$M
Hafði þeir meira mik gefit, þá verit betr skrifat.
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
U 586 $
U 726
U 758
U 759
G 208
DR 97
N A258 M
N A258 M

U 323 $
N 309 M
Br Olsen;215 $

Vs 24 $
DR 230

§C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
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.
stein þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
§A Unna ek meyju(?) enn betr. §B Enn betr.
§A Unna ek meyju(?) enn betr. §B Enn betr.
betra (3 förekomster)
ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
Dróttinn minn, tý mér til þess at ek fá betra.
fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.
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
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<beþiʀ> (1 förekomst)
"<þuæþ> gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás gæti. §C "{Horder}u{s}/"{Ho}r{de}ru{s}.

Sö 176
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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]
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bezta (2 förekomster)
láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
"Ásbjǫrg hit bezta barn. ...
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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.
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>.
<bi> (1 förekomst)
§P "Adam, <biku>, "Eva, "Kain. §Q "Adam, <bi> <gus>, "Eva, "Kain.
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<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 ...
Bidawarijaz (1 förekomst)
"Bidawarijaz/"Bindawarijaz talgide.
bið (11 förekomster)
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði.
Herra "Guð bið ek signa ... "Sigrø[ð]/"Sigþrú[ð] ... vera ...
"Tomás "Prestr bið fyrir mik.
Sancti "Ólafr bið fyrir mik!
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla
mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en
mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr "Amundasonr á mik.
"Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús sonr. Bið fyrir.
friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat vers.
bíða (1 förekomst)
þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
biði (1 förekomst)
húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik.
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biðið (46 förekomster)
"Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim. Amen.
... ... ... ... ... f prímst[afr] ... ... í ta[f]lunni(?). Bið[i]ð bœnir ...
"Jakobr ... gera stein. Biðið bœnir yðrar fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ... ... ... ... ... ...
bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér
Hér hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar
hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir hennar sál pater noster.
"[G]uð náði hennar sál. Bið[ið] ... fyrir ... ...
§A [B]i[ð]ið fyrir "Nikulásar sál. §B ... ... ...
Biðið fyrir "Bótviða sál ... "Ragnvaldsarfa/"Rangsarve.
"Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál sem ...
ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í "Guði(?) ... ... mik.
[ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B ... §C ... §D Vér hafum
lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ... bið[ið](?)
Biðið fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir
Biðið fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var
Biðið fyrir "Jakobs sál í "<annuhanenkium> sem "Nikulás vá.
§A "Bótviðr í "Eikibý/"Ekebys. §B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann
"Jóhan, smiðrinn, "Gagnviðararfa/"Gannarve viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira s[álum](?)
Biðið fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir
hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i]
§A Biðið fyrir "Sigþjóðar sál, "Bótviðar húsfreyju, "Nikulásar(?) ... ...
létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni miskunnar sálu
hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér
Ér biðið góðs fyrir "Margítu sál af "Otheim/"Othem, á mik.
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir
Biðið góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér
Biðið fyrir "Líknhvatar(?) sál í "Fílum/"File.
Biðið fyr[ir] "Bótulfs sál af "Lengju/"Lengjum.
Biðið fyrir þeir[a] [s]ál sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k
"Bǫðvé(?) hvílisk [h]ér, "Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér
Biðið góðs fyrir "Bó[th]eiðar(?) sá[l] af "Bjergi/"Bjärs, sum hér
Biðið fyrir "Bótliknar sál í "Vík/"Vik, sum hér hvílisk.
Biðið yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik
Biðið fyrir "Bótulfs(?) sum ... "Bótviðar(?) borna(?) <iskar>.
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hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys fœrði mik
"Sigleikr lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans sál.
... Ellifu hundrað ár ok ... biðið fyrir ... ... stein. "Bótviðr lét gera ...
Þessar rúnar reist "Eindriði prestr "Jónssonr, ok biðið fyrir mik.
§A Biðið fyri[r] §BP Biðið fyrir sál "Randviðs(?). §BQ Biðið fyrir sál
§A Biðið fyri[r] §BP Biðið fyrir sál "Randviðs(?). §BQ Biðið fyrir sál "Ragnvalds ...
§A Biðið fyri[r] §BP Biðið fyrir sál "Randviðs(?). §BQ Biðið fyrir sál "Ragnvalds ...
Hér niðri fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir hennar sál.
faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans. "Þorsteinn gerði mik.
Hér hvílir undir "Valgerðr "Gunnars dóttir, ok biðið fyrir mér.
biðim (1 förekomst)
þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs
biðir (1 förekomst)
Biðir fyrir "Búa. "Búi.
bíðir (1 förekomst)
skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
biðja (11 förekomster)
... ... ... fǫður sinn ... ... sinn helga(?) "Krist biðja ...
brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja pater[noster].
... fyrir biðja ...
... [gó]ðan(?), son(?) sinn(?). Biðja(?) nú(?) "Guð(?) hjal[pa](?) ...
"Þj[ó]ð[m]u[ndr] ... [þ]eim sem bið[j]a fyrir vári sál, "Nikulásar ok "Geirvéar. Minnizk.
hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein, "Hróðmarsarfi/"Rodmarsarve.
fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu, móður.
"... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð,
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs
jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir
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biðjum (4 förekomster)
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar
Hér liggr "Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum
af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ... svíkja/sœkja. Vér biðjum oss ...
biðr (8 förekomster)
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson
"Illfúss. "Uni/"Unni biðr vá.?
lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir henna[r] ...
"<akopk> lét gera ... Þann sem biðr fyrir ... ... pater(?) ... ... ... "Bótviði ...
"Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær.
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi
bifanda (1 förekomst)
dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór
bikarr (1 förekomst)
Bikarr ...
<biku> (1 förekomst)
§P "Adam, <biku>, "Eva, "Kain. §Q "Adam, <bi> <gus>, "Eva, "Kain.
<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>.
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bíletisbyrð (1 förekomst)
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
<bili> (1 förekomst)
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá ...
Billingr (2 förekomster)
"Billingr reisti ep[t] "Skrauta stein þenna.
fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ... ... "Tuli/"Tóli.
Bindawarijaz (1 förekomst)
"Bidawarijaz/"Bindawarijaz talgide.
Bingil (1 förekomst)
"Ólafr "Bingil lét gera mik yfir Herra "Pétar.
<binu> (1 förekomst)
"Þórir lét hǫggva stein at "<binu>, fǫður sinn, "Ketilvé at bónda sinn.
Birgir (1 förekomst)
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan,
Birgisonr (1 förekomst)
§A ... "Þorgarðr(?) "Narfasonr §B "...sonr "Erlendr "B[i]rgisonr(?), "Sigurðr "Helgasonr §C ...
Birita (1 förekomst)
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok
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<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
Birti (1 förekomst)
Hér liggr "Þorleifr, sonr "Gunnars(?) á "Birt[i](?).
Bisi (1 förekomst)
§A "Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna
biskup (4 förekomster)
§D "Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem
"Ragnarr biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn
Þessir sukku í fjǫrð "Jóhan, "Eiríkr "Loðinn biskup(?) kapaleinn ... ...
Þet segir biskup at því.
bistill>
<mistill tistill pistill kistill ristill gistill bistill>

(1 förekomst)

Vg 158

<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.

Sö 159

Bjalfa (1 förekomst)
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.

N 244

bjargi (10 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.
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr
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.

Ög 99
Sö 66
Sö 195 $
Vg 127
Vg 217 „M
U 440 $
U 786
U Fv1978;226
DR 295
DR 296

bjargrúnar (1 förekomst)
§A Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við

N B257 M

IS IR;145 SENTIDA

Ög 136 $
Ög 202
Sö 8

Bjarna (1 förekomst)
Hér hvílir "Torfi "Bjarn[a sonr].

Bjarnar (9 förekomster)
synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ...
"Geir[i] reisti steina þessa eptir "Steinkel. Þeir váru synir "Bjarnar.
þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.

U 501 $
DR 91
DR 314
N 240 M
IS IR;176 M
Br Olsen;183 $

N 179 M

U 1174

U 1045

U 1045
U 1113

Sö Fv1948;298 $
N 669 M
N B599 M
GR 1 M
GR 25 $M

Sö 287 „

ok "Ulfr ok "Holmfastr ok "Geir... ... [fǫ]ður(?) sinn, ok son "Bjarnar.
"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, "Ólaf ok
Ártíðadagr "Bjarnar "Ulfgeirssonar er tveim nóttum fyrir "Maríu[messu]. "Steinn.
§A Hér hvílir "Sigríðr "Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar
... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
Bjarnarsonr (1 förekomst)
"Haki "Bjarnarsonr á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist
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>.
Bjarnhǫfði (2 förekomster)
"Bjarnhǫfði lét hǫggva stein at "Bjarnhǫfða, fǫður sinn ... ... <at>.
"Bjarnhǫfði ...
Bjarni (5 förekomster)
"Bjarni ok "[G]ei[rr] létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?),
"Bjarni á.
... §C "Hrólfr, "Einarr, "Þórðr, "Hallkell, "Ólafr, "Erlendr, "Bjarni, "Þórr, "Sigurðr
"Erlingr "Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag
§P "Bjarni §Q ...
Bjarnlaugr (1 förekomst)
er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?) sinn.

U 1103 „
U NOR2002;29

G 280 $

G 203 $

U 676 $
U 1155

N B184 M

G 234 M

G 295 M

G 234 M

Ög 28 „
Ög 60 „

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.
bjarzku (1 förekomst)
Fanabelti jók bjarzku þina
Bjerge (1 förekomst)
"Bó[tul]f í "Bjerum/"Bjerge lé[t] gera st[ein] ... ... ... ok "Pétar ... ... ... ... ...
Bjergi (1 förekomst)
Biðið góðs fyrir "Bó[th]eiðar(?) sá[l] af "Bjergi/"Bjärs, sum hér hvílisk.
Bjerum (1 förekomst)
"Bó[tul]f í "Bjerum/"Bjerge lé[t] gera st[ein] ... ... ... ok "Pétar ... ... ...
bjó (26 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

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 $
N 198 M
N 249 M

N 648 M

DR SCHL22 M
DR SCHL22 M

U 114

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.
"Vifill bjó hér.
"Kolbjǫrn hét maðr er bjó hér.
bjóð (1 förekomst)
"Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.
bjóðamjǫð (2 förekomster)
"Pípari, "Búi, "Ólafr, "Anderius/"Andreas ... §EP [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan "Diðrik(?) §EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP
... §EP [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan "Diðrik(?) §EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat
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

U 336
U 508 $
U 649B „

N 184

Sm 107 „

Sö 320
Sö 347

G 192 M

N A232

G 210 M
G 295 M

Öl SAS1989;43

"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
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
bjuggu (1 förekomst)
... "[Kat]rin(?). Þ[e]ir bjuggu í "[Fre]yjil/"Fröjel(?) ... sunnudagr ok ... prím ...
bjúgu (1 förekomst)
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.
Bjärs (2 förekomster)
Hér liggr "Geirvaldr í "Bergi/"Bjärs ok hans húsfreyja.
Biðið góðs fyrir "Bó[th]eiðar(?) sá[l] af "Bjergi/"Bjärs, sum hér hvílisk.
bjǫrg (1 förekomst)
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu

Öl Köping65 „
Sm 170

N 448 „M
GR NOR1997;10B M

N 587 M

N B368 M

Öl Köping17
Öl Köping28
Öl Köping71
Ög Fv1950;341
Sö 208
Sö 228 „
Sö 241
Sö 280
U2„
U 76
U 202
U 508 $
U 546 $
U 576
U 675 „
U ATA3600/65
U Fv1976;107
U Fv1980;237

...bjǫrg (2 förekomster)
... "...[bj]ǫrg ...
"Véfúss setti stein ep[tir] ... "...bjǫrg, þeira systur ...
Bjǫrg (2 förekomster)
"Bjǫrg "Símunardóttir ...
"Bjǫrg
Bjǫrgvin (1 förekomst)
... ... ... mínum í "Bjǫrgv[i]n, er mér kendi ... at ... ...
Bjǫrgvini (1 förekomst)
flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr
...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 "...
"...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.

U Fv1988;243
U Fv1993;231
Hs 1 $
DR 330 $

... "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

Bjǫrn (132 förekomster)
Öl 19 „
"Ástríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Öl 55 „$
... ok "Bjǫrn reistu mik(?) at "...vé(?), ... ...
Öl Köping17
... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] ...
Öl Köping28
"[Bj]ǫrn/"...[bj]ǫrn ...
Öl Köping49
... [s]tein eptir "Bjǫrn, son sinn. "Guð ...
Öl Köping71
... "[Bjǫ]rn(?)/"...[bjǫ]rn(?) lét reisa ...
Ög 93
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
Ög 172 $
"Gautr ok "Fastulfr ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður
Ög 217
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
Ög NOR1994;27
"Vésteinn reisti ... ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn.
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 94 „
... eptir "Bjǫrn, bónda sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sö 103 $
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður
Sö 118
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
Sö 129
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Helga, bróður.
Sö 132
"Þrúðrún reisti(?) stein at fǫður sinn "Bjǫrn í "Sǫnd[u]m.
Sö 174 $
lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir
Sö 190 $
létu reisa stein þenna eptir "Ásl/"Ǫsl, fǫður [sinn], ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
Sö 197
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu hǫggva stein at brœðr sína "Víking ok "Sigfast.
Sö 203
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok
Sö 226
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at
Sö 238 „
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann
Sö 239
"Bjǫrn lét ... ... "Ul[f, b]róður sinn.
Sö 286 M
leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn,
Sö 286 M
"Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ...
Sö 289
"Bjǫrn ok "Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur
Sö 306
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda
Sö 338
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at
Sö 344
"Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).
Sö 354
"[Bjǫ]rn(?) lét reisa stein e[ptir] ...
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"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
"[Bjǫ]rn gerði stein "<gnumante>, [f]ǫður(?) sínum.
"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
"Þórðr. {Hic iacet "Þ[órðr]}. "Bjǫrn lét gera stein.
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.
hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.}
"Bjǫrn reisti stein þe[nna] ..., son sinn, harða góðan dreng.
"Jésús. "Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
§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
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"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.
"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>.
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"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 ...
"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.
Máttig/málig "Bjǫrn [ok] "Sigríðr.
reisti stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.
"Bjǫrn
[Hér] hvílir "Bjǫrn.
Bjǫrngeirr (1 förekomst)
"Bjǫrngeirr lét reisa stein þenna eptir "Hrafn, bróður sinn, svein
Bjǫrnssonr (1 förekomst)
"Gunnarr "Bjǫrnssonr(?) liggr hér.
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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(?).
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

Vg 248 M

blanditur (1 förekomst)
sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata blanditur.

GR 76

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 ... ... ... ...
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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

Gs 19 „

N 333 M

Blesa (1 förekomst)
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða.
blesaðr (1 förekomst)
bles[aðr](?)
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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
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blessi (3 förekomster)
"Guð, er alt má, blessi "Sigurð prest, er mik á.
<geukaukcuk> <liui> á mik, en "Guð blessi þik.
"Guð blessi yðr "Rannveig.

N 344 M

bleytir (1 förekomst)
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr

Nä 2 $M
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blezaðr (2 förekomster)
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.
blezaðr s[á](?)

Nä 2 $M
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blezar (1 förekomst)
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.
blezi (1 förekomst)
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
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blíðri (1 förekomst)
sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat vers.
blindr (1 förekomst)
Þetta reist blindr maðr til þín ...
blint (1 förekomst)
Ráð rétt þú rúnar. ... blint er .../uglu(?) át(?).
blóð (2 förekomster)
§A "Hagormr(?), ... ... §B ... þunnt blóð ór renn ór ... blóð ór renn ór ...
§A "Hagormr(?), ... ... §B ... þunnt blóð ór renn ór ... blóð ór renn ór ...
blóði (1 förekomst)
§A ... [fr]oknan dreng, á blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s
Blómi (1 förekomst)
"Blómi.
blundi (1 förekomst)
vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik blundi.
blý
blý

(1 förekomst)

<bmly> (1 förekomst)
§A <-bmly> §B ... ...
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Bóalin (1 förekomst)
"Bóalin systir mín. "Rakki(?).
boða (1 förekomst)
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins
Boði (1 förekomst)
"Boði(?) ... "Tosti ok "Tóki þeir b[rœðr] ... ... eptir "Þorgaut,
bófa (2 förekomster)
Bófa(?) Bófa(?)
Bófa(?) Bófa(?)
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
Bófi (11 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
"Þormóðr gerði. "Bófi.
"Bófi
"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
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"Bófi hǫggva lét stein at "Þjóðkel/"Þorkel.
"Bófi í "Lundi, "Bófi.
"Bófi í "Lundi, "Bófi.
§A "Bófi á §B grefil.
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.
bókfelli (1 förekomst)
fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
Bóla (1 förekomst)
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ...
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 (5 förekomster)
§A "Myttar bolla, "Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla],
§A "Myttar bolla, "Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr
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bolla, "Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár
halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan
halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt
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.
bona (3 förekomster)
digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni
§A bona benigna ... bona benigna §B ...
§A bona benigna ... bona benigna §B ...
bónda (216 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] ...

Öl Fv1911;274B $
... [ste]ina eptir "Sveinu, bónda sinn. ...
Öl Köping48
... [epti]r "Svein, bónd[a] ...
Öl Köping54
... [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.
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"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira
"Holmsteinn reisti stein eptir "Steinulf fǫðurfǫður sinn, bónda gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
"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.
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"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.
"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.
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"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.
"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.
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"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] ...
"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.
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"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 "...
"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.
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein
... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
... ... ... ... "Líknmun[d]ar ... "B[ót]mun[d]ar bón[da] ... ... ... [þ]á v[a]r ... ... su[nn]ud[agr] ok prí[m] ...
"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.
§A Hér hvílir "Sigríðr "Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C
bóndann (1 förekomst)
eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en
bóndans (1 förekomst)
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir hvílisk.
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bóndi (6 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
Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi "Þórðarsonr.
Bóndi (2 förekomster)
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok
§A "Bóndi risti málrúnu, §B árar ara eru fjaðrar.
bóndinn (1 förekomst)
Bóndinn "Ólafr í "Agnabó/"Angelbos liggr hér undir. Hann á mik.
Bondo (1 förekomst)
"{Bondo "Friso me fecit "Esgervs "Røth me fecit. Fieri}
bonis (1 förekomst)
Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, "Paraclitus ac "Mediator.
bonum (1 förekomst)
Dat "Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata blanditur.
borð (1 förekomst)
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.
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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Borg.. (1 förekomst)
§A Pater cust[o]diat te, "Jesus "Christus benedicat te, "Borg... §B ...
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.

U 430

Borgulfr (1 förekomst)
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn
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Borgunna (1 förekomst)
"Borgunna lét stein hǫggv[a] eptir "Gulleif, bónda sinn, ok "Ásgerðr(?)

G 5 „$M

<boriaukr> (1 förekomst)
... ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í

G 174 M

borin (1 förekomst)
Hústrú "Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
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borinn (1 förekomst)
væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn
borna (3 förekomster)
"Hróðvé af "Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn
sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr steininn hǫggva þenna.
Biðið fyrir "Bótulfs(?) sum ... "Bótviðar(?) borna(?) <iskar>.
bornir (1 förekomst)
tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm,
bornu (1 förekomst)
meistari gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra
Bortolimeus (1 förekomst)
§A "Bótulfr(?) í "Kauparfa/"Kauparve ... ... ... sanktus "Bortolimeus(?), sanktus "Paulus, sankta "María miskunni oss. §B ...
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<bos>
"Hvatr lét ger[a] fontker. <bos>

(1 förekomst)

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 (3 förekomster)
"Bósi telgði kirkju. ... "Bósi telgði stein til "Skatamanna(?) kirkju.
"Bósi telgði kirkju. ... "Bósi telgði stein til "Skatamanna(?) kirkju.
"Bósi í "Lundi.

bót (3 förekomster)
DR 41
"Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.
DR EM85;493 M
§D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
N B203 M
Bót haf þú, velkom[inn].
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Bót.. (5 förekomster)
"Bó[t]... "Auðge[ir]sarfa/"Ocksarve(?) h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva
§A ... ok "Bó[t]... ... §B ... ... ...
gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra
... lét gera stein þenna yfir "Óla, faður "Bót...
"Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
bóta (1 förekomst)
hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór
Bótbjǫrn (1 förekomst)
"Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
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Bótfosar (1 förekomst)
noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
Bótfreð (1 förekomst)
... ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið
Bótfreðr (2 förekomster)
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu
Bótfríðr (1 förekomst)
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var
Bótfúsar (1 förekomst)
yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr
Botfúss (1 förekomst)
"Hrani á þenna vigr. "Botfúss faði.
Bótgeir (4 förekomster)
... "Bótgeirr/"Bótgeir ... gera ...
"Ól[a]fr ... létu gera stein þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u] ... pat[e]rnos[te]r fyrir þeira
... "[O]ddgeir/"[Bó]tgeir. Er dó í "Holmga[rði] ... ...
ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?)
Bótgeirr (4 förekomster)
"Bótgeirr meistari gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs
... "Bótgeirr/"Bótgeir ... gera ...
"Jóhan ok "Bótgeirr létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af "Sjónheim/"Sjonhem
"Bótgeirr lét gera ...
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Bótgeirs (3 förekomster)
sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar, þysonr(?) "Bótgeirs(?).
arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr steininn hǫggva þenna.
Biðið fyrir þeir[a] [s]ál sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds ok han[s]

G 295 M

Bótheiðar (1 förekomst)
Biðið góðs fyrir "Bó[th]eiðar(?) sá[l] af "Bjergi/"Bjärs, sum hér hvílisk.

G 231 M

Bótheiði (1 förekomst)
"Sigfríðr í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í

G 39 „M
G 173 M
G 182 M
G 188 $
G 323 M

Bótheiðr (5 förekomster)
"Bótheiðr hon lét gera þenna st[ein] yfir ...
... "Bótulfs móðir af "Vestrhvetjum/"Västerväte ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome.
"Bótheiðr í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt
... hans sál. "Bótheiðr á mik.

G 12 M
G 29 „M
G 36 $M
G 55 $M
G 71 „$M
G 206 M

Bótheiðu (6 förekomster)
"Pétar lé[t] gera stein [þe]nna yfir "[B]ótheiðu ... ... ... ... ... f prímst[afr] ... ... í ta[f]lunni(?).
Þenna stein lét gera "Karin, "Sigtryggs, yfir "Bótheiðu, sína dóttur.
"Bótgeirr meistari gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr
h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek
í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til "Eiksta/"Eksta.
í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok "Hróðheiðu.

Vg 165 M
Vg 165 M
N B104 M

Bóthildr (3 förekomster)
"Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr
þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave "Maria
§A ... ... §B "Bóthildr "Hallkatla "Ingibjǫrg §C ... §D "Jórunn

G 37

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

N 670 M

Bótleifr (1 förekomst)
"Bótleifr á.

G 197 M

Bótlíkn (1 förekomst)
... "Bótlíkn ...

G 120 M
G 297 „M

G 231 M

Bótliknar (2 förekomster)
Þau létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er
Biðið fyrir "Bótliknar sál í "Vík/"Vik, sum hér hvílisk.
Bótlíkni (1 förekomst)
stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í "Norðrgarðum/"Norrgarde.

G 198 M

Bótmundar (1 förekomst)
... ... ... ... "Líknmun[d]ar ... "B[ót]mun[d]ar bón[da] ... ... ... [þ]á v[a]r ... ... su[nn]ud[agr] ok

G 78 M
G 163 M
G 207
G 208

Bótmundr (4 förekomster)
"Bótmundr "Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk
"Jóhan ok "Bótgeirr létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af "Sjónheim/"Sjonhem gerði mik.
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ...

U 32

Botna (1 förekomst)
ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.

G 129 „$M

N B219 M

G 203 $

G 207
G 208

DR 378

Ög NOR2001;32
N B257 M

G 201 M

G 215 M

G 255 M

Bótolfar (1 förekomst)
Biðið fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr]
Bótolfr (1 förekomst)
"Bótolfr sé mér.
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(?),
Bótríðu (1 förekomst)
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
bótrúnar (2 förekomster)
§A Lyf[r]únar rí[st] §B [e]k, bótrúnar.
§A Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum,
Bótstein (1 förekomst)
"Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein,
Botti (1 förekomst)
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.
Bótþjóð (1 förekomst)
sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr steininn

G 292 M

G 35 M
G 75 M

G 33 M
G 67 $M
G 103 $M
G 234 M

N 235

G 80 $
G 102 M
G 126 $M
G 215 M
G 238 M
G 246 „M
G 292 M
G 317 $M
G 334 M
N8M
N 49 M

G 173 M
G 288 M

Bótþjóðar (1 förekomst)
"Guð náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik g[e]ra.
Bótþjóðu (2 förekomster)
í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir hennar sál
§A "... lét yfir "Bótþjóðu ... §B ... móður. "Ófeigr gerð[i] ...
Bótulf (4 förekomster)
"Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask
hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok
"Bó[tul]f í "Bjerum/"Bjerge lé[t] gera st[ein] ... ... ... ok "Pétar
Bótulf.. (1 förekomst)
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
Bótulfr (11 förekomster)
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml
"Bótulfr "Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir
"Bótulfr "Krassa/"Krasse hann kaupti messuhǫkulin í "Takn/"Aachen.
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.
§A "Bótulfr(?) í "Kauparfa/"Kauparve ... ... ... sanktus "Bortolimeus(?),
"Bótulfr ... ... "Bótviðr ok "Jakobr ok "Ólafr ...
"Guð náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik g[e]ra.
í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys fœrði mik hingat.
náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum
Steinn þenna gerði "Bótulfr steinmeistari.
Ek hefi verit þar muni na kránni, "Bó[tulfr](?)/"Bergþórr(?).
Bótulfs (5 förekomster)
... "Bótulfs móðir af "Vestrhvetjum/"Västerväte ok "Bótheiðr, hans
Biðið fyr[ir] "Bótulfs sál af "Lengju/"Lengjum.

G 298 „M
G 299 „$M
G 335 „M

Biðið yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik gera.
Biðið fyrir "Bótulfs(?) sum ... "Bótviðar(?) borna(?) <iskar>.
"Guð náði "Bótulfs sál.

N 170 M
N 287 M

Bótulfsmessu (2 förekomster)
"Sigurðr "Jarlssonr reist rúnar þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við
"Erlendssonr ... §B "[Gu]nnvǫru, konu sína. §A Þrim nóttum eptir "Bó[tulfsmessu](?) ... §B "[Gunnva]rar. En "Finnr gerði.

N 174 „M

Bótulfsvǫku (1 förekomst)
Mem[orandum]: Ellifu nætr til "Bótulfsvǫku ártíð "S[...] "A[...].

G 289 M

G 58
X FiSAO1987;38

G 81 M

G 42 M

G 206 M

Bótvalds (1 förekomst)
[h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju "Katr[ín]u ... af "Hambri/"Hammars.
Bótvé (2 förekomster)
"Bótvé á mik(?) "Arngeirs/"Arges ...
§A "Bótvé §B "Hegvé á mik.
Bótvéar (1 förekomst)
§A ... §B "Guð hafi "Bótvéar sál. §C ... ... ...
Bótvéu (1 förekomst)
"Vestrgǫrðum/"Västergårde lét gera þenna stein yfir sína móður "Bótvéu, "Si[g]tryggs ...
Bótvið (1 förekomst)
"Ólafr í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok "Hróðheiðu.

G 64 $M
G 167 $M

G 195 M
G 243 „$M
G 291 $M
G 299 „$M

G 44 „M

Sö Fv1993;229
G 60 M
G 65 M
G 66 $M
G 71 „$M
G 115 $M
G 119 $M
G 133 $M
G 150 M
G 152 M
G 246 „M
G 306 M
G 329 M
G 341 M

G 247 M

Bótviða (2 förekomster)
Biðið fyrir "Bótviða sál ... "Ragnvaldsarfa/"Rangsarve.
"Jésús "Kristus náð "Bótviða sál ... til bœna ...
Bótviðar (4 förekomster)
§A Biðið fyrir "Sigþjóðar sál, "Bótviðar húsfreyju, "Nikulásar(?) ... ... §B hon(?) ... herra.
þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok "Bótviðar.
"Lafranz, "Bótviðar sonr meistara, gerði kirkju þessa, af "Áskelheim/"Eskilhem.
Biðið fyrir "Bótulfs(?) sum ... "Bótviðar(?) borna(?) <iskar>.
Bótviði (1 förekomst)
lét gera ... Þann sem biðr fyrir ... ... pater(?) ... ... ... "Bótviði ...
Bótviðr (14 förekomster)
"Bótviðr o[k] ... reistu merki ... ... bróður sinn.
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan.
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði
"[Bót]viðr(?) í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn.
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína
paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja,
eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok
"Bótviðr í "Víku(?)/"Vikare(?), "Pétars arfi.
"Bótviðr af "Alskóg á mik.
§A "Bótviðr í "Eikibý/"Ekebys. §B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C
"Bótulfr ... ... "Bótviðr ok "Jakobr ok "Ólafr ...
"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir
§A ... §B ... ... §C "Bótviðr(?) §D Sú heilaga kirkja. §E ...
... Ellifu hundrað ár ok ... biðið fyrir ... ... stein. "Bótviðr lét gera ...
Bótvíðr
§A "Heimfastr(?) §B ... §C "Bótvíðr

(1 förekomst)

DR EM85;151B $

Öl SAS1989;43

GR 11 M

DR 291

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
N 671 M
N A250 M

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
Brakil (1 förekomst)
"Mikjáll á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik "Brakil/"Brigit. "Þórir.
Bram (1 förekomst)
"Tonna setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok
Brandi (1 förekomst)
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.
...brandr (1 förekomst)
"...brandr í "Lundi.
Brandr (12 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
"Br[an]dr á.
"Brandr á.

G 171 „M

N 589 M

Vg 242 M

Vg 242 M

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

U 323 $

Sö 34 $
U 838

G 31 $M

brann (1 förekomst)
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í
Bratti (1 förekomst)
"Páll "Bratti reist.
Brattr (1 förekomst)
"Þorbjǫrn "Brattssonr. "Brattr "Þo[r]...
Brattssonr (1 förekomst)
"Þorbjǫrn "Brattssonr. "Brattr "Þo[r]...
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.
Bredkvie (1 förekomst)
"Jacobus ... "Laurentius ... §B "Ólafr §C "Þjóði i "Breíðukvíum/"Bredkvie.

U 323 $

U 638 „
U 638 „

Vg 250 M

G 31 $M

N 655 M

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 ... ... ... ... ... ... ... ...
Breiðarjóðr
"Breiðarjóðr

(1 förekomst)

Breíðukvíum (1 förekomst)
nasarenus "Jacobus ... "Laurentius ... §B "Ólafr §C "Þjóði i "Breíðukvíum/"Bredkvie.
brek (1 förekomst)
"Bárðr: trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog. "Vígi. §C ...

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

DR 235 $M

IS IR;73 $M

...brets (1 förekomst)
"Guð ... fyrisé "...brets sál, hann gerði steina ... "Eðvin(?) brú(?).
Brettifa (1 förekomst)
Hér hvílir "Bretti[fa] "Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar.

GR 11 M
GR 11 M

Hs 14 $
Hs 15 $

Hs 14 $

DR 357 $U

DR EM85;493 M

Vg 67
DR 81
DR 338

N B495 M

Br E1 M

Brigit (2 förekomster)
§P "María, "Mikjáll á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik "Brakil/"Brigit. "Þórir.
á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik "Brakil/"Brigit. "Þórir.
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
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
briutiþ (1 förekomst)
hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu, "Weladauþs, sa þat §D briutiþ.
brjósti (1 förekomst)
lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt
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.
brjǫst (1 förekomst)
§A ... ... §B ... en ek man ... §C berr í brjǫst mér ...
brocte (1 förekomst)
"Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.
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Ög 39 „M

Ög 133

Öl 28 $
Öl 28 $
Sö 11
Sö 178
Sm 22 M
Sm 122
U 98 „
U 167
U 329
U 541 $
U RR1987;134
G 177A M
DR 37
DR 114 $

Vg 90
Vg 97 „M
DR 268
DR 275 $
DR 343
DR 370 $

Brodd (1 förekomst)
"Ormi ok "Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.
Broddi (1 förekomst)
Hér liggr "Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál
Broddr (1 förekomst)
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd,
bróðir (14 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.
Ave "Maria. Gratia. Bróðir "Sibbi. "Jésús "Kristus.
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(?).
Bróðir "Jakobr af "Isomi/"Isome.
... ... ... "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 (8 förekomster)
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les
"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
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Ög 136 $

Öl 2 „
Öl 12 „$
Öl 15 „$
Öl 17 „
Öl 24 „$
Öl 25 $
Öl 38 $
Öl 56 $
Öl Köping7
Öl Köping39
Ög 6
Ög 16 „
Ög 25 „
Ög 32 $
Ög 34 $
Ög 40 „
Ög 45
Ög 46
Ög 47 $
Ög 60 „
Ög 62 $
Ög 66
Ög 68 $
Ög 71 „$
Ög 89
Ög 104 $
Ög 111 $
Ög 118

... "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 (425 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.
"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.

Ög 122 „$
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?).
Ög 129 „
"Guðþorn ok "Sigsteinn ok "Geiri þeir reistu stein eptir "Ólaf, bróður sinn.
Ög 130 „
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.
Ög 133
"Broddr reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn, ok eptir "Odd, bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
Ög 143 „
"Sveini reisti stein þenna eptir "Gaut, bróður sinn.
Ög 145
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, er fórst ... helfningi(?) austr.
Ög 151
reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi> "Sveins(?) bróðu[r].
Ög 183
"Áki rúnar risti eptir "Búa(?), bróður [sinn].
Ög 184
"Sæþórr reisti eptir "Þóra, bróður sinn, var dauðr.
Ög 189
"Tóki reisti stein ept bróður sinn "Jóstein(?).
Ög 196 „
"Þyrna(?) reisti stein þenna eptir "Eystein, sinn bróður.
Ög 197
"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 „$
Sö 63 „$
Sö 70
Sö 75
Sö 82 $
Sö 84 $
Sö 88 $
Sö 92
Sö 103 $
Sö 120
Sö 127 „
Sö 129
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 „$

§Q "...valdr reisti stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.
stein eptir "Manna/"Mána ... ... ok "Sægeir, bróður sinn ok bróður sinn.
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.
"Nennir ok "Tíðkumi reistu stein at "Ulf, bróður sinn.
"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.
reistu stein þenna eptir "Gelf, fǫður sinn, ok at "Ulfvið, bróður "Gelfs. Gerðu kuml snjallir synir "Holmlaugar.
... lét reisa st[ein] ... "Rysju(?), bró[ður] sinn. Ha[nn] ... austr. "Balli ...
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
"Fastulfr, sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
... ok brú þessa ... ... "Svein br[óður] ... ... ...
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Helga, bróður.
"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 ...

Sö 259
... ... ... bróður ...
Sö 273
"Signjó[tr] reisti stei[n a]t "Sigrøð, fǫður sinn, "Sibba [br]óður.
Sö 281
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á "Serkland[i].
Sö 282 „
"Hauk[r] reist[u] stein eptir "<naus>, fǫ[ður] ... ... ... "... bróður þeira.
Sö 284
"..., bróður ...
Sö 287 „
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður
Sö 287 „
bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr arfi(?) lét reisa eptir fǫður(?) sinn.
Sö 290
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
Sö 292 $
rei[sa] stein þenna at "Jǫrunda/"Jǫrund, mág ok félaga sinn ok bróður "...
Sö 297
"Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok bróður "Sigsteins ok "Holmsteins.
Sö 320
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
Sö 333 $
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(?).
Sm 130 $
"Jarpr lét reisa ... [e]ptir "Sibba, bróður sinn, ok br[ú] gera ... "Sibbi ...
Sm 131
"Tó[l]ir/"Dó[tt]ir reisti stei[n] ... "Óníðing, bró[ð]ur sinn.
Sm 139
"Gunnulfr gerði k[uml] ... ok "Sigstein, bróður sinn.
Sm 141
"... rei[sti] ... bróður.
Sm 157
"Illugi ... brú eptir "... [fǫ]ður/[bró]ður sinn nýtan.
Sm NOR1994;25 SENTIDA
"Rói risti rúnum eptir "Hástein, bróður.
Vg 8
"Geitingr(?) reisti stein þenna eptir "Geirmund, bróður sinn, þegn góðan. "Guð hjalpi.
Vg 17 „
... eptir dóttur sína "... lét gera eptir <sin> ... eptir "Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn;
Vg 17 „
"Bjǫrn, bróður sinn, §B ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
Vg 17 „
ok reisti stein þ[enna] eptir "Þorstein, bróður sinn; eptir son ok bróður ok mág.
Vg 25 „
... [lag]ði stein eptir "Þórð, b[ónda]/b[róður](?) ...
Vg 78 „
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Þóri, bróður sinn.
Vg 100
"Ǫlvir reisti kuml þessi eptir "Þóri, bróður sinn.
Vg 110
reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar
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 119 $
fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður, kuml þessi.
Vg 125
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
Vg 130
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?) "Tryggvi(?).
Vg 133
"Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
Vg 135 „
"Brandr reisti stein þenna eptir "Ásmund(?), bróður sinn. Sá varð drepinn á austrvegi(?).
Vg 157
eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
Vg 171
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
Vg 172
"Starri/"Stari reisti ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn. En ...
Vg 173
"Gufi setti stein þenna eptir "Þórð, bróður sinn, ok brú lagði.
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... 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.
"Gunnbjǫrn lét gera stein þenna yfir "..., 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(?).
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.
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"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
... [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

U 513
U 517 $
U 539
U 555
U 565 „
U 572
U 575
U 578 „
U 593 $
U 598
U 604
U 614 $
U 616 $
U 620 $
U 626
U 632 $
U 648 $
U 651
U 655
U 669 „
U 676 $
U 689
U 700
U 701 „
U 708
U 712 $
U 713 „
U 721
U 722
U 732
U 740
U 745 „
U 750 $
U 780
U 785
U 786
U 805 „$

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>
... 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
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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...(?)
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður sinn.
"Þegn ok "Gunnarr reistu steina eptir "Veðr, bróður sinn.
Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
Þau(?) "Eyríkr(?)/"Auðríkr(?) frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga
"Stóði ok "Sigdjarfr [ok] "Þorgerðr létu rista stein at "Eistulf, bróður sinn, son "Þorgerðar.
Þeir "Ingulfr ok "Eyndr létu reisa ste[i]n eptir "Ingjald, bróður sinn ok son "Gunnulfs.
"Ásdjarfr lét reisa stein eptir "Ásfast, bróður sinn.
"Ketilbjǫrn, ok "Gillaug at bónda sinn. "Fastulfr ok "Jǫrundr at bróður sinn.
"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.
"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
"Gísl lét reisa stein at "Tóli, fǫður, ok at "Jǫfur, bróður, ok [at] "Ernfast, son sinn.
"Ǫnundr ok "Þorbjǫrn lé[t]u rétta stein eptir "Ketilmund, bróður.
"Brandr ok "Sigviðr létu reisa stein at "Munda, bróður.
"Heðinbjǫrn lét reisa stein at "Ála/"Alla, bróður sinn ... <hia>
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
"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.
fǫður sinn "Nefgeir ok "Heðinfast at bónda sinn ok "Eysteinn at bróður sinn.
"Ófriðr ok "Gísl létu hǫggva stein at "Svart, bróður sinn.
"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.
Vs 22 $
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
Vs 29
"Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast, bróður sinn. "Lífsteinn risti rúnar þessar.
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.
Vr 2
"Vébjǫrn, bróður sinn.
Gs 7
"<-uiri> rétti stein þenna at "Guðbjǫrn, bróður si[nn] ... "<kuta> var móðir "Guðmu[nda]r. ... "Guðmundr
Gs 9
"Ǫnun[d]r(?), sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.
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
Gs 13
varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?) lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs
M5
"Hákon lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok
M 16
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti rúnar.
Hs 8 „$
"<bariʀþ> rétti stein þenna eptir "Un ... bróður sinn. Hann var sonr "Arinbjarnar. ... Hjal[p]i "Guð ǫnd "Unar.
Hs 16 $
... "...undr "Greip[a]/"Grip[a] sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ... ... ... [ma]rkaði stein.
D Fv1993;174 „
... [bróð]ur/[fǫð]ur(?) "Half[danar](?) ...
G1M
"Hróðleikr lét gera stein ok skera yfir "Hróðfinn, bróður sinn.
G 11 „M
"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál ... ...
G 21 M
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi.
G 110 $
§A <fuþork> ... §B ... reisti steinin eptir "Hjǫrulf/"Jórulf, bróður sinn ...
G 187
... [b]róður(?) ...
G 218
... bróður s[inn](?) <lati> ...
G 276
ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr
G 309 $
ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
G 319 M
"Sigtryggs(?) arfar létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi dó <aglia...>.
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... ... ... "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.
"Ívarr hjó rúnar þessar yfir "Skalmi, bróður sinn.
"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...>
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.
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"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.
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,
"Ólafr lét legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list, "Himinríkis vist.
"Þórir reisti stein þenna eptir "Ígul, bróður sinn.
"Akli reisti stein eftir "Ulf, [bróðu]r sinn.
§P ... ... "Sigvǫr ... ... §Q ... [fa]ður/[bró]ður sin <uar> ... ... ...
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...
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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.

Vg 97 „M

Bróðurs (1 förekomst)
þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson "Bróðurs. {Bene es.}
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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>}
bróðursonr (1 förekomst)
"Guð náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik.
brotna (1 förekomst)
at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
brott (2 förekomster)
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
brú (138 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.
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
"Tóla reisti steina eptir "Bugga ok brú þessa at bónda þann.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
... ge[r]a(?) [b]rú(?) ...
"<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 76 M
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at
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.
Vg 183 „
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú þessa.
U 36
"Ingimóð lét reisa steina ok brú eptir "Karl, bónda sinn. "Œpir risti.
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 sálu

U 92
U 102
U 118
U 126 $
U 127
U 135
U 142
U 145
U 146 $
U 164
U 165
U 200
U 217 „
U 224 „
U 236
U 261 $
U 267
U 272
U 279
U 310
U 311
U 316
U 317 „
U 323 $
U 327
U 330
U 335
U 345 „
U 353
U 363 „
U 376
U 377 „
U 378
U 456
U 462
U 475
U 476 „

"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.
"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 ... ...

U 489
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir
U 497
"Ragnfastr lét hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
U 505
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður
U 514
"Ǫnundr lét ok gera brú ok stein rétti eptir "Ketilfast, fǫður sinn, ok "Farulfr.
U 565 „
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
U 572
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok "Gunnarr ok
U 586 $
hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
U 617
"Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar
U 638 „
§P ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... [lét]
U 638 „
... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ...
U 791
"Freysteinn lét hǫggva stein eptir "Eistulf, son sinn, ok brú gera.
U 818
reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
U 828 $
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hákon létu hǫggva stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
U 839
ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
U 854 $
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok
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
U 861
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn
U 867 $
"Þjalfi gerði brú at "Bollu, dóttur sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at
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 947
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi
U 993
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son "Eysteins. "Œpir rist[i]. "Bjǫrn.
U 995 „
"Ǫnundr ok "Jǫrundr ok "Sigviðr þeir létu reisa ... ok brú ... ... ...
U 1017
eptir "Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...
U 1020
"Guðfastr lét reisa stein ... "Fastulfr ... ... brú <asuhk>.
U 1031
"Sigdjarfr ok "Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
U 1033
þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
U 1041
ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
U 1046 $
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
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 þessar.
U 1133 „
"Agviðr lét gera brú eptir "Kǫrlung ok "Guðvǫru.
U ATA4909/78 „
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
U Fv1978;226
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
U Fv1992;157
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

Vs 28 „
Vs 31 $
Hs 12
J RS1928;66 $
J RS1928;66 $
G 203 $
G 203 $
G 309 $
DR 210 „$
DR 229 $
DR 235 $M
DR 238
DR 269 $
N 68
N A53

U 101
U 143
U 347

N 480 M

Ög 21

Ög 60 „
Ög 92 „
U 438 $
U 699
U 716 $

"... 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,
"Guð ... fyrisé "...brets sál, hann gerði steina ... "Eðvin(?) brú(?).
"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.
brum (1 förekomst)
árla(?) brum(?)
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,

U 494

U 371 $

DR M31
DR M32

U 1161 $
U 1161 $

U 799 $M

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.
Brunnum (1 förekomst)
"Thomás liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar þessar.
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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.
Brúsi (6 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(?).
[Ártíð "Ha]llvarðs er eini nótt eptir [Allra heila]gra messudag. "Brúsi reist.
brutu (2 förekomster)
Jórsalamenn brutu haug þe[nna].
§A Jórsalafarar brutu "Orkhaug. "Hlíf, matselja jarls, §B reist.
<bruþru> (1 förekomst)
"Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki> <kauþuʀ>.
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 ...
Brynhildr (1 förekomst)
{Hér hvílir "Brynhildr "Eindriða d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr
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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.
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
Brynjulfs (1 förekomst)
Haldi hinn helgi dróttinn hǫnd yfir "Brynjulfs ǫndu. Þat sé sat.
bryti (2 förekomster)
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún
fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
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.
brytz (1 förekomst)
falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat brytz. §B Uþarba spa.
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<bræ...> (1 förekomst)
"Þorsteinn "<bræ...> reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman
brœðr (87 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
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
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"<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.
... "[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](?).
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"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] ... ...
hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum
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,
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl
brœðra (2 förekomster)
algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.
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.
<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(?) ...
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búa (1 förekomst)
son sinn, "Sigfastr, ok "<-ihilt>, bróðir hans. Þ[a]u mœðgin búa í "Hú[s]um(?).
Búa (2 förekomster)
"Áki rúnar risti eptir "Búa(?), bróður [sinn].
Biðir fyrir "Búa. "Búi.
buajdo (1 förekomst)
buajdo(?)
búð (1 förekomst)
s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá. §E
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 (15 förekomster)
Öl Köping3
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§A ... "Pái/"Búi(?) §B <f[uþ]o[r]k> "Pái/"Búi(?)
"Búi
[m]ulieribus et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s] ... §D "[Sv]einn "Pípari, "Búi,
"Búi, "Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s] ... §D "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr, "Anderius/"Andreas ... §EP [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan
§P "Búr-Almarr á. §Q "Búi "Raumr á.
bukkabein
bukkabein

(1 förekomst)

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.
bundinn (1 förekomst)
[ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta.
bundu (1 förekomst)
Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan
BúrAlmarr (1 förekomst)
§P "Búr-Almarr á. §Q "Búi "Raumr á.
Burg (3 förekomster)
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge.
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið
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Burge (3 förekomster)
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás,
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði
á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið
<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 (3 förekomster)
"Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir
Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat
ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á
<buþu> (1 förekomst)
"Þjóðkell/"Þorkell reisti/rétti stein eptir "<buþu>, "<þku> son, ... ...
bý (8 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 60 M
G 203 $

"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 ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B

G 334 M
FR 2 M

bygði (2 förekomster)
ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem
"Þorkell "Ǫnundar sonr, austmaðr af "Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.
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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.
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byrð (7 förekomster)
"Freysteinn rétti stein þenna eptir "Sigmund ok ókætri hann vá byrð.
ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit benedictus.
§A Árum [e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var] kirkja málað ... ...
Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári
var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at
á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs
eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
byrðingr
§A "Hróðþjóð gerði mik fyrir son sinn. "Líknviðr á mik. §B byrðingr

(1 förekomst)

Býri (1 förekomst)
"Bergsveinn ok "Sigfastr ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
byrjar (1 förekomst)
Hverr sem þetta less: Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes]
byrlar (1 förekomst)
§A "Gloppa/"Kloppa §B Prestdóttir byrlar þér. §C ...
byrli (2 förekomster)
§A Ferlig er fuð, sin byrli. §B Fuð-ǫrg ...
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
byrr (1 förekomst)
Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar
Byrr (1 förekomst)
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
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byrskíða (1 förekomst)
flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda hugstríði byr[skíða].
byrsustein (1 förekomst)
"Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því
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.
Bällings (2 förekomster)
"Bótheiðr í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári
í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m] kr[i]stnum sálum.
bæði (16 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.
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f
með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.
hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.
mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér
reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.
s[extán], s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú
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ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
§A bæði(?) ... §B ...
Bænkfríðar (1 förekomst)
§B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima.
Bænkfríðr (1 förekomst)
í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at ... son sinn.
bø (1 förekomst)
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...
Bøðnýar (1 förekomst)
"Auði risti rúnar á(?) ... "Bøðnýar.
bœn (4 förekomster)
smiðrinn, "Gagnviðararfa/"Gannarve viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira s[álum](?)
Meyjar, hafið yðra bœn rétta.
yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok
alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef
bœna (2 förekomster)
... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
"Jésús "Kristus náð "Bótviða sál ... til bœna ...
bœndr (1 förekomst)
§A ... þeir eru ... §B <afr–ai> "Varin, er hjoggu bœndr <þiu>.
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bœnir (7 förekomster)
"Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum.
lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir "Ála/"Alla.
... ... ... ... ... f prímst[afr] ... ... í ta[f]lunni(?). Bið[i]ð bœnir ...
"Jakobr ... gera stein. Biðið bœnir yðrar fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ... ... ... ... ... ...
"Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál
Í nafn "Jés[ú] ... ... bœnir ...
Biðið yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik gera.
bœnum (1 förekomst)
ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
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.
Bǫðvar (1 förekomst)
"Heðinn ... "Bǫð[var] ...
Bǫðvé (1 förekomst)
"Bǫðvé(?) hvílisk [h]ér, "Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið
Bǫllungs (1 förekomst)
"Káta gerði kuml þessi eptir "Svein "Bǫllungs son, bónda sinn. Sá var þegna fyrstr.
bǫnnuðu (1 förekomst)
Hin bǫnnuðu ...
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bǫrðusk (1 förekomst)
þenna eptir "Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, §C þá konungar bǫrðusk.
Bǫrkr (1 förekomst)
"Torfi ok "Bǫrkr.
bǫrn (6 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
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
"[Bót]viðr(?) í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir ... ...
"Ólafr í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok "Hróðheiðu.
"Guð hjalpi "{Adams bǫrn}.
caeci (1 förekomst)
§A O Domine "Jesu "Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius,
<caeri> (1 förekomst)
apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et sancta "<caeri>.
calesco (1 förekomst)
§A [Virginis e]gregie ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri

Öl 34 „SENTIDA

calmarnensis (1 förekomst)
kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes] "Ola[i] Calmarn[ensis].

Vg 264 M

camino (1 förekomst)
l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros] de camino ignis ...

Sm 49 M
DR 234 „M

Vg 247 M

DR EM85;430B $M

Ög N265A $M

N 607 M

N B598 M

Vg 221 M

N B145 M
N B145 M

GR 56 $M

campana (2 förekomster)
Domini millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. "Bero scripsit.
Frater "Toco "<æfsa> gerði mik, frater "Ingema[ru]s scripsit in campana.
campanam (1 förekomst)
tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino "Siggone episcopo "Scarensi.}
candelabrum
candelabrum

(1 förekomst)

cantant (1 förekomst)
Hic locus illorum, qui cantant. Non aliorum.
caput (1 förekomst)
§A "Roma, caput mundi. §B Út var ek í gær.
carus (1 förekomst)
§A Dum das, carus eris, dare des[ine], §B [despicie]ris.
Catarina (1 förekomst)
tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta "Catarina.} "Suno.
cedamus (2 förekomster)
gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos
Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.
celo (1 förekomst)
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)
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cernit (1 förekomst)
recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad
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(?).
choro (1 förekomst)
Laudate Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.
christe (2 förekomster)
Kyrie eleison, Christe eleison.
et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint
Christe (2 förekomster)
§A Domine "Jesu "[Christe, l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros] de
§A O Domine "Jesu "Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus

Christi (11 förekomster)
Ög 248 $M
"Johannes. Sic requiescat hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et
G 278 M
§A In nomine "Domini nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus
G 278 M
et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti spiritus
G 278 M
[s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug, amen.
G 278 M
Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug, amen. "Christus regnat, "Christus,
DR 204 M
"Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis
DR 204 M
sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi signet me.
DR AUD2001;252 M
§A Crux "Christi crux ... §B ... crux "Johannes crux. §C Cr[u]x "Lucas crux

DR NOR1999;21 M
DR NOR1999;21 M
DR Aarb1987;205 M

DR 25 M

N A242 M

DR 413 $M
DR 413 $M
N 631 M

Pax patris et filii "Christi crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super omnes
habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra omnes adversiones immundi spiritus
comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit
Christo (1 förekomst)
... "Ásbjǫrn hic "Langsum cubat in "Christo requiescens.
Christos (1 förekomst)
§A ep[is]{c[opus]}(?) §B "{C[h]r[isto]s}
Christum (3 förekomster)
{qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D
me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me
§A "Maria peperit "Christum, "Elisabet peperit "Johannem "Baptistam. In illarum §B

Christus (28 förekomster)
U DLM;70 $M
§A Pater cust[o]diat te, "Jesus "Christus benedicat te, "Borg... §B ...
D Fv1980;230 M
tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus Dominus noster.
G 278 M
filius, §B crux "[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug, amen. "Christus regnat, "Christus, "Guðlaug, vincit, "Christus imperat. Amen.
G 278 M
"[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug, amen. "Christus regnat, "Christus, "Guðlaug, vincit, "Christus imperat. Amen.
G 278 M
"Guðlaug, amen. "Christus regnat, "Christus, "Guðlaug, vincit, "Christus imperat. Amen.
DR 204 M
... ... ... ... ... ... ... ... ... "Christus vincit, "Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab
DR 204 M
... ... ... ... ... ... ... ... ... "Christus vincit, "Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam
DR 204 M
... ... ... ... ... ... ... "Christus vincit, "Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux
DR 204 M
... ... "Christus vincit, "Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me
DR 410 $
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B
DR 410 $
filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.
DR AUD1993;263 M
§A ... ... ... patris ... [tet]r[a]grammaton: "Christ[us](?) ... §B ... ... ...
DR AUD1995;284 M
[crux](?) "[Matthæu]s(?) <þru-> §B <artan> ... <artan> "Christu[s] "Christus regnat "[Ch]ristus imperat "Christus ...
DR AUD1995;284 M
"[Matthæu]s(?) <þru-> §B <artan> ... <artan> "Christu[s] "Christus regnat "[Ch]ristus imperat "Christus ... benedi[cat](?).
DR AUD1995;284 M
§B <artan> ... <artan> "Christu[s] "Christus regnat "[Ch]ristus imperat "Christus ... benedi[cat](?).
DR AUD1995;284 M
<artan> "Christu[s] "Christus regnat "[Ch]ristus imperat "Christus ... benedi[cat](?).
DR AUD2001;255 M
§A ... ... ... ... <os> regnat "Chr[istus](?) ... ... ... §B ... ... reg[nat](?) ... ...

DR NOR1999;21 M
et manentes in hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra omnes adversiones immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i>
DR Aarb1987;205 M
In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit "Christus regnat "Christus imperat, "Christus liberat,
DR Aarb1987;205 M
et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit "Christus regnat "Christus imperat, "Christus liberat, "Christus te/et
DR Aarb1987;205 M
sancti, amen. "Christus vincit "Christus regnat "Christus imperat, "Christus liberat, "Christus te/et benedicit, ab
DR Aarb1987;205 M
"Christus vincit "Christus regnat "Christus imperat, "Christus liberat, "Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat.
DR Aarb1987;205 M
"Christus regnat "Christus imperat, "Christus liberat, "Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater noster.
N 248 $M
§B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus, "Matthæus, "Lucas, "Johannes. §D Tetragrammaton.
N 345 M
nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus "Christus. Amen.
N 634 M
§A O Alpha, "Christus et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D
GR 12 $M
agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater "Ch[ristus] r[ex] adon[ai] §RC filii ...
GR 14 $M
"Jesus "Kristr hjálpi. "[Ch]ristus natus est nobis.

Öl 35 „$SENTIDA

Ög 248 $M

N 629 M

N A73 M

DR 350 M

DR Aarb1987;205 M

cimbalis (1 förekomst)
Laudate Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.
civitate (1 förekomst)
§A In monte "Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes "Malchus,
claritatem (1 förekomst)
Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae genuisti aeterni lumin[is] §D cl[aritatem] ...
com.. (1 förekomst)
§A ... [quo]niam (h)ortando com... §B ... §C faciet stant(?) or...
commendo (1 förekomst)
In manus tuas, Domine, commendo spiritum tuum, "Ása.
compagine (1 förekomst)
occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi

concreditur (1 förekomst)
"Jerusalem neque congreditur/concreditur, inorium(?), amen.

N A188 $M

congreditur (1 förekomst)
"Jerusalem neque congreditur/concreditur, inorium(?), amen.

N A188 $M

DR Aarb1987;205 M
DR Aarb1987;205 M

Constantinus (2 förekomster)
"Malchus, "Maximianus, "Martinianus, "Dionysius, "Serapion, "Constantinus, "Johannes. Sic requiescat hic famula §B Domini nostri
§A "Petrus ... "Markus ok ... "Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir þeir. "Auðun reist mik.

Ög 248 $M
N 54 $M

N 640 M
N B596 M

consummatum (2 förekomster)
§B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D Consummatum est. "Klas á
"Martinianus ... §C ... Dirige(?), Domine, Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ... "Marcus, "Lucas(?),

DR Aarb1987;205 M

DR NOR1999;21 M

Vg 111 M

Vg 262 $M

coniuro (2 förekomster)
Coniuro vos, septem sorores ... ... "Elffrica(?) "Affricca, "Soria,
... "Elffrica(?) "Affricca, "Soria, "Affoca, "Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut

contestor (1 förekomst)
"Affricca, "Soria, "Affoca, "Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis
contra (1 förekomst)
in hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra omnes adversiones immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen.
conversus (1 förekomst)
... conversus ...
coram (1 förekomst)
§A Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum

Öl 35 „$SENTIDA

N 53 M

cordis (1 förekomst)
Laudate Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.
cotidianum (1 förekomst)
tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos

N 603 M

cotidie (1 förekomst)
§A [Virginis e]gregie ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos

DR 174 M

cras (1 förekomst)
Meistari "Rauðr. Cras dabor toto die, sicque ago quotidie.

N 262 M
N 262 M
N A122 M

DR 413 $M

N 603 M

DR Aarb1987;205 M
N 248 $M
N A362 M
N B646 M

credo (3 förekomster)
§A "Adonai ... ecce §BP ... credo §BQ "[Sancte](?) "M[ichael](?) s[uscipe](?) a[nimam](?) credo §C
... credo §BQ "[Sancte](?) "M[ichael](?) s[uscipe](?) a[nimam](?) credo §C "M[atthæus](?) ap[ostolus](?) "L[ucas](?) "J[ohannes](?)
§A ... "[Ja]cob(?), Credo ... "Hely ... §B ... Soter, Ag[ios] §C ... Eia. Deus §D Agla
credunt (1 förekomst)
passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu
cresco (1 förekomst)
§A [Virginis e]gregie ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... §C ...
crucem (4 förekomster)
eius, ut inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda,
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix
§A Fai, fao, fau. Ecce crucem §B Domini! Aea, Agla.

DR NOR1999;21 M

DR 413 $M

crucifixum (1 förekomst)
memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me

DR 299 „M
DR NOR1999;21 M

U Fv1990;37 $M
U Fv1990;37 $M
U Fv1990;37 $M
U Fv1990;37 $M
G 278 M
G 278 M
G 278 M
DR 204 M
DR AUD1995;284 M
DR AUD1995;284 M
DR AUD1995;284 M
DR AUD1995;284 M
DR AUD2001;252 M
DR AUD2001;252 M
DR AUD2001;252 M
DR AUD2001;252 M
DR AUD2001;252 M
DR AUD2001;252 M
N 632 M

DR 25 M

crucifixi (1 förekomst)
Pax patris et filii "Christi crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes

crucis (2 förekomster)
Per crucis hoc signum fugiat procul omne malignum.
super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra omnes adversiones immundi spiritus
crux (19 förekomster)
§A Crux, "Marcus, crux, "Lucas, crux "Ma[tthæus] ... §B ... crux "Maria,
§A Crux, "Marcus, crux, "Lucas, crux "Ma[tthæus] ... §B ... crux "Maria, mater Domini.
§A Crux, "Marcus, crux, "Lucas, crux "Ma[tthæus] ... §B ... crux "Maria, mater Domini.
§A Crux, "Marcus, crux, "Lucas, crux "Ma[tthæus] ... §B ... crux "Maria, mater Domini.
patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti
[s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug,
"Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug, amen. "Christus regnat,
"Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla,
§A agla laga gala. <þruh> crux "Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?) "Johannes [crux](?)
§A agla laga gala. <þruh> crux "Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?) "Johannes [crux](?) "[Matthæu]s(?) <þru-> §B
§A agla laga gala. <þruh> crux "Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?) "Johannes [crux](?) "[Matthæu]s(?) <þru-> §B <artan> ...
<þruh> crux "Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?) "Johannes [crux](?) "[Matthæu]s(?) <þru-> §B <artan> ... <artan> "Christu[s]
§A Crux "Christi crux ... §B ... crux "Johannes crux. §C Cr[u]x "Lucas
§A Crux "Christi crux ... §B ... crux "Johannes crux. §C Cr[u]x "Lucas crux "<ma...> §D
§A Crux "Christi crux ... §B ... crux "Johannes crux. §C Cr[u]x "Lucas crux "<ma...> §D <fufius>.
§A Crux "Christi crux ... §B ... crux "Johannes crux. §C Cr[u]x "Lucas crux "<ma...> §D <fufius>. "Kristina.
§A Crux "Christi crux ... §B ... crux "Johannes crux. §C Cr[u]x "Lucas crux "<ma...> §D <fufius>. "Kristina.
crux ... §B ... crux "Johannes crux. §C Cr[u]x "Lucas crux "<ma...> §D <fufius>. "Kristina.
nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera
cubat (1 förekomst)
... "Ásbjǫrn hic "Langsum cubat in "Christo requiescens.

Vg 262 $M
N B619 M

Vg 247 M

Vr 5 M

DR NOR1999;21 M

N 632 M
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DR 410 $
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N 570 M
N 615 M
N A72 M
N A123 M
N A173 $M

cum (2 förekomster)
coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.
Filius, immensus §C Spiritus Sanctus. §D Istius hom[inis] [c]um tua misericordia. Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai.
curato (1 förekomst)
trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et
curatus
"{Jesus} "Petrus curatus

(1 förekomst)

curiam (1 förekomst)
patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.
currat (1 förekomst)
§A In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat
custodiat (2 förekomster)
§A Pater cust[o]diat te, "Jesus "Christus benedicat te, "Borg... §B ...
et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.
cœlis (6 förekomster)
Pater noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua
Pater noster qui es in cœlis.
Pater noster, qui es in cœlis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat regnu[m]
§A Pater noster qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave "Maria gratia.
§B Agla. Pater §A noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B
§A Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar þessar. §C

N 53 M
N A123 M

N 53 M

DR 174 M

G 124 M
DR 240 M
N A283
N B13 M

Vg 101

G 124 M

Vg 119 $

Vg 143 M

cœlo (2 förekomster)
nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte
tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A
da (1 förekomst)
voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus
dabor (1 förekomst)
Meistari "Rauðr. Cras dabor toto die, sicque ago quotidie.
dag (4 förekomster)
sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].
"Tóki reist ... uppá Ólafsmessu dag.
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
"Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D
Dag (1 förekomst)
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
daga (1 förekomst)
Biðið fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í
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
Daglangs (1 förekomst)
Hér liggr "Þorkell, yngsti sonr "Daglangs ok "Steinu.

Ög 43
Vg 113

GR 38 $M
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U 749
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Dagr (2 förekomster)
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.
"Dagr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn frænda, harða góðan þegn.
Dálkr (1 förekomst)
§P ... §Q "Dálkr kút g[erði] o[k] re[ist]. §R ...
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

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.

DR M90

danorum (1 förekomst)
"Sveinn rex danorum.

Ög 194 „
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U 240
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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 $

N B598 M

N B598 M

U 93 „$

Danska (1 förekomst)
"Eyndr reisti stein þenna eptir "Danska, fǫður sinn, bónda góðan.
dare (1 förekomst)
§A Dum das, carus eris, dare des[ine], §B [despicie]ris.
das (1 förekomst)
§A Dum das, carus eris, dare des[ine], §B [despicie]ris.
Dási (1 förekomst)
"Sigfastr ok "Tassi(?)/"Dási(?) o[k] "Ǫ[n]undr(?) þeir létu ep[ti]r "Þorstein.

Vg 248 M

Sö 15
Sm 83 M
U 29 $
G 270
N 108 M

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

G 293 $M

DR 114 $

Sö Fv1948;289
Vg 184

Ög 30
Ög 68 $

dat (1 förekomst)
Dat "Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens
dauð (5 förekomster)
... dauð mó[ðir](?)
Faðir ok móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi sálu han[s].
En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn
... dauð ...
"Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða harðan dauð. §C "Thomás.
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.
dauðans (1 förekomst)
ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
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)
lét reisa stein þenn[a] eptir "Ingvar, son sinn. Hann varð austr dauðr.
"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
U 812
U 896
U 925 $
U 1036
U 1087 „
U Fv1992;157
Vs 9 $
Vs 22 $
Vs 27
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

G 119 $M

[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.
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
"Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.
re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] 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 hjalpi hans ǫnd ok sálu.
... eptir "Rúnfast, bróður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru "Rúna ... drengja.
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>.
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.
dauðum (1 förekomst)
bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.

David (3 förekomster)
DR Aarb1987;205 M
partes adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus
N 248 $M
Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus
N A362 M
Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B

U 220 M

Dávið (1 förekomst)
"Dávið telgði.

Vg 200 M

Dáviðr (1 förekomst)
"Dáviðr .../gerði(?)

Vg 264 M
Vg 264 M
DR Aarb1987;205 M
N 248 $M
N A362 M

N 53 M

de (5 förekomster)
§A Domine "Jesu "[Christe, l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros] de camino ignis ...
"[Christe, l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros] de camino ignis ...
Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte

debita (1 förekomst)
et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos

N 53 M

debitoribus (1 förekomst)
nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a

Vg 247 M

decimo (1 förekomst)
"Jesus. {Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino "Olauo

N 606 M

decor (1 förekomst)
§A §B Alinn var ek §C ... §D decor amenitas, flos amoris

GR 51 $M

dedisti (1 förekomst)
tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?) dedisti(?).

DR Aarb1987;205 M

defensio (2 förekomster)
super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra omnes adversiones immundi
securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc

DR NOR1999;21 M
DR NOR1999;21 M

degi (1 förekomst)
kon[ungr](?), "Kristus sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi ... §C ... millesimo ducentesi[mo] ...

Sm 114 M

DR 27 M
DR 410 $
N 629 M
N 632 M

dei (4 förekomster)
Agnus dei.
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ...
§A Gaude, Dei genetrix, virgo immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae
et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres

DR Aarb1987;205 M

G 164 M

N 609 M
N B601 M

N 632 M

defendat (1 förekomst)
liberat, "Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater noster. ...

Dei (1 förekomst)
et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo

deil (1 förekomst)
"Guðs. "Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.
deo (2 förekomster)
Honor(?) Deo [v]en[i]at(?) meo.
Gloria in excelsis deo.
depellat (1 förekomst)
Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare laborant.

N B598 M

N B598 M

desine (1 förekomst)
§A Dum das, carus eris, dare des[ine], §B [despicie]ris.
despicieris (1 förekomst)
§A Dum das, carus eris, dare des[ine], §B [despicie]ris.

deus (7 förekomster)
D Fv1980;230 M
fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus Dominus noster.
G 73 „M
... veritatis ... §Q Dominum ... spiritum meum redimisti me Domine deus feritatis
N A122 M
Credo ... "Hely ... §B ... Soter, Ag[ios] §C ... Eia. Deus §D Agla <londu>, §E Agla, Agla.
N B596 M
"Malchus(?), "Martinianus ... §C ... Dirige(?), Domine, Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ... "Marcus,
GR 12 $M
a[ve] §RB agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater "Ch[ristus] r[ex] adon[ai] §RC filii ...
GR 13 M
"María, "Eloihi[m], "Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok sonr ok andi.
GR 56 $M
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)

DR NOR1999;21 M
DR NOR1999;21 M
DR NOR1999;21 M
DR NOR1999;21 M
N 348 M

N 143 „M
N 143 „M
N 143 „M

N 628 M

Deus (5 förekomster)
immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines
spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae.
Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine
metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et famulas tuae maies[tatis](?)
eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator agios athanatos eleison ... ... agla.
dextera (3 förekomster)
Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, dextera.
Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, dextera.
Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, dextera.
dextris (1 förekomst)
§A ... §B Dixit Dominus Domino, sede a dextris meis

Vg 216 M

N 102 „

Vg 244 M

Sm 26 M

Sö 288 $

Sm 82 „M

DR 413 $M

DR NOR1999;21 M

DR 413 $M

deyja (1 förekomst)
viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um dey[j]a.
deyji (1 förekomst)
ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
deypask (1 förekomst)
Allar sálir hér deypask í þjóð fyrir mik, skál.
Diakonus (1 förekomst)
"Magnús "Diakonus gerði mik. "Guð signi þann.
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.
dicant (1 förekomst)
Dicant omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in
dicedite (1 förekomst)
meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte
dicenda (1 förekomst)
Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.
dicit (1 förekomst)
ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in

DR EM85;438G $M

dico (1 förekomst)
[Di]co "Simon est ... ...

Sö 286 M

dictu (1 förekomst)
et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda

N 673 M

Didrik
"Didrik

DR SCHL22 M

DR 174 M

DR 413 $M

G 293 $M

N 53 M

N 53 M

(1 förekomst)

Diðrik (1 förekomst)
"Ólafr, "Anderius/"Andreas ... §EP [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan "Diðrik(?) §EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa
die (1 förekomst)
Meistari "Rauðr. Cras dabor toto die, sicque ago quotidie.
digiti (1 förekomst)
"Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in
digra (1 förekomst)
ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
dimitte (1 förekomst)
inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus
dimittimus (1 förekomst)
da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set

Dionysius (5 förekomster)
Ög 248 $M
septem sancti dormientes "Malchus, "Maximianus, "Martinianus, "Dionysius, "Serapion, "Constantinus, "Johannes. Sic requiescat hic
Vg 210 M
vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit benedictus.
DR AUD1993;265 M
§A "[Johan]nes "Marcus "Lucas §B "Dionysius(?) [tetra]grammaton.
N 637 M
§A "Dionysius, "Johannes, "Serapion §B "[Malch]us, "Maximianus, "Dionysius
N 637 M
§A "Dionysius, "Johannes, "Serapion §B "[Malch]us, "Maximianus, "Dionysius ... §C ...

N B420 M

N B596 M

Sö 352
Sö 352

N 604 M

Sö 251
U 917

M3

N 628 M

dirfðartafli (1 förekomst)
§A Því at af dirfðar-taf[l]i [t]ekr margskona[r] §B "Erlendr ... ... ...
dirige (1 förekomst)
... ... §B ... "Maximianus, "Malchus(?), "Martinianus ... §C ... Dirige(?), Domine, Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá
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>
discrete (1 förekomst)
§A ducite discrete vitam, que ... §B vestra salus mete sit nescia ...
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.
dixit (1 förekomst)
§A ... §B Dixit Dominus Domino, sede a dextris meis

DR 184 M

U 397 $

Sö 79

U 273
U 397 $
U 1074 „

Djákn (1 förekomst)
"Sveinn "Sassurs sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari "Búi gerði mik.
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.

Sö 28 „
Sö 112 $
U 70 „
U 191 „
U 276
U 462
U 539
U 644 $
U 654 $
U 674
U Fv1912;8
U Fv1993;235

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
Vg 81 M
Vg 91 M
U 29 $
U 112
U 133
U 141 „$
U 180
U 283 „
U 446 „
U 613 $
U 1016 $
U 1016 $
U 1048
Vs 5

dó (29 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(?).
"Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En
"[H]eiðr(?). Af barni dó kona "Andresa prests.
"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(?) ...
"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].
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DR 37
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Ög 123 „

Sö 130
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eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
Biðið fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m
Biðið fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga
Biðið fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
... "[O]ddgeir/"[Bó]tgeir. Er dó í "Holmga[rði] ... ...
sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
"Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi dó <aglia...>.
... ... ... "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
Dólgfinnr (1 förekomst)
§A "Dólgfinnr vreit þ[e]ssar rúnar á þ[e]ssa stein. §B ...
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)
blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s [d]ó[mi]. §C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum einskis
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Dómi (1 förekomst)
"Tumi/"Tummi/"Dómi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari
domine (8 förekomster)
et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D[omine].
§A Domine "Jesu "[Christe, l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres
... ... veritatis ... §Q Dominum ... spiritum meum redimisti me Domine deus feritatis
In manus tuas, Domine, commendo spiritum tuum, "Ása.
"Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et famulas tuae
§A Domine ... ... §B ...
... "Maximianus, "Malchus(?), "Martinianus ... §C ... Dirige(?), Domine, Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ...
§A O Domine "Jesu "Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos
domini (11 förekomster)
"Constantinus, "Johannes. Sic requiescat hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine
Anno incarnationis Domini millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat facta hæc campana.
Ave "Maria "Jesus. {Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo
"Lucas, crux "Ma[tthæus] ... §B ... crux "Maria, mater Domini.
Verbum Domini.
inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x}
Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, dextera.
Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, dextera.
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David.
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix
§A Fai, fao, fau. Ecce crucem §B Domini! Aea, Agla.
Domini (4 förekomster)
§A In nomine "Domini nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et filii,
§A In nomine "Domini nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen.
§P {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður
lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k]

dominice (1 förekomst)
magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum crucifixum

DR 413 $M

Vg 247 M
Vg 247 M
N 628 M
N 641 M

domino (4 förekomster)
quinto decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus
et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino "Siggone episcopo "Scarensi.}
§A ... §B Dixit Dominus Domino, sede a dextris meis
§A ... ... Amen. "Nikolai(?) ... §B ... Va[l]ete in Domino §C ...

Öl 35 „$SENTIDA
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Vg 221 M
D Fv1980;230 M
D Fv1980;230 M
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dominum (2 förekomster)
Laudate Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.
§P ... ... ... ... spiritum meum redimisti ... ... veritatis ... §Q Dominum ... spiritum meum redimisti me Domine deus feritatis
dominus (25 förekomster)
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s
Dicant omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus
iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus
{Ave "Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus
Ave "Mari[a], gratia pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus
Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus Dominus noster.
§A Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et filio et
§A Dominus tecu[m] §B "Ólafr
Ave "Ma[ria] gratia plena, Dominus. {Ave "Maria ... ... [Gr]atia plena}.
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus
"Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. ...
Ave "Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus
sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem
{D[ominus]} "Iacobus "<ru/ry>
§A [Ave] "Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu et mulier. §BQ
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus]
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulie[ribus].
§A "Guðríðr. In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus "Christus. Amen.
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et be[nedictus].
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§A Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus
§A ... §B Dixit Dominus Domino, sede a dextris meis
In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat ad lu[cem]/lu[men].
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
§A ... Dominus te[cum] §B ... benedictus ...
Dominus (1 förekomst)
§A "Kristus "Do[mi]nus(?), "Kristus kon[ungr](?), "Kristus sonr §B "<iokis>
Dómisnes (1 förekomst)
"Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
Domnall (1 förekomst)
"Domnall "Selshǫfuð á sverð þetta.
dormientes (1 förekomst)
"Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes "Malchus, "Maximianus, "Martinianus, "Dionysius, "Serapion,
Dóta (2 förekomster)
"[D]óta(?) ok "... ... Góð[r](?) ...
... setti stein þenna eptir "Tóta/"Dóta, son ..., bróður "Gauts.
Dotbert
"Dotbert

(1 förekomst)

dóttir (31 förekomster)
Þar liggr "Elín, "Sétta dóttir.
"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

U 472 $
"Gillaug, "Eikinefs dóttir, lét reisa stein eptir "Dragmál, móðurfǫður sinn.
U 605 „
"Ingirún(?), "Harðar dóttir, lét rista rúnar at sik sjalfa. Hon vill austr fara ok út til
U 617
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok
U 905 $
"Þorgerðr, "Hallfr[íðar](?)/"Hallfr[eðar](?) dóttir, lét rétta stein eptir "Ála/"Alla ok "Ernmund ok eptir
U 959
"Nesbjǫrn ok "Rúna, "Ǫnundar dóttir, létu rétta steina at "<suhikierf>, son sinn.
Hs 6 $
sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.
G 115 $M
"Krist náði "Hallvéar sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar
G 290 $M
"Bǫðvé(?) hvílisk [h]ér, "Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var
DR 4
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C
DR 55
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
DR 81
§A "Sasgerðr reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B
DR EM85;306 $
§A "Þorgunnr, "Þorgauts dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn,
DR AUD1996;274
§A "Þórgunnr "Kǫrlungs/"Kǫrungs dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á
N 68
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
N 344 M
bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir "Atla.
N 457 M
{Hér hvílir "Brynhildr "Eindriða d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir
N 713 M
"Lucia "Gríms dóttir á.
GR 4 M
"Vígdís "... d[óttir] hvílir hér. Gleði "Guð sál hennar.
IS IR;73 $M
Hér hvílir "Bretti[fa] "Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar.
IS IR;78 M
Hér hv[íli]r "Ingibjǫrg "[L]opts dóttir.
IS IR;129 „M
Hér hvílir undir "Valgerðr "Gunnars dóttir, ok biðið fyrir mér.
IS IR;131 „M
Hér hvílir "Margréta "Geirm[undar dóttir].
IS IR;149 M?
§A [Hér hví]lir "Hlaðgerðr "Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús sonr. Bið fyrir.
IS IR;166 M
... "Vígdís "Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir
IS IR;174 M
Hér hvílir "Halldóra "Þorgísls d[óttir].
IS IR;176 M
§A Hér hvílir "Sigríðr "Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar
Br Olsen;215 $
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en

Öl 2 „
Sm 131
U4

Ög 113

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 (37 förekomster)
lét reisa stein þenna eptir "Bófa, son sinn, ok eptir "Ásgerði, dóttur sína. "Guð hjalpi sál þeira.

Ög 239 $
þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð hjalpi sálu þeira beggja.
Ög Hov95;34
"... lagði stein ... [móð]ur/[dótt]ur sína ...
Sö 331 $
létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
Sm 94
"Ginnfastr [l]ét leggja ... dóttur sína.
Vg 17 „
§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 29 „M
Þenna stein lét gera "Karin, "Sigtryggs, yfir "Bótheiðu, sína dóttur.
G 52
... [dó]ttur/[sys]tur sína góða ...
G 68 M
"Eiríkr lét gera stein yfir sína [dó]ttur. Náði "Guð sál ...
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
G 231 M
"Sigfríðr í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í
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 „

DR 209 $
DR 230

U 472 $

Vg 202 „M
U 954 „
DR 200 M

Sö 351
U 258 $
G 138

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.
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 (3 förekomster)
Sér: "Mikjáll drap orminn. "Sveinn. "Andreas.
frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd
"Áskell í "Garði skar "Samson. Hann drap dýr.
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

IS IR;181 M

Öl 28 $
Öl 28 $
Ög 60 „
Ög 111 $
Ög 122 „$
Ög 130 „
Ög 201 $
Ög Fv1965;54
Ög Fv1965;54
Sö 167
Sö 177 $
Sö 320
Sm 48
Vg 32
Vg 61
Vg 81 M
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

dreka (1 förekomst)
... ríkja konung hér grafinn er vá {d}reka þenna.
dreng (53 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.
"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.
"Bendikt "Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et
"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.

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
DR 276
DR 288
DR 289
DR 339 $
DR 380
N B416 M

... [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.
"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
§A ... [fr]oknan dreng, á blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma

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.

Drengi (1 förekomst)
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð

Öl 16 „

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
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Sö 164 $
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Ög 64 $
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DR 1
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DR 330 $

Ög 81 $
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Sö 55
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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 ...
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.

DR 387 $
DR 389 $

DR 345 $

"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
stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
U 324
"..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
U 533
"Sigþrúðr lét reisa stein eptir "Ǫnund, son sinn. Hann var drepinn á "Virlandi.
U 577 „
... varð drepinn ...
U 582 „
"Bjǫrn ok "Ígulfríðr reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
U 654 $
stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Er var austr með "Ingvari drepinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni
U 898
merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
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 ǫnd ok
DR 387 $
reisti stein þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.

DR 217 $

U 216
U 944

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] ...

N7M

Drótni (1 förekomst)
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.

U 1013 $
DR 131
DR 209 $
DR 295
DR 373 $M
DR EM85;493 M
N 252

dróttin (7 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
várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir
ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda
"<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
U 960 $
U 1143 $
U Fv1933;134 $
DR 373 $M
DR 380
N 38 M
N 156 M
N 289 M
N 289 M
N 309 M
N 319 M
N 320 M
N 390 „M
N 393 M

dróttinn (18 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.
"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
gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a
dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
Dróttinn, INRI.
§A Jǫtna ... §B Dr[óttinn](?)
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B
um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt
Dróttinn minn, tý mér til þess at ek fá betra.
Haldi hinn helgi dróttinn hǫnd yfir "Brynjulfs ǫndu. Þat sé sat.
Haldi hinn helga dróttinn h[ǫnd]
"Guð dróttinn hjalpi sálu "Ketils.
Nú er palmsunnuaptann. Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær

dróttins (1 förekomst)
and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.

N B524 M

dróttni (2 förekomster)
leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir
Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok

DR 373 $M
DR 373 $M

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.

DR 26
DR 134 $

Br Olsen;193B $

N 247 M

Sö 39
Sö 83 „
Sö 318 $
Vg 174 $
U 29 $
U 214
Gs 7
DR 379 $

DR 190

Druian (1 förekomst)
"Druian, sonr "Dufgals, reisti kross þenna ept "Aþmiu[l], konu sín[a].
drukku (1 förekomst)
[Ǫ]lhúsmenn reistu stein þenna eptir "Skarða, en þeir drukku [e]rfi hans

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

U 455

U 323 $

N 360 M

G 104A $M

Sm 114 M

Sm 49 M

N 604 M

N 298 M

Br Olsen;193B $
Br Olsen;215 $

druknuðu (1 förekomst)
þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
Drums (1 förekomst)
ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum
Dryllr (1 förekomst)
"Ragn[ar](?) "Dryllr.
drøvilsi (1 förekomst)
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp
ducentesimo (1 förekomst)
mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi ... §C ... millesimo ducentesi[mo] ...
ducentisimo (1 förekomst)
Anno incarnationis Domini millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. "Bero scripsit.
ducite (1 förekomst)
§A ducite discrete vitam, que ... §B vestra salus mete sit nescia ...
dúfan (1 förekomst)
Illu vinnr dúfan þar hvolf óisk ok fugl þar tekr þoku.
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

dum (1 förekomst)
§A Dum das, carus eris, dare des[ine], §B [despicie]ris.

N B598 M

N 344 M

dúni (1 förekomst)
undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir "Atla.

N B596 M

DR EM85;151B $

DR 262

N B249 M

Sm 136 „$

DR EM85;151B $

N B249 M

dux (1 förekomst)
§A ... ... dux(?) ... ... §B ... "Maximianus, "Malchus(?), "Martinianus ... §C
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.
dverga (1 förekomst)
§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er
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
dynta (1 förekomst)
§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í

Sö 224
U 181 $

DR 47 $M

DR 200 M

DR 81

Ög 187

Sm 4 M

Ög 151

Sö 130

N 257 M

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.
dyr (1 förekomst)
... ... ... á hin dyr ... ... ... ... ... hér(?) æ(?) skal(?) vera(?) ... ... ... ...
dýr (1 förekomst)
"Áskell í "Garði skar "Samson. Hann drap dýr.
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.
Dýrabergi (1 förekomst)
"Finnviðr hjó þetta ker á "Dýrabergi(?).
Dýrbjǫrn (1 förekomst)
"Þor[bjǫ]rn(?)/"Dýr[bjǫ]rn(?) reisti/rétti stein þenna eptir "<uisþi> "Sveins(?)
dýrð (1 förekomst)
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ...
dýrðar (1 förekomst)
... kirkju þessi til gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar ok gaf til sex ...

Ög 60 „

GR 9 M

G 188 $

Dýri (1 förekomst)
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?)
dýrkunar (1 förekomst)
"Þórleifr gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar "Guði almátkum.
dýrlig (1 förekomst)
góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði stein ...

Vg 165 M
Vg 165 M

Dýrmóðsson (2 förekomster)
"Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf
steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave "Maria gratia.}

Ög 57 M
Sm 123 M
Vg 220 M
G 155 M

dyrr (4 förekomster)
"Ásmundr gerði dyrr þessar.
"Ásmundr gerði dyrr þessar "<lafri>.
"Ásmundr gerði dyrr.
"Geirvaldr jarnaði dyrr.

Sö 198
N B249 M

dýrum (2 förekomster)
stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.
heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr

U 394

Öl 1 $

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

U 181 $

dœttr (1 förekomst)
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.

G 312 M

DR NOR1999;21 M

Eadrinc (1 förekomst)
"Eadrinc/"Auðrinkr.

DR 305 $M?

DR 56
DR 111 $M
DR 143
DR 339 $

DR 143

ea (1 förekomst)
sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.

Ebba (4 förekomster)
"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
§A "<þuæþ> gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás gæti. §C
§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.

DR 28 „M

DR Aarb1987;205 M
N 248 $M
N 262 M
N A362 M
N B646 M

Ebbis (1 förekomst)
[H]ér liggr ... "<kiæ-> "Ebbis sonr(?).
ecce (5 förekomster)
eius, ut inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda,
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda,
§A "Adonai ... ecce §BP ... credo §BQ "[Sancte](?) "M[ichael](?) s[uscipe](?)
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda,
§A Fai, fao, fau. Ecce crucem §B Domini! Aea, Agla.

DR 413 $M

Vg 247 M
Vg 247 M

DR 209 $
DR 230
DR EM85;493 M
N 650 M

DR EM85;371B $

DR 235 $M

Hs 7
N 648 M
N A74 M
N B448 M

Vg VGD1987;117

Ög 248 $M

ecclesia (1 förekomst)
§A "{Jesus "Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit
ecclesiae (2 förekomster)
sexagesimo quinto decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao
septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno
eða (4 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.
á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti.
á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú
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.
Eðvin (1 förekomst)
"Guð ... fyrisé "...brets sál, hann gerði steina ... "Eðvin(?) brú(?).
ef (4 förekomster)
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,
ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð
kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát
mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú
Efa (1 förekomst)
.../"Efa(?)
Efesiorum (1 förekomst)
§A In monte "Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes "Malchus,
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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
Efkar (1 förekomst)
§A <fuþorkhniastbmlʀ> §B "Efkar/"Afkar.
Efli (1 förekomst)
"Efli me [f]ecit.
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 (2 förekomster)
"Sigurðr "Jarlssonr reist rúnar þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til
"Akli reisti stein eftir "Ulf, [bróðu]r sinn.
eggja (1 förekomst)
kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D
Egidii (1 förekomst)
"Magdalena "Jacop "Óláfr "Laurencius "María "Bartholomei "Egidii "María kross "Mathei "Mikjáll
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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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.
ego (2 förekomster)
Ego sum lapis.
... ... ... ... ... ... ... ... ego ...
egregie (1 förekomst)
§A [Virginis e]gregie ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ...
Egvið (1 förekomst)
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
ei (8 förekomster)
{Hic iacet "Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave
"Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an].
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi
Gleðizk ei, á mik "Gási.
§A Viltu ei náða mi{k}, só taki þi{k} §B fján¶¶dinn! Amen!
þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi
Berr mín ørendi þat ek ei hafa <skyrte>
<eiʀ> (1 förekomst)
"Ásmundr ok "<e-iʀ>, synir "Gyríðar, settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta
Ei.. (4 förekomster)
"Ei... ... [hǫgg]va [st]e[in] ... [s]onu "Eimund[ar] ... sunnarla á
"Ulfr o[k ... "I]ngimundr ok "Ei... ... [stei]n(?) e[ptir](?) ...

Gs 12 $
G 135

N A122 M

"Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá.
eia (1 förekomst)
... "[Ja]cob(?), Credo ... "Hely ... §B ... Soter, Ag[ios] §C ... Eia. Deus §D Agla <londu>, §E Agla, Agla.
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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

N 171 M

eiðar (1 förekomst)
er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu
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eiði (1 förekomst)
lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.
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 ...
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eigi (23 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
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.
Sku[nd]a eigi!
félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr.
hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef
... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?) váð(?)] §D eigi er ofdýr.
En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En
Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
§A Vakat hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem jarlsins menn ...
sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D
... eigi ... af þeirri hirð ... þoat ek som ...
ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls ... ... ... ...
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
§A [T]ak(?) eigi há(?) á hafi úti, tak heldr <hu...> §B <...uran> <marum>
eign (1 förekomst)
Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
eigu (5 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(?)
vitni kirkjupre[sts]/kirkjupre[sta] ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum lítlu "Folbóa garða.
... eigu hellur þessar.
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Eihvatr (1 förekomst)
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok
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.
Eikibý (1 förekomst)
§A "Bótviðr í "Eikibý/"Ekebys. §B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan
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.
Eiksta (1 förekomst)
hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til "Eiksta/"Eksta.
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.
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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.
Eilífr (6 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.
§A "Eilífr "Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli
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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ein (5 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.
bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því
§B Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til
§A "Garða/"Garde kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið

eina (3 förekomster)
U 102
lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
G 136 „$
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?)
IS RunaIslandi16 M
Hér hvílir "Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.
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Einar (1 förekomst)
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.
Einarr (11 förekomster)
Hér liggja feðgar tveir. "Heðin ok "Einarr hétu þeir.
bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.
Hér liggr "Einarr "Arnbjarnar sonr. "Guð.
§A "Randr lét reisa stein ... ... ... ... §B "Einarr hjó rú[nar].
"Einarr hjó.
kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn,
"Einarr á.
"Einarr á mik.
"Einarr "Sínkr(?) á mik. "Einarr "Sínkr(?) á mik.
"Einarr "Sínkr(?) á mik. "Einarr "Sínkr(?) á mik.
"Áslakr, "Erlendr, "Kolbeinn, "Sigurðr, ... §C "Hrólfr, "Einarr, "Þórðr, "Hallkell, "Ólafr, "Erlendr, "Bjarni, "Þórr, "Sigurðr
Einars (1 förekomst)
"Þorst[ei]nn "[E]inars sonr reist rú[n]ar þessar.
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Einarssonr (1 förekomst)
§A "Páll "Einarssonr reist rúnar þess[ar] §B ... stein þenna eptir ...
einaþá (1 förekomst)
vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C
Eindriða (1 förekomst)
{Hér hvílir "Brynhildr "Eindriða d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>,
Eindriði (12 förekomster)
§A "Eindriði §B gerði §C kar vel.
§P "Eindriði skar mjáfingr sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar,
§P "Eindriði skar mjáfingr sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr "Ólafs á "Ló.
§A "Þórolfr gerði kirkju þessa. "Ásgrímr, "Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði, "Sjaundi, "Þórulfr. §B "Þórir reist. §C "Ólafr.
Þessar rúnar reist "Eindriði prestr "Jónssonr, ok biðið fyrir mik.
{Hér hvílir "Brynhildr "Eindriða d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.]
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en
ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en
"Eindriði
"Eindriði
"Eindri[ði] á sekk þenna.
"Erlingr "Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok
einfalt (1 förekomst)
§A Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við
Eingeirr (1 förekomst)
"Mungeirr ok "[Ei]ngeirr(?) þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?)
eingi (1 förekomst)
ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann

Ög 136 $

N 253 M

U 69
G 138

Öl 39 $

U 214

Sö 303 $

U 127
U 164
U 212
U 212
U 261 $
U 331
U 337 $
U 778
G 249 M
G 306 M
N 184

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
eini (1 förekomst)
[Ártíð "Ha]llvarðs er eini nótt eptir [Allra heila]gra messudag. "Brúsi reist.
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 (18 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
létu reisa steina þessa alla at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd
ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum lítlu "Folbóa garða.
"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi
"Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.

N 573 M
N A39 $M
N B46 M
N B89 M
N B91 M
N B287 M
Br Barnes28 M

N 232 M

e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu]
er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta],
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu]
t[ýrsdagr], ó[ðinsdagr], þ[órsdagr], f[reyjudagr], l[augardagr], e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta],
Góðr var einn hlutr.
§A e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu]
"Hákon einn bar fé ór haugi þessum.
einni (1 förekomst)
nóttum fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?) andaðisk einni nátt eptir "Ben[edikt]usmessu §C "... andaðisk tíu nóttum(?)

DR 114 $

Einráða (1 förekomst)
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði

Sö 166
N 214 M

Einriði (2 förekomster)
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á
Reist "Einriði at "Eystein.

N 648 M
N B416 M

G 99 M
G 100 M
G 293 $M

G 119 $M
G 119 $M
G 119 $M

einskis (2 förekomster)
koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér
[d]ó[mi]. §C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum einskis verðr um gumna ferðir.
einu (3 förekomster)
kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í
slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs
einum (6 förekomster)
ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með
með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk
með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok

G 119 $M
G 119 $M
G 119 $M

N B255 M

U 20 $
U 29 $
DR 1
N A180 M

Vg 4

U 234 „
U 513
U 540
U 1165
G 68 M
G 100 M
N 121 M
N 416 M
N 497 M
N 583 M
N 652 M
N 679 M
N 680 M
N 681 M
N 682 M
N 683 M

með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok
með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok
með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok
eir (1 förekomst)
halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik blundi.
Eirík (4 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
§A "Eirík ok ... ... §B ... ...
Eiríki (1 förekomst)
gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
Eiríkr (22 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 lét gera stein yfir sína [dó]ttur. Náði "Guð sál ...
skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs
en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr var ok.
"Eiríkr
Þessir sukku í fjǫrð "Jóhan, "Eiríkr "Loðinn biskup(?) kapaleinn ... ...
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist. Valete.
"Sigurðr: halfan ask. "Eiríkr.
"Eiríkr á.
"Eiríkr á.
"Eiríkr á.
"Eiríkr
"Eiríkr á.

N 684 M
N A206 M
N A280
N B303 M
N B572 M
N B586 M

N 279 M

Vg 119 $
Vg 119 $
U 960 $
DR 17
N 79 M

N 581 M

"Eiríkr á.
"Eiríkr, rít mér rúnar!
"Eiríkr gerði spítu á hafi.
§A ... §B "Sigríðr, "Eiríkr, "Guðrún ...
§A Þetta reist "Eiríkr baki um nót ... §B Þetta reist "Árni ...
"Eiríkr
Eiriks (1 förekomst)
Ártíð "Eiriks er þá er fimm nó[ttum] er ...
Eiríks (5 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.
Hér hvílir "Þóra, móðir "Eiríks prests. Pater noster.
Eiríksdóttur (1 förekomst)
"Margarétar "Eiríksdóttur, "Ólafs "Silfrsmiðs.

N 454 M

Eiríkur (1 förekomst)
"Eiríkur "Þorsteinssonr

Sm 18 „M

Eiríkus (1 förekomst)
"Eiríkus(?) var minn smiðr. "María(?) sú(?) mildasta(?).

Sö 90 $
U 70 „
U 181 $
U 459

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.

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

U 791
U 968

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.
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.

G 48 M
G 293 $M
G 317 $M
N B241 M

eitt (4 förekomster)
§A Árum [e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var] kirkja málað ... ... ... ... ... ... ... §B
minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok
"Guð náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu
nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með

U 861

DR Aarb1987;205 M
N 603 M

Vg 119 $
Vg 119 $
Vg 119 $

Ög 8 $

Eiþorn (1 förekomst)
reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>
eius (2 förekomster)
neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem
§A [Virginis e]gregie ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus
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 (110 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 74 M
Ek maðr(?).
Sm 164 M
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði.
Sm NOR2001;25
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
Vg 163 M
Herra "Guð bið ek signa ... "Sigrø[ð]/"Sigþrú[ð] ... vera ...

Vg 210 M
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð
U ANF1937;163
§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
U AST1;166 M
veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?
Vr 1 U
[Le]ubaz(?) haite. Hrabnaz hait[e]. Ek, erilaz, runoz writu.
Bo Krause1966;73A U
Ek "Hrazaz/"Hraþaz satido [s]tain[a] ... "Swabaharjaz s[a]irawidaz.
G 55 $M
"Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í
G 98 U
§P Mik "Merila(?) worta. §Q Ek, erilaz, worta.
G 104A $M
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María
G 104E $M
... ... §B Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir
G 128 $M
Vilið ér hlýða hvat ek vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ... svíkja/sœkja.
G 251 U
Ek(?) erilaz(?) ...
G 287 U
Ek(?) erilaz(?) ...
DR 12 „U
Ek "Hlewagastiz "Holtijaz horna tawido.
DR 196 U
Ek erilaz "Asugislas "<muha> haite ... ginnu ... ... ... ... ...
DR 239
<fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
DR 261 $U
§AP Ek erilaz sa "Wilagaz haite’ka §AQ Ek erilaz "Sawilagaz haite’ka §B
DR 261 $U
§AP Ek erilaz sa "Wilagaz haite’ka §AQ Ek erilaz "Sawilagaz haite’ka §B ... ... alu
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 BR45 U
Ek "Fakaz f[ahido].
DR BR64 U
Ek "Fakaz fahido.
DR EM85;128A $U
Ek "Unwodz.
DR EM85;493 M
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin,
DR EM85;493 M
sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
DR SCHL3
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á
N 13 M
§A "Áslakr gerði mik. Rúnar ek ríst ok ráðna stafi. ... §B ...
N 49 M
Ek hefi verit þar muni na kránni, "Bó[tulfr](?)/"Bergþórr(?).
N 108 M
§AP Ek heiti "Jésús "Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða
N 108 M
§AP Ek heiti "Jésús "Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða harðan dauð. §C "Thomás.
N 108 M
§AP Ek heiti "Jésús "Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða harðan dauð. §C "Thomás.
N 121 M
ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr var ok.
N 192 M
Ek vilda kjósa mey, þá er fegrst er í "Þursheiminum(?).
N 309 M
Dróttinn minn, tý mér til þess at ek fá betra.
N 388 M
Ek trúi á "Guð.
N 445 M
Til "Guðs vil ek.
N 446 M
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok
N 446 M þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
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minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
Ek fann kníf.
Ek hjǫ hell.
Gæti "Guð þess er ek olmaða.
Kyss á mik, þvíat ek erfiða.
§A §B Alinn var ek §C ... §D decor amenitas, flos amoris
§A "Roma, caput mundi. §B Út var ek í gær.
skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok
§A "Lunaneyju, húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær
mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
§A ... nam ek þetta því: fe fu fa fø §B <fuþork> ... §C ... ...
§A Vakat hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem jarlsins menn ...
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér
okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil,
Ek ann "Guð.
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...
§A "Ása ann "<st->. §B Ek veit.
§A Unna ek meyju(?) enn betr. §B Enn betr.
Ek ann ekkju v[el].
... eigi ... af þeirri hirð ... þoat ek som ...
... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...
[o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E
Slíka vilda ek mína sem þú est.
§A Ek sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér
reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr "Amundasonr á mik.
§A Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við
§A Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við
svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok
þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð.
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir
Mynda ek miklu optar mjǫð-ranni koma náliga.
... ... §B ... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með
Vin á ek vers at launa verit.
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G 152 M

§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur
"Ingibjǫrg unni mér þá er ek var í "Stafangri.
"Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð
hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú
§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.
§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
§A ... ... §B ... en ek man ... §C berr í brjǫst mér ...
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið,
hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
§A ... ... ... §B [þ]ú mik man ek þik.
Fann ek bein ...
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á
lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek
þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af
ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa.
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D ...
§P Sé(?) um(?) bað(?) ek(?). §Q Séum(?) bað(?) ek(?). §R ... §S ...
§P Sé(?) um(?) bað(?) ek(?). §Q Séum(?) bað(?) ek(?). §R ... §S ...
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr
§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
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
Berr mín ørendi þat ek ei hafa <skyrte>
eka (3 förekomster)
§A Eka "Sigimarz ... §B ... raisido’ka staina ... ... ... ...
"Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar],
"Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu, "Weladauþs, sa þat §D
Ekebys (1 förekomst)
§A "Bótviðr í "Eikibý/"Ekebys. §B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan

Öl SAS1989;43
Sö 174 $
Hs 7
G 336 „M
N 648 M
N 648 M

N B57 M

G 201 M
G 255 M
Br Barnes9 M

N 536 M
N A282 $

G 71 „$M

DR EM85;312

N 685 M

ekki (6 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
"Guð fyriláti oss/ekki/... várar syndir, so sagði "Pétar múrameistari.
ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C
nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.
ekkils (1 förekomst)
Ekkils ýti-blǫkkum
ekkja (3 förekomster)
"Hallþjóð, "Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon
"Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr
§A "Ingibjǫrg, hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C
ekkju (2 förekomster)
prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans. "Þorsteinn gerði mik.
Ek ann ekkju v[el].
Eksta (1 förekomst)
lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til "Eiksta/"Eksta.
Elda (1 förekomst)
þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
Eldjarn (1 förekomst)
"Eldjarn á.

N 595 M
N A117 $M

N 348 M
N 348 M
N 356 M
N 627 M
N 627 M

DR Aarb1987;205 M

Eldríðr (2 förekomster)
"Eldríðr á.
§A "Gyða, "Guðrún §B "Eldríðr §C <fuþorkhniastbmly>
eleison (5 förekomster)
§A "Emanuel "Sabaoth "Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus
"Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator agios athanatos eleison ... ... agla.
{K}[yrie](?) e[leison](?) B[enedictus](?) {q}[ui](?)
Kyrie eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Elffrica (1 förekomst)
Coniuro vos, septem sorores ... ... "Elffrica(?) "Affricca, "Soria, "Affoca, "Affricala. Coniuro vos et

U 205 „

...elfr (1 förekomst)
"...elfr hjó ...

Sm 25 M

Elgjaholts (1 förekomst)
"El[gjaholts] kirkja ... ...

U 130

N 58 „

Öl 53 M
N 72 „M

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.
Elín (2 förekomster)
Þar liggr "Elín, "Sétta dóttir.
Hér hvílir "Elín "Neriðsdóttir. Artíð hennar er "Klementsmessuaptan.

GR 43 $M
GR 43 $M

Elion (2 förekomster)
§PA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sebaoth "Zion §PB "Elion ... "Adonai lux(?) ... grammaton "Sebaoth(?) "Mikjáll "Gabriel
"Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sabaoth "Zion(?) §QB "Elion ... "Adonai lux [t]etragrammaton "Sadai(?) "Mikjáll "Gabriel §QC

DR 373 $M
N 631 M

Elisabet (2 förekomster)
ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn
§A "Maria peperit "Christum, "Elisabet peperit "Johannem "Baptistam. In illarum §B veneratio[n]e sis

G 99 M

elliftu (1 förekomst)
ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.

G 341 M
N 174 „M
N 573 M
N A39 $M
N B46 M
N B89 M
N B287 M

ellifu (7 förekomster)
... Ellifu hundrað ár ok ... biðið fyrir ... ... stein. "Bótviðr lét gera
Mem[orandum]: Ellifu nætr til "Bótulfsvǫku ártíð "S[...] "A[...].
t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján]
þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán], f[imtán], s[extán],
t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján]
þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu] ...
t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] §B ... ... §C ... ...

N 650 M

elligar (1 förekomst)
á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld.

GR 13 M

GR 13 M

Eloi (1 förekomst)
"María, "Eloihi[m], "Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok sonr ok andi.
Eloihim (1 förekomst)
"María, "Eloihi[m], "Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok
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Elon (6 förekomster)
§PA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sebaoth "Zion §PB "Elion ...
§PA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sebaoth "Zion §PB "Elion ... "Adonai
§PA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sebaoth "Zion §PB "Elion ... "Adonai lux(?) ...
... grammaton "Sebaoth(?) "Mikjáll "Gabriel §PC "Rafael. §QA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sabaoth "Zion(?) §QB "Elion
"Sebaoth(?) "Mikjáll "Gabriel §PC "Rafael. §QA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sabaoth "Zion(?) §QB "Elion ... "Adonai
"Mikjáll "Gabriel §PC "Rafael. §QA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sabaoth "Zion(?) §QB "Elion ... "Adonai lux
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.
eltr (1 förekomst)
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D ...
em (1 förekomst)
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D ...
Emanuel (2 förekomster)
§A "Emanuel "Sabaoth "Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega]
§D Istius hom[inis] [c]um tua misericordia. Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, "Paraclitus ac
en (184 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.
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
"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.
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 81 M
dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt hv[erjum] ...
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
"Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
U 371 $
si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
U 375 $
"Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð dauðr í "Bógi(?).

U 377 „
"Ketiley létu stein rétta ok brú gera eptir "Ólaug, dóttur sína. En "Sveinn risti [rú]nar.
U 413
"Ulfr lét gera merki eptir "Jǫrund, son sinn, en "Bjǫrn ok "Hrœríkr eptir bróður sinn.
U 431
"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
U 485 $
rétta stein eptir "Sigvið, fǫður sinn, ok "Ingifast at bónda sinn. En "Ófeigr/úfeigr "Œpir risti.
U 512 $
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.
U 517 $
"... ... ... re[ist]u stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar
U 518 $
eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir. Hann endaðist í "Silu nór en þeir aðrir út í "Grikkjum. "Guð hjalpi [þei]ra ǫnd ok sálu.
U 539
fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
U 541 $
Hér liggr "Sigreifr/"Særeifr, bróðir ... ... En "Œpir risti rú[n]ar.
U 565 „
"Manni/"Máni ok "Áfríðr létu gera brú eptir "Óleif, son sinn, en "Jóhan at bróður sinn. "Œpir risti.
U 566
at brœðr sína "Holta ok at "Þorkel ok at "Sjalfa, synir "Sveins. En "Œpir risti rúnar.
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
þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
U 758
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
þenna at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
U 847 $
sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta
U 847 $
sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
U 849 „
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti ... ...
U 871
"Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
U 922 $
sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir risti.
U 950
"Gunnbjǫrn lét reisa stein at "Ás... ... [s]on, en "Nefgeirr at bróður sinn.
U 954 „
frændr rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð
U 961
"Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr réð, en "Œpir.
U 962
... at sik sjalfa[n kvi]kvan. En <rai–n> "[F]astgei[rr](?).
U 969
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
U 973
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
U 973
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
U 1139 $
stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist á rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri,
U 1139 $
stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn reist rúnar þessar þeir ...
U 1159
"Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
U 1161 $
eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir
U 1161 $
"Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífsteinn.
U Fv1912;8
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk
U Fv1953;263
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
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"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
"Brúsi lét rétta s[tein þenna] ep[ti]r "Egil, bróður sinn. En h[a]nn varð dauðr á "Tafeistalandi, þá "Brúsi fœrði leiðang(?)
ok "Friði reistu stein þenna eptir "Búri/"Býri, fǫður sinn. En "Farþegn markaði.
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
ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
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
svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á
gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn fáði.
... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar]. ...
stein þenna eptir sonu sína þrjá "Fróðmar/"Hróðmar en ... ... ... En "Brúsi "Ásbjarnar sonr fáði rúnar þe[ssar]. ... ráða(?).
þenna/þessa eptir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a] "Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En
"Bresa/"Brísa son. En "Bresi/"Brísi var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr
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
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].
"Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr
sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði
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
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.
sonr rétti stein þenna eptir "Fégy[lf]a "Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr
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
"Bresa son. "Freymun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn. §Q "Hróðmundr "Hé-Gylfis sonr rétti stein þenna eptir
sonr rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
þenna 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.
"Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í
Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit
þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en
En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum
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
"...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
§A "Nikulás skrifaði mik en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var prím ok ... [va]r
náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund
hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
"Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.

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 EM85;493 M
þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
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](?) ...
DR SCHL22 M
"Diðrik(?) §EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill
DR SCHL22 M
[Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...
N 19 M
þenna lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið hennar [er] "Lúkasmessu.
N 21 M
"Sveinn á mik á "Jaðri, en hér hvilir undir "Ása.
N 26 „M
Þessar hurðir gerði "Þórðr á "Stafi, en "Kári [gerði] hringana góðu.
N 121 M
"Þórulfr gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr,
N 169 M
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
N 169 M
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
N 178 M
"Árni "Þorsteinssonr gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var
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 247 M
[Ǫ]lhúsmenn reistu stein þenna eptir "Skarða, en þeir drukku [e]rfi hans
N 287 M
sína. §A Þrim nóttum eptir "Bó[tulfsmessu](?) ... §B "[Gunnva]rar. En "Finnr gerði.
N 291 M
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er
N 411 M
"Guð hjalpi þeim, er mik reist, en þat var "Haukr.
N 446 M
þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
N 447 M
"Ívarr ".../"Sm[ið]r(?) gerði mik, en "María á mik.

N 457 M
{Hér hvílir "Brynhildr "Eindriða d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.]
N 648 M
félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss
N 648 M
bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita.
N 650 M
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat
N 650 M
gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka.
N 650 M
"Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn
N 650 M
minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
N A222
... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
N B320 M
§A ... ... ... hefi ... ... §B ... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D
N B410 M
<geukaukcuk> <liui> á mik, en "Guð blessi þik.
N B434 M
§A "Jón "Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr mik.
N B434 M
§A "Jón "Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr mik.
N B448 M
bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn
N B495 M
§A ... ... §B ... en ek man ... §C berr í brjǫst mér ...
N B496 M
svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
N B625 M
heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ
N B644 M
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D ...
Br Barnes4 M
at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
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

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 ... ... ...

Ög 81 $
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 $

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
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 $

N 103 M

Endils (1 förekomst)
í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.
endimerki (1 förekomst)
reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í "Langaforsinn. §C fura §D ...

Sö 34 $
U 153

Br Or10 $M

Sö 140
Sö 277
N B625 M

Sm 54 M

DR EM85;371B $

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] ...
eng (1 förekomst)
Eng(?) er kirkja goði(?) ljúf(?) s[em](?) ...
engi (3 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] ...
svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni
Engibriktssonar (1 förekomst)
"Guð geymi H[erra] "Engibriktssonar sálu. Hann "Knútr hér liggr.
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

Ög 104 $
Ög Fv1950;341
Sö 46

England (1 förekomst)
eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
Englandi (21 förekomster)
reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
stein þenna ept[i]r "Vígfast, fǫður sinn, er var dauðr á "Englandi, son "Helgu.
reistu stein þenna at bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.

Sö 160
Sö 166
Sm 5
Sm 27
Sm 29 $
Sm 77
Sm 101
Sm 104
Vg 20
Vg 187
U 194
U 241
U 344
U 616 $
U 812
Vs 9 $
Gs 8 $
DR 6

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

U 978
U 1181

Vg 50

"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
"Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
eptir "Ketil, §B son sinn. Hann var §C manna mestr óníðingr, er á "Englandi aldri týndi.
"[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.
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
... vestr á "E[nglan]di(?).
... reisti stein eptir "Guðmar(?), son sinn. Er var drepinn á "Englandi.
"Geiri setti stein þenna eptir "Guða, bróður sinn. Er á "Englandi aldri týnði.
lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá
ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].
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](?) ... ...
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.
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.

N 62

Engli (1 förekomst)
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í

N 654 M
N B525 M
N B535 M

engu (3 förekomster)
§A "Pétr lét tvær merkr, "Ólafr þrettán pund. §B "Sverðolfr ... engu lo[kit].
á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýti[r].
kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...

N A258 M
N A258 M
N B111 M
N B535 M
N B628 M
N B628 M

enn (6 förekomster)
§A Unna ek meyju(?) enn betr. §B Enn betr.
§A Unna ek meyju(?) enn betr. §B Enn betr.
§A Snót gat lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær fyrir mǫnnum, §C ...
þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
§A "Rannveig "Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C hestreðr. §D ...
ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C hestreðr. §D ...

Sö 208

U 705 $

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].

episcopo (1 förekomst)
Vg 247 M "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino "Siggone episcopo "Scarensi.}

DR 215 M
N A242 M

episcopus (2 förekomster)
Episcopus "Gisico.
§A ep[is]{c[opus]}(?) §B "{C[h]r[isto]s}

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.
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... 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 (1664 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 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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"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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"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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"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.
sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A
"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.

Sö 344
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!
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... [kum]l þessi eptir "Svei[n], fǫður sinn.
... ... 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.
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"Helgi reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
"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.

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 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 NOR1994;25 SENTIDA
"Rói risti rúnum eptir "Hástein, bróður.
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](?) ...
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Vg 55
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Vg 59
Vg 61
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Vg 66
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Vg 85
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Vg 103
Vg 104
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... [se]tti [st]eina eptir "Svei[n](?) ...
"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.
"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.
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"<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 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](?) ...
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr
"{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.}
"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.
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"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.
"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.
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"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.
"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] ...
"<–uiþatrik> ok "<giokuifr> þau létu gera merki eptir "<ar–> <-turæiþ> <oæ>.
"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.
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"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.
§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.
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"<...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.
... [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.
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"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.
"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.
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"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.
"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.
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"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
"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] ...
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"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!
"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.
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... 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.
... 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
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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.
§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.
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"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] ...
"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.
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"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
§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.
"Guðleifr ok "Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg, móður hans.
"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.
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... "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.
... 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.
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"... 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.
"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 ...
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"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.
"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...
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"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 ...
"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
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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.
... ... ... "<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.
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"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
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.
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"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.
"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.
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"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.
"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.
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"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.
"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

U Fv1988;241
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok] "Herj[a]rr
U Fv1990;32A
... stein þenna e[pti]r ...
U Fv1990;32B
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
U Fv1992;156
... stein þenna ... eptir ...
U Fv1992;169
... reisti stein þenna eptir "Spraka, son ... góðan.
U Fv1993;231
"<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 ... ...
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"... lét reisa eptir ...
... l[é]t gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál [hans].
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k]
"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
"Bófríðr/"Bótfríðr/"Bótfreðr lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
"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, 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.
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"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] ...
"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
<sial> <synkr> létu ... ge[ra] eptir "... fǫður ... "Guð hann barmi sik ... ... ... ...
"Bótgeirr meistari gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í
"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...
"[Sigr]eifr(?) ... lét gera stein eptir konu sína "Ástríði ok ...
§A Árum [e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var]
§A ... §B Ráð rún eptir harmrǫðum(?)/harmbráðum(?) §C ... ... ... ... ... §D "María,
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
§A ... stein eptir son, sá(?) ... ... ... §B ... ... ... ... ... ... ... dau[ðr](?)
son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann "Geirvald í "Lyum/"Lye.
"Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B ... §C ... §D Vér hafum rist eptir "<laurfian>.
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
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"Jakobr ok "Hróðl[ík]n(?) létu gera þenna stein eptir "Aldvið, sinn son.
Biðið fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ...
"Friðgeirr ok "Alvaldr ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus
§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
"Ólafr í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok "Hróðheiðu.
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.
... lét gera s[tein] ... [e]ptir son sinn ...
... [y]fir/[e]ptir "Auðb[jǫ]rn, 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 ...
"Sigleikr lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans sál.
"Hróðlau[g] [l]ét reisa ... [e]ptir "Friðbjǫrn, son si[nn].
... lét gera stein ept[ir] ...
... [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.
§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
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi hans.
"<ua–>, "Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína. "...kell h[jó].
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.
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"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
"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.
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"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.
"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.
... reistu stein ept[ir] ... "[Kri]str hjalpi sál ha[ns].
"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 ...
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"... 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.
§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>.
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... [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
sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar,
... 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 ...
Ártíð er "Ingibjargar "Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i
Ártíðadagr "Steins ... <suæins> er sjau nóttum eptir "Hel[gramessu].
fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?) andaðisk einni nátt eptir "Ben[edikt]usmessu §C "... andaðisk tíu nóttum(?) fyrir
§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.
[Ǫ]lhúsmenn reistu stein þenna eptir "Skarða, en þeir drukku [e]rfi hans
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
[Ártíð "Ha]llvarðs er eini nótt eptir [Allra heila]gra messudag. "Brúsi reist.
"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.
"Ketill setti stein þenna eptir "Finn, mág sinn.
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
[Ártíða]rdagr "Jǫru[nda]r [er] ... nóttum eptir "Barthol[omeusmessu](?).
"Erlendssonr ... §B "[Gu]nnvǫru, konu sína. §A Þrim nóttum eptir "Bó[tulfsmessu](?) ... §B "[Gunnva]rar. En "Finnr gerði.
... [r]eisti kuml þetta ept[ir] ...
§A "Páll "Einarssonr reist rúnar þess[ar] §B ... stein þenna eptir ...
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
"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.
... [hvíli]r/[epti]r "Ǫssur "Ásbjarnar sonr.
§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 (296 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.
§A Þetta er rifin ... §B ... ...
"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.

Sö 121 „
"<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 76 M
"Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja pater[noster].
Vg 81 M
um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt hv[erjum] ...
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.
Vg 204 M
"Ǫnundr. Jungfrú er mín ró. ... ... viðr(?) mitt(?) ... ... "Ǫnundr meistari ... ...
Vg 219 M
hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
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(?)
Nä 2 $M
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.
Nä 2 $M
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.
Bo NIYR;1 M
"María mær h[jalp]i þeim er þenna stein gerði.
Bo NIYR;2 $M
Ráði sá er kann nafn "Þorbjǫrn "Krák(?)
G 104D M
"Jakob <þimes-e> "Guðs náð hon [er] stór.
G 104E $M
... §B Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til
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 120 M
"Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas þeira.
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 249 M
Þetta er vitni kirkjupre[sts]/kirkjupre[sta] ok sóknamanna, at "Hellvisbóar
G 290 $M
þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
G 302 „M
... ... "Jóhan "Ólafs son er(?) ...
G 331 $M
... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er góðr. Þat er s[a]tt. §E ... §F ...
G 331 $M
"Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er góðr. Þat er s[a]tt. §E ... §F ...
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 163 M
§A Kirkja er "Kristi kend, mǫnnum, §B "Sveinn sonr "Geirmundar, til miskundar.
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 222 M
"Jórdan risti rúnu, ráði þann er kann.
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 $
reisti stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
DR 302 M
Bein er þetta, bein er þetta.
DR 302 M
Bein er þetta, bein er þetta.
DR 334
"Faðir lét hǫggva rúnar þessar eptir "Ǫzur, bróður sinn, er norðr varð dauðr í víkingu.
DR 335
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
DR 347 $M
"Kristr "Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup ok "Ásbjǫrn "Múli.
DR 373 $M
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða.
DR 373 $M
"Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn
DR 373 $M
burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn
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 ǫnd
DR EM85;151B $
ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok
DR EM85;151B $
"Burr. §R "Ulfr ok "Óðinn ok "Há<tiuʀ>. Hjalp "<buri> er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. "Bour(r).
DR EM85;265
reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður] [si]nn er sk[ip](?) ...
DR EM85;432H M
"Jésús "Kristr ... þann er mik skrifaði.
DR EM85;434L $M
Þetta er skrifit [a]f "Bassi.
DR EM85;493 M
þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok
DR EM85;493 M
ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi
DR NOR1988;5 $
§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ...

DR NOR1988;5 $
<fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr
N7M
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.
N 10 M
Sá maðr reist rúnar þessar, er g[is]tingu(?) á presti já.
N 19 M
"Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið hennar [er] "Lúkasmessu.
N 22 „M
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
N 22 „M
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
N 22 „M
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
N 29
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
N 60 „M
"Þórðr á "Hveimi er hér jarðaðr.
N 61
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok
N 62
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.
N 72 „M
Hér hvílir "Elín "Neriðsdóttir. Artíð hennar er "Klementsmessuaptan.
N 95 M
Hér hvílir "Guðormr/"Guðþormr "Sleikir. Litla-gangdagadagr er ártíð hans.
N 103 M
Þá reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í "Langaforsinn. §C fura §D ...
N 107 M
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni sendimanni.
N 122 M
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
N 122 M
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
N 149 M
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem
N 149 M
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
N 151 M
"Þorsteinn "Bengeirr reit rúnar þessar sunnudag þann, er næstr ... jólum.
N 154 M
[Sá(?) m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann
N 157 M
ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.
N 160
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.
N 170 M
"Jarlssonr reist rúnar þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri
N 171 M
... "H[a]llv[a]rðr "Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti,
N 171 M
... "H[a]llv[a]rðr "Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar
N 172 M
Þessi kirkja er vígð "Sanctus "Ólafi konungi.
N 184
son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
N 192 M
Ek vilda kjósa mey, þá er fegrst er í "Þursheiminum(?).
N 192 M
Ek vilda kjósa mey, þá er fegrst er í "Þursheiminum(?).
N 195 M
Þér er hvíld hǫrð.
N 209
... "Neriðs son er steinn sá.
N 227 „M
Ártíð er "Ingibjargar "Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit.
N 227 „M
sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá gerir.
N 231 M
Ártíðadagr "Steins ... <suæins> er sjau nóttum eptir "Hel[gramessu].
N 236
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok
N 239
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.

N 240 M
N 249 M
N 252
N 253 M
N 261 „M
N 277 „M
N 279 M
N 279 M
N 279 M
N 281 „M
N 283
N 289 M
N 289 M
N 291 M
N 317 M
N 344 M
N 351 M
N 352 M
N 358 M
N 368 $M
N 368 $M
N 387 M
N 393 M
N 393 M
N 393 M
N 411 M
N 413 „
N 413 „
N 422 M
N 422 M
N 428 M
N 430 M
N 446 M
N 446 M
N 457 M
N 478 M
N 502 M

Ártíðadagr "Bjarnar "Ulfgeirssonar er tveim nóttum fyrir "Maríu[messu]. "Steinn.
"Kolbjǫrn hét maðr er bjó hér.
prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
[Ártíð "Ha]llvarðs er eini nótt eptir [Allra heila]gra messudag. "Brúsi reist.
Ártíðardagr "Ásulfs á "Helgalandi er fjórum nó[ttum] ...
... Ártíð "Ingibjargar er þrimr nóttum(?) fyrir "Maríumessu í fǫstu.
Ártíð "Eiriks er þá er fimm nó[ttum] er ...
Ártíð "Eiriks er þá er fimm nó[ttum] er ...
Ártíð "Eiriks er þá er fimm nó[ttum] er ...
[Ártíða]rdagr "Jǫru[nda]r [er] ... nóttum eptir "Barthol[omeusmessu](?).
... Áverkar kærðir, er kvenng[rið eru].
mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér
til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar
sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
[H]ér er "Jórunn jǫrðuð.
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem
"Þórir reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ...
Ráð rétt þú rúnar. ... blint er .../uglu(?) át(?).
"Guð styði hvern er mik styðr til útferðar.
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
"Jónsmessudagr er nú.
Nú er palmsunnuaptann. Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist,
Nú er palmsunnuaptann. Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.
Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.
"Guð hjalpi þeim, er mik reist, en þat var "Haukr.
"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.
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum
þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.
Sá maðr risti rúnar þessar, er var útan...
Hér er gull ok villur undir.
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk
"Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét
prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r] [sál].
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu árnaðarorði.
"Nikulás var hér inni, er [hann fó]r.

N 521 M
N 524 M
N 534 M
N 549 M
N 564 M
N 580 M
N 583 M
N 586 M
N 587 M
N 648 M
N 649 M
N 649 M
N A7 M
N A36 M
N A39 $M
N A39 $M
N A61 M
N A74 M
N A104 M
N A142 $M
N A150 M
N A156 $M
N A162 $M
N A162 $M
N A175
N A190 M
N A222
N A231 $M
N A240
N A279 $M
N A296 M
N A322 M
N A322 M
N A322 M
N A323 M
N A323 M
N B11 M

Undir austa[n]v[e]ðri horf er gull g[e]y[mt] níu alna [ni]ðr.
Hér er fé folgit undir st[ei]ni þessum.
Gæti "Guð þess er ek olmaða.
legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list, "Himinríkis vist.
[létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í "Niðarósi.
Ástug nœr ey! Er raun at hrerask.
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist. Valete.
Ó "Guð, er alt mátti árla, gæti ... "R[a]gn[a]rsso[n]ar. Hann reis[t] rúnar.
... ... ... mínum í "Bjǫrgv[i]n, er mér kendi ... at ... ...
sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú.
ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?) váð(?)] §D eigi er ofdýr.
... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?) váð(?)] §D eigi er ofdýr.
§A "Nikulás ann konu þeirri vel er "Gýríðr heitir, stjúpdóttir §B "Pitas-"Rǫgnu
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn],
rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn],
"Guð er alls.
§A "[H]ávarðr sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini
§A Svefn bannar mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys
§A Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at §C ...
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit
§A "Ginna reist rúnar þessar ... §B <fþuorkhniactbmly> ... §C Þat er ...
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar,
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
... er vér ...
§A Illir menn eru þeir er ámæla §B óss.
þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
§A "[Sv]eins sonar "Skúla sonar §B [rúna]r þessar þá er hann fór ...
§A Vindauga álokað(?) er þetta. §B Vindauga loka[ð].
§P ... kyss mik. Mér er ... §Q ... mik meirir
Hér liggr "G[unnhi]ldr/"G[unnva]ldr er hallr ...
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór
mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór þat.
§A "Guð gæti §B þess er mik §C b[e]rr(?) ok(?) ... §D þess er þik.
§A "Guð gæti §B þess er mik §C b[e]rr(?) ok(?) ... §D þess er þik.
§A Ferlig er fuð, sin byrli. §B Fuð-ǫrg ...
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... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...
§A Snót gat lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær fyrir mǫnnum, §C ...
§A Þat er mælt at ... §B ...
Nú er skæra mikil. ...
Þar(?) er(?) rúnar(?) ... ...
með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?)
þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal.
Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]
§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr
§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með
dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir
hefi ... ... §B ... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript
þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við
at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls ... ... ... ...
"Ingibjǫrg unni mér þá er ek var í "Stafangri.
"Guð, er alt má, blessi "Sigurð prest, er mik á.
"Guð, er alt má, blessi "Sigurð prest, er mik á.
hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at
af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ...
at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
§B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C ... §D er <þ->
<kermet> til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C ... §D er <þ->
á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýti[r].
Illa hefir sá maðr er [h]e[f]ir slíka konu ...
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.
§A Snemmt(?) er(?) at(?) ... §B ...
... "Vígdís "Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir "Mar[íu] ...
sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat vers.
... ríkja konung hér grafinn er vá {d}reka þenna.
Þat er víkingr/"Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt,
§A ... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja
§A ... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka
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vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.
§A Þessar rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr
§A Þessar rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils
sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan land.
"Ingigerðr er <kynæna> in vænsta.
Útnorðr er fé folgit mikit.
Þat var lǫngu, er hér var fé folgit mikit.
Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla.
Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla.
Eng(?) er kirkja goði(?) ljúf(?) s[em](?) ...
[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.
ér (8 förekomster)
§C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis>
Vilið ér hlýða hvat ek vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ...
"Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
Ér biðið góðs fyrir "Margítu sál af "Otheim/"Othem, á mik.
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér
B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
era (1 förekomst)
sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok
erat (1 förekomst)
Anno incarnationis Domini millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. "Bero scripsit.
erfaði (1 förekomst)
mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat skulu ráða.
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erfi (1 förekomst)
[Ǫ]lhúsmenn reistu stein þenna eptir "Skarða, en þeir drukku [e]rfi hans
erfiða (1 förekomst)
Kyss á mik, þvíat ek erfiða.
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.
ergi (1 förekomst)
lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú
Ericus (2 förekomster)
§A "Ericu[s] ... §B "Guðs hús gátt(?)
§A "Ericus á mik. §B gjǫrð §C ...
erilaz (9 förekomster)
[Le]ubaz(?) haite. Hrabnaz hait[e]. Ek, erilaz, runoz writu.
§P Mik "Merila(?) worta. §Q Ek, erilaz, worta.
Ek(?) erilaz(?) ...
Ek(?) erilaz(?) ...
Ek erilaz "Asugislas "<muha> haite ... ginnu ... ... ... ... ... wigju(?)
§AP Ek erilaz sa "Wilagaz haite’ka §AQ Ek erilaz "Sawilagaz haite’ka §B ...
§AP Ek erilaz sa "Wilagaz haite’ka §AQ Ek erilaz "Sawilagaz haite’ka §B ... ... alu
Fahide ... erilaz.
Fahide ... erilaz.
Erinbjǫrn (1 förekomst)
ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.
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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.
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"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir
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Eringerðr (1 förekomst)
"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn,
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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 ...
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"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
eris (1 förekomst)
§A Dum das, carus eris, dare des[ine], §B [despicie]ris.
erkibiskup (2 förekomster)
... §B ... §C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu
"Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup ok "Ásbjǫrn "Múli.
erkibiskups (1 förekomst)
... erkibiskups ... ... ... ...
Erlendr (9 förekomster)
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.
"Erlendr
"Erlendr
§A "Únáss §B ... "Erlendr, Þursi(?).
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
§A Því at af dirfðar-taf[l]i [t]ekr margskona[r] §B "Erlendr ... ... ...
§A ... "Þorgarðr(?) "Narfasonr §B "...sonr "Erlendr "B[i]rgisonr(?), "Sigurðr "Helgasonr §C ...
"Árni, ... §B "Þormóðr, "Bárðr, "Ólafr, "Kolbjǫrn, "Áslakr, "Erlendr, "Kolbeinn, "Sigurðr, ... §C "Hrólfr, "Einarr, "Þórðr,
"Sigurðr, ... §C "Hrólfr, "Einarr, "Þórðr, "Hallkell, "Ólafr, "Erlendr, "Bjarni, "Þórr, "Sigurðr
Erlendsson (1 förekomst)
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
Erlendssonr (1 förekomst)
§A "Þorbergr "Erlendssonr ... §B "[Gu]nnvǫru, konu sína. §A Þrim nóttum eptir
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Erling (1 förekomst)
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
Erlingr (12 förekomster)
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
"Erli[ngr](?)
"Erlingr "Árnasonr(?) reist rúnar þessar.
§A "Þórolfr gerði kirkju þessa. "Ásgrímr, "Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði, "Sjaundi, "Þórulfr. §B "Þórir reist. §C
"Guð gæti þín, "Erlingr "Sigmundarsonr, nú ok jafnan.
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í
[létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í "Niðarósi.
"Erlingr á.
"Erlingr "Rauðr ... ...
§A ... "Erlingr á ... §B ... ...
"Erlingr "Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr
§B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C "Erlingr.
Erlings (2 förekomster)
§A [Ártíðarda]gr "Erlin[gs] ... hans §B [Ártíðarda]gr(?) "E[rlings] ... ...
§A [Ártíðarda]gr "Erlin[gs] ... hans §B [Ártíðarda]gr(?) "E[rlings] ... ...
Ermundi (1 förekomst)
"Ingeborg filia "Ermundi iacet hic ...
Ern.. (1 förekomst)
"Andsvarr ok "Ern... ... fǫður sinn. Hann endaðist út í "Grikkjum ... ...
<ernbarua> (1 förekomst)
"<ernbarua> lét reisa stein ep[tir] ... risti
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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
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
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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(?)
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.

U 283 „
U 441 „

U 1069 $

X NlNOR1987;16 $M

X NlNOR1987;16 $M

U 810

Vg 32

"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>.
Ernvarðs (1 förekomst)
"Ernvars(?)/"Ernvarðs(?)
Ernvars (1 förekomst)
"Ernvars(?)/"Ernvarðs(?)
Ernviðr (1 förekomst)
... ok "Ernviðr þeir létu reisa stein þenna ...
Erra (1 förekomst)
"Þórðr ok "Þórunnr þenna reistu stein eptir "Erra, algóðan dreng.

U NOR2000;27A M

Erri (1 förekomst)
§A Heyr þú hverr þetta gerði. §B "Erri(?) <sliþi> harpu þessi heilum hǫndum. §C ... §D ...

DR 296

Erru (1 förekomst)
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á

N 644 M

ert (1 förekomst)
§A Þú ert œr/œrr. §B ...

N 655 M

N 655 M

ertog (1 förekomst)
tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog. "Vígi. §C ... ... §D "Vígi.
ertogar (1 förekomst)
§A G[oldit](?): "Bárðr: trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog.

U Fv1933;134 $

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

Öl SAS1989;43
Sm 20 „$
U 73
U 394
U 473
G 135
G 242 M
G 290 $M
DR 373 $M
DR Til5 M
N 283
N A39 $M
N A169 $M
N A190 M
N B596 M

eru (15 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.
fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók
§A "Bóndi risti málrúnu, §B árar ara eru fjaðrar.
... Áverkar kærðir, er kvenng[rið eru].
s[extán], s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll
"Ívarr reist rúnar þessar. Hér eru þeir(?) ... várum(?) "Þorsteinn/"Þorstein[s]
§A Illir menn eru þeir er ámæla §B óss.
Dirige(?), Domine, Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ... "Marcus, "Lucas(?), "Johannes(?) §E ... §F ...

G 242 M

N B583 M

eruð (1 förekomst)
"Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
erum (1 förekomst)
§B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C Svá erum mit skyld til "...

N 462 M

Vg 97 „M
U Fv1992;157
G 280 $
G 355
N 53 M
N 570 M
N 615 M
N A72 M
N A123 M
N A173 $M
GR 51 $M
GR 76
GR 76
IR 10
IR 10

DR 224 M

U NOR2000;22 M

N A232

G 291 $M

erusk (1 förekomst)
"Ljót[gei]rr ok "Jóhan erusk vinir.
es (15 förekomster)
"Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson "Bróðurs. {Bene es.}
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(?)
Pater noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat
Pater noster qui es in cœlis.
Pater noster, qui es in cœlis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat regnu[m]
§A Pater noster qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave "Maria gratia.
§B Agla. Pater §A noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum.
§A Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar
"Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?)
§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 ...
Esgervs (1 förekomst)
"{Bondo "Friso me fecit "Esgervs "Røth me fecit. Fieri} <fuþorkhniastblmʀ>...
<esi> (1 förekomst)
"Holma gerði at "Sigtryggs í "<esi> þetta.
esju (1 förekomst)
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.
Eskilhem (1 förekomst)
"Bótviðar sonr meistara, gerði kirkju þessa, af "Áskelheim/"Eskilhem.

est (5 förekomster)
DR EM85;438G $M
[Di]co "Simon est ... ...
N 640 M
ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D Consummatum est. "Klas á
N B192 M
Slíka vilda ek mína sem þú est.
N B596 M
"Martinianus ... §C ... Dirige(?), Domine, Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ... "Marcus, "Lucas(?), "Johannes(?) §E
GR 14 $M
"Jesus "Kristr hjálpi. "[Ch]ristus natus est nobis.
et (98 förekomster)
Öl 35 „$SENTIDA
Laudate Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.
Öl 35 „$SENTIDA
Laudate Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.
Öl Fv1918(2);15 $
§P Illu ... ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
Öl Fv1918(2);15 $
§Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
Ög 248 $M
§A In monte "Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes
Ög 248 $M
"Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
Ög 248 $M
"Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
Sö 286 M
§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu
Sm 38 M
gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s [v]en[t]ris tui.
Sm 82 „M
"Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen.
Sm 115 $M
{Hic iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum.
Sm 145 M
"Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D[omine].
Vg 81 M
... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt hv[erjum] ...
Vg 221 M
{Ave "Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta "Catarina.} "Suno.
Vg 247 M
curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino
Vg 262 $M
§A Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et
Vg 262 $M
et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.
Vg VGD1987;122
§A Chorda, chorda §B et chorda? §C ... ... ...
U NOR1994;26B M
[spirit]us sanctu[s] [a]lfa et o ...
D Fv1980;230 M
gratia pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus
D Fv1980;230 M
in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus Dominus noster.
G 104E $M
plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja
G 104E $M
Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E
G 278 M
nomine "Domini nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti
G 345 M
Intersede pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena
G 345 M
pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et sancta "<caeri>.
G 345 M
sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et sancta "<caeri>.
G 345 M
mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et sancta "<caeri>.

DR 166 M
gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. "Áskell. Ave "Maria gr[atia].
DR 204 M
omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi signet me.
DR 336 „M
Ave "Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins
DR 410 $
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam
DR 410 $
"Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam
DR 413 $M
vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me
DR 413 $M
dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut
DR 413 $M
memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild vocat[ur].}
DR EM85;434B $M
§P Ni messi[t] [in/et] uim missam. §Q ... ...
DR EM85;474B M
In nomine patris et filii et spiri[tus] [sancti].
DR EM85;474B M
In nomine patris et filii et spiri[tus] [sancti].
DR AUD2002;135 M
§A ... gordin(?) ... et ingord[in](?) ... §B ... ...
DR NOR1999;21 M
Pax patris et filii "Christi crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super
DR NOR1999;21 M
Pax patris et filii "Christi crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et
DR NOR1999;21 M
spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus
DR NOR1999;21 M
super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra omnes adversiones
DR NOR1999;21 M
B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus,
DR NOR1999;21 M
[igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et famulas tuae maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium tuum
DR NOR1999;21 M
per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude
DR NOR1999;21 M
securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc
DR NOR1999;21 M
laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes
DR NOR1999;21 M
laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in
DR NOR1999;21 M
et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.
DR NOR1999;21 M
et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.
DR SCHL22 M
§A [Ave] "Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier.
DR SCHL22 M
pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn
DR SCHL22 M
§BP [m]ulieribus et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr
DR SCHL22 M
et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s]
DR Aarb1987;196 M
§A Floribus et lignis quoddam mirabile vas fit §B "Josef.
DR Aarb1987;205 M
"Affricca, "Soria, "Affoca, "Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis
DR Aarb1987;205 M
"Affoca, "Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei,
DR Aarb1987;205 M
Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in
DR Aarb1987;205 M
leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit "Christus regnat
DR Aarb1987;205 M
tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit "Christus regnat "Christus
DR Aarb1987;205 M
"Christus imperat, "Christus liberat, "Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater noster. ...
N 53 M
nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis
N 53 M
sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus

N 53 M
N 53 M
N 142 „M
N 248 $M
N 306 M
N 345 M
N 345 M
N 347 M
N 348 M
N 603 M
N 617 M
N 618 M
N 632 M
N 632 M
N 632 M
N 632 M
N 633 M
N 634 M
N 634 M
N A123 M
N A207 M
N A284 M
N A292 M
N A362 M
N B145 M
N B145 M
N B257 M
N B399 M
N B605 M
N B619 M
GR 12 $M
GR 56 $M
GR 56 $M

Sö 64 „

cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem
nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen.
"Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris] tui. {A[men]}.
"Marcus, "Matthæus, "Lucas, "Johannes. §D Tetragrammaton. Alpha et O[mega].
Alpha et [Omega].
§A "Guðríðr. In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus "Christus. Amen.
§A "Guðríðr. In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus "Christus. Amen.
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et be[nedictus].
§A "Emanuel "Sabaoth "Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator
§A [Virginis e]gregie ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic
gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus ventris tui. Amen.
§A [mulieribu]s et benedictus fructus §B ... "Vilhelmus
§A In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio
§A In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui
patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei
amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei
augum. "Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak et auk "Abdenago. ... ... ... ...
§A O Alpha, "Christus et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D
§A O Alpha, "Christus et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D "Johannes, "Matthæus,
Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?),
§A ... §B ... ... §C ... salutis(?) sopiet(?)/sophiae(?) ... et(?) ... latus(?)
... Agla "Mikjáll, "Gabriel, §B "Rafael, "Raguel. Omnes angeli et §C arkangeli pantaseron "Gunnlaug p[ater] n[oster] a[men]. §D ...
"[Sidra]k, "Misak et "Abdenago.
"Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus, "Lucas. §C Agla. Alpha et O[mega] ...
glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor,
cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.
þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...
§A ... et(?) ... ... §B actum ratabarum(?) ... ... §C ...
§A ... amor §B v¶¶incit omnia, et
Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, "Paraclitus ac "Mediator.
arethon(?) §PC filii/fili[us] ... §QA P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?) §QC finis(?) o[mega]. §QB agla tetragramma[ton] "Jesus ...
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)
Etil (1 förekomst)
"Véketill(?) [ok] "Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn. Hann var manna beztr.

Sm 62

Sm 19

Ög 136 $

Öl 35 „$SENTIDA
DR NOR1999;21 M

N 256 „M
N 256 „M

N B291 M

N 143 „M

N B601 M

N 631 M

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
eum (2 förekomster)
Laudate Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.
nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater
Eva (2 förekomster)
§P "Adam, <biku>, "Eva, "Kain. §Q "Adam, <bi> <gus>, "Eva, "Kain.
§P "Adam, <biku>, "Eva, "Kain. §Q "Adam, <bi> <gus>, "Eva, "Kain.
ex (1 förekomst)
§A ... §B pax(?) ... ex/mix-(?) super(?)
exaltavit (1 förekomst)
Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, dextera.
excelsis (1 förekomst)
Gloria in excelsis deo.
exi (1 förekomst)
"Johannem "Baptistam. In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat ad lu[cem]/lu[men].
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extremum (1 förekomst)
pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti
exultent (1 förekomst)
... martiribus, letamini e{x}ultent justi mirabilis ...
ey (2 förekomster)
æva fjúkandi, "Ása(?) ... §AQ Vann þik æva fjúkandi, "Ása ey á á úfi §B ... ... ...
Ástug nœr ey! Er raun at hrerask.
Ey.. (1 förekomst)
... eptir "Ey... ... [f]ǫður sinn ...
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.
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eyð (1 förekomst)
... ... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?
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,
"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.
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Eygota (1 förekomst)
"Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir "Eygota ok "<i-al> fǫður ... <kuþ-> rúnar.
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Eyind (1 förekomst)
... [stei]n [þ]enna eptir "Eynd/"Eyind/"Eyvind/"Vetr ... ... dauðr.

Sö 118

G 5 „$M

Ög 154

Sö 143
U 797 $

Ög 154

G 22 „$M

Sö 196

Sö 178
Sö 196
N 250 „M
N 687 M
N 688 M
Br Barnes2 M

Eyindr (1 förekomst)
"Eyvindr/"Eyindr lét reisa merki at "Bjǫrn, en "Guð hjalpi ǫnd.
Eyjabó (1 förekomst)
ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim.
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.
Eyju (1 förekomst)
Hér hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar
Eyjulf (1 förekomst)
"Ingifríðr lét r[e]isa stein þenna eptir "Eyjulf, fǫður sinn, ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó
Eyjulfr (6 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.
"Eyjulfr r[eist] r[únar].
"Eyjulfr á sekk þenna.
"Eyjulfr/"Þólfr á mik.
"Eyjulfr "Kolbeins sonr reist rúnar þessar hátt.
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Eyjulfs (1 förekomst)
§A [Hé]r hví[l]ir undir "Þo[r]gísl ... §B "Eyjulfs s[onr].
eyk (6 förekomster)
"Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim
... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok
einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr
með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok
einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt
einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt,
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.
eykjum (6 förekomster)
... gerðu [þei]r(?) kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með
þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok]
ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok
með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok
með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok
tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr
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.
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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.
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
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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.
Eyrhvatr (1 förekomst)
§A Þǫkk, herra "Kristr. "Eyrhvatr hefr gert, klokkara sonr. Amen. §B Laetabundus.
eyri (3 förekomster)
§A G[oldit](?): "Bárðr: trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr:
"Slóða: þrim p[und](?) ... §B "Loðni "Faus: halfan níunda eyri, ok ...
§A ... ... §B "Jóhan tvá "Þorkell eyri ... "Þjóðgeirr. §C <fuþorkhniastbmly>
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
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eyrisland (1 förekomst)
"Guð náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál.
eyrum (1 förekomst)
ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn,

Eystein (22 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.
N 214 M
Reist "Einriði at "Eystein.
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Eysteinn (37 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.
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"Eysteinn reis[t]i stei[n] ... [ep]tir "Áskel, bróður sinn.
"Eysteinn reisti stein eptir "Káta/"Gadda, frænda sinn.
"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.
"Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál "Óþvegins, fǫður síns.
"Eysteinn bað þess at þenna stein skyldi legg[ja] ...
"Eysteinn reist.
"Eysteinn á.
§A "Eysteinn á mik, §B hærmaðr, §C hærmaðr, §D "Maria, §E hærmaðr.
"Eysteinn á mik. ...

U 993
DR 218
DR 237

Ög 8 $
Ög 68 $
Ög 82
Sö 263 „
Sm 28 $
Vg 62
Vg 179

Ög 53 „
Sö 131

Sö 118
Sö 149
Sö 293
N 121 M
N 123 M
N 210 $
N 211
N 690 M

G 12 M
G 70 M
G 124 M
G 129 „$M

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>.
"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 (8 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
þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr var ok.
Þetta hefir "Eyvindr
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á
"Eyvindr reisti stein þenna eptir "Gunnhvat/"Gunnvald, son sinn.
"Eyvindr
f (4 förekomster)
"Pétar lé[t] gera stein [þe]nna yfir "[B]ótheiðu ... ... ... ... ... f prímst[afr] ... ... í ta[f]lunni(?). Bið[i]ð bœnir ...
ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].
fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.

N B592 M

N A24 M

Vg 271 $M
Hs 19 M
N 309 M

DR 173 M
DR 178 M
DR 182 M

N B616 M

DR 413 $M

N A73 M

Sm 49 M

<f> (1 förekomst)
§A <fuþorkhniastbmlyfuþorkhnia> <f> §B <fuþobkhniarmlyfuþorkhnisabmly>
fa (1 förekomst)
§A ... nam ek þetta því: fe fu fa fø §B <fuþork> ... §C ... ...
fá (3 förekomster)
Fá mér/meir!?
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
Dróttinn minn, tý mér til þess at ek fá betra.
faber (3 förekomster)
Magister "Iacobus "Rufus faber me fecit. "Guð si[gni].
Magister "Jacobus "Rufus faber me fecit.
Magister "Iacobus ... "Rufus fa[ber] [me] fecit. "Guð(?).
fac (1 förekomst)
§A Fac me(?) ... ... te. §B Non vere.
faciant (1 förekomst)
{Qui in "Christum crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild vocat[ur].}
faciet (1 förekomst)
§A ... [quo]niam (h)ortando com... §B ... §C faciet stant(?) or...
facta (1 förekomst)
incarnationis Domini millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. "Bero scripsit.

G 225

U 665

Ög 8 $
Ög 136 $
Ög N288 $
Ög N288 $
Sm 144
Vg 119 $
U Fv1912;8
Hs 7
Hs 10 $
Hs 14 $
Hs 21
DR 190
DR 192
N 140

Ög 136 $
Sö 122
Sö 223 „
Sm 83 M
Vg 119 $
Vg 119 $
U 633
U Fv1959;196
G 243 „$M
N 457 M

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.
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 (12 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
Faðir ok móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét
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.
"Hegvaldr hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok "Bótviðar.
d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r]

N 536 M
GR 13 M

DR 334
DR 335

Bo Boije4 $

Bo Boije4 $

Hér hvílir "Síra "[K]l[e]metr prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?).
"María, "Eloihi[m], "Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok sonr ok andi.
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 ... ...

G 233 „M
GR 5 $M

faður (2 förekomster)
... lét gera stein þenna yfir "Óla, faður "Bót...
§P ... ... "Sigvǫr ... ... §Q ... [fa]ður/[bró]ður sin <uar> ... ... ...

N B320 M
N B320 M

fagnaðar (2 förekomster)
§A ... ... ... hefi ... ... §B ... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ...
til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með sorg nú ...

N 369 M

N 648 M

fagni (1 förekomst)
"[G]uð fagni sál þeirra beggja.
Fagr (1 förekomst)
§A "Hafgrími, félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir

U 219 M
Br Barnes9 M

Ög Hov97;35

Gs 19 „

Vg 63 $U

DR BR56 U
DR BR66 U
DR BR74 U

Bo Krause1966;73A U
DR BR45 U
DR BR64 U

N B646 M

DR 37

fagra (2 förekomster)
"Andórr telgði þenna fagra stein ...
§A "Ingibjǫrg, hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C
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>
fahi (1 förekomst)
Runo fahi raginakundo toj[e’k]a. ... ... ... "Hakoþuz.
fahide (3 förekomster)
... fahide ...
Fahide ... erilaz.
Fahide ... erilaz.
fahido (3 förekomster)
... "Swabaharjaz s[a]irawidaz. ... "Stainawarijaz fahido.
Ek "Fakaz f[ahido].
Ek "Fakaz fahido.
fai (1 förekomst)
§A Fai, fao, fau. Ecce crucem §B Domini! Aea, Agla.
Fáinn (1 förekomst)
... ... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ...

DR 230
Br Barnes8 M

DR BR45 U
DR BR64 U

DR NOR1988;5 $
N 392 M

N B315 M

N A321 M

DR 360 U

Sö 126
U ATA5734/59 $

N 171 M

fáir (2 förekomster)
ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?)
m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.
Fakaz (2 förekomster)
Ek "Fakaz f[ahido].
Ek "Fakaz fahido.
fal (2 förekomster)
gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?)
"Lokarr fal lokar sinn í lokarspónum.
fald (1 förekomst)
Fald ofgamal.
fales> (1 förekomst)
§A <kales fales> agla §B ... agla
falhk (1 förekomst)
§A Haidz runo runu, falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat
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 ...
fallnir (1 förekomst)
sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda hugstríði byr[skíða].

DR NOR1988;5 $

Ög 248 $M

DR NOR1999;21 M

DR 340 „M

DR NOR1999;21 M

DR Aarb1987;205 M

N B184 M

U AST1;150

U Fv1912;8
DR EM85;312
N 291 M
N 467 M

fals (1 förekomst)
gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ...
famula (1 förekomst)
"Serapion, "Constantinus, "Johannes. Sic requiescat hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ...
famulas (1 förekomst)
Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et famulas tuae maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium tuum in
famuli (1 förekomst)
Anima famuli tui "Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.
famulos (1 förekomst)
terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et famulas tuae maies[tatis](?) ... purgatos(?) per
famulum (1 förekomst)
et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis,
fanabelti (1 förekomst)
Fanabelti jók bjarzku þina
fangi (1 förekomst)
V[e]s[at-t]ú(?) órvakr úti, misfylgir! Fangi skaði vá! ...
fann (6 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.
reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
Ek fann kníf.

N B249 M
N B622 M

§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra,
Fann ek bein ...

N B646 M

fao (1 förekomst)
§A Fai, fao, fau. Ecce crucem §B Domini! Aea, Agla.

N A281
N B368 M

far (2 förekomster)
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D

U 539
U 605 „

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.

Sö 192
Sm 31
Vg 55

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.

Vg 216 M

DR BR61 U

Sö 270 $
U 720 $
G 181

faranda (1 förekomst)
viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um dey[j]a.
farawisa (1 förekomst)
"Hari<uha> haitika, farawisa, gibu auja.
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.

G 63 M
G 119 $M

U 292

Fargeirr (2 förekomster)
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé,
með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með
...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.

Br Barnes9 M

N B145 M

Sö 229
N1M

farit (1 förekomst)
§A "Ingibjǫrg, hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C "Erlingr.
fárligrar (1 förekomst)
§A Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim
Farmaðr (2 förekomster)
"Ketilbjǫrn ok "Þorbjǫrn ok "Þorketill ok "Farmaðr ok "Sveinn reistu stein at "Ígulbjǫrn, fǫður sinn.
"Andres p[restr], "Farmaðr.

Sö 360

<farnki> (1 förekomst)
þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.

Ög 222 $
M1$
Hs 21

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

Ög 166
Sö 148

Sö 238 „
Sö 291 $
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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.

U 889 $
U 941 $

U NOR2000;25A M
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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 (1 förekomst)
§A "Sigurðr ... §B ... "...fasta(?)
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.

U 859 $
U 860 $
U 907 $
U 920 $
U 1009 $
U 1159
U ATA3019/65

"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].
"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] ...

Sö SB1965;12 $
U 449 $
U 887
U 962
U 1140
U Fv1976;104

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] ...

U 1132

U 935

U Fv1946;258 $

Sö 26 $

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.

Sö 306
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U 244
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U 253 $
U 482
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U 1079 $
U 1127

"[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.
§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.

Sö 242
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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.

U 475

N B145 M
N B145 M

Sm 142 $

Fastlaugu (1 förekomst)
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
fastliga (2 förekomster)
hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs
haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.
Fastmund (1 förekomst)
"Sveinn gerði kuml epti[r] "Fastmund(?)/"Vestmund(?), fǫður sinn.

Ög SHM22111:430 $M
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U 1081

U 1114 „
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Fastný (1 förekomst)
... [h]jalpi(?) "Fastn[ý](?)

...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.
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 $
U 1139 $

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
DR 109

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 $

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
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"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 $

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
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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.

Ög 136 $
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N 656 M

Sm 31
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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)
§A Fai, fao, fau. Ecce crucem §B Domini! Aea, Agla.
<fau> (1 förekomst)
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.
<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 ... ...
Faus (1 förekomst)
§A ... "Hallvarði "Slóða: þrim p[und](?) ... §B "Loðni "Faus: halfan níunda eyri, ok ...
Fáva (1 förekomst)
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
Faxi
"Faxi

(1 förekomst)

fe (1 förekomst)
§A ... nam ek þetta því: fe fu fa fø §B <fuþork> ... §C ... ...

N A24 M

fé (11 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(?)
§P ... §Q M[i]k[it] f[œ]ð[ir] "Gr[e]g[o]r[ius] f[é].
Hér er fé folgit undir st[ei]ni þessum.
Ráð þú fé, fimbul ...
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir
mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
§A ... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka
Útnorðr er fé folgit mikit.
Þat var lǫngu, er hér var fé folgit mikit.
"Hákon einn bar fé ór haugi þessum.
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féar (1 förekomst)
"Kabbi(?)/"Kampi(?)/"Kappi(?)/"Gapi(?) at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
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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.
febres (1 förekomst)
Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare laborant.
febris (1 förekomst)
no[mine](?) susbiristæ ... nomine spiri[tus] mitiusæoani febris amen agla "María
fecerat (1 förekomst)
"Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am
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feci (1 förekomst)
§A Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.
fecit (15 förekomster)
"Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son.}
gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti,
"Efli me [f]ecit.
Me fecit "Nikulás.
§A Meistari "Tófi me §B fecit ...
Magister "Ia[c]obus "Rufus me fecit.
Magister "Iacobus "Rufus faber me fecit. "Guð si[gni].
Magister "Jacobus "Rufus faber me fecit.
Magister "Jacobus me fecit. "Tóki keypti mik. "María.
Meistari "Iacobus "Rufus me fecit. Ave "Maria gra[tia].
Magister "Iacobus ... "Rufus fa[ber] [me] fecit. "Guð(?).
"{Bondo "Friso me fecit "Esgervs "Røth me fecit. Fieri} <fuþorkhniastblmʀ>...
"{Bondo "Friso me fecit "Esgervs "Røth me fecit. Fieri} <fuþorkhniastblmʀ>...
Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, dextera.
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist. Valete.
feðga (6 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.
... "Hróarr(?) ... sál, beggja feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í
"Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð [hj]a[lpi] ...
feðgar (6 förekomster)
Hér liggja feðgar tveir. "Heðin ok "Einarr hétu þeir.
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
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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.
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feðr (3 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>
létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim. Amen.
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Feðrasjó (1 förekomst)
en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.

N 192 M

fegrst (1 förekomst)
Ek vilda kjósa mey, þá er fegrst er í "Þursheiminum(?).
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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,
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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(?)
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feiknbrǫgðum (1 förekomst)
á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda
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
félag (1 förekomst)
§A "Hafgrími, félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan
félaga (22 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.
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf
fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.}
"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
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"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 (3 förekomster)
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
"Þórulfr gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi
"Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi
félagskap (1 förekomst)
félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit,
felh (2 förekomster)
"Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar],
"Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu, "Weladauþs, sa þat
fell (19 förekomster)
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
er endaðist austr í "Grikkjum. §B Góðr karl "Gulli gat fimm sonu. Fell á "Fœri frœkn drengr "Ásmundr, endaðist "Ǫzurr austr í "Grikkjum,
at "Dómara/dómara, mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)] "Gǫrðum(?) ...
"Ingifastr lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
"Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði "Guðvés.
manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l]. §B Hann fell í orrostu austr í "Gǫrðum, liðs forungi, landmanna beztr.
reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr
son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
... létu rétta stein þenna eptir "... ... Hann fell á "Grikklandi. "Guð hj[a]lpi sál[u].
"Bjǫrn ok "Steinfríðr létu reisa s[tei]n eptir "Gísla. Hann úti fell í liði "Freygeirs(?).
"Bósa(?)/"Bausa(?) ok bróður "<kuru->. "Guð hjal[pi] <ul> "<kuru> [f]ell úti á "Engla[ndi].
"Djarfr þeir reistu stein þenna eptir "Gunnleif, fǫður sinn. Hann fell austr með "Ingvari. "Guð hjalpi ǫndinni.
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§P "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann úti fell á "Líflandi í liði "Frey[geirs](?). §Q "<sufar> lét reisa stein
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§Q "<sufar> lét reisa stein eptir "Ásgeir, son sinn. Hann út fell á "Lífland í liði "Frey[geirs](?).
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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.
N 564 M
"Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í "Niðarósi.
N B145 M
§A Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr
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fengit (1 förekomst)
... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
ferð (3 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(?).
§A Ǫl ber’k yppi-selju arm-glóðar(?), §B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D
ferðir (1 förekomst)
<urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum einskis verðr um gumna ferðir.
FerðKári (1 förekomst)
"Ferð-Kári reisti stein þenna eptir "Guðbjǫrn(?)/"Kolbein(?), syni
feritatis
... §Q Dominum ... spiritum meum redimisti me Domine deus feritatis

(1 förekomst)

ferlig (1 förekomst)
§A Ferlig er fuð, sin byrli. §B Fuð-ǫrg ...
ferr (2 förekomster)
"Kristr hjalpi "Þorsteini "Þórissyni, hvargi sem hann ferr.
Hér ferr "Hafdjarfr/hafdjarfr.

festa (1 förekomst)
Unn-ak mæyju, [mikil]látri ... fulgu(?) í(?) festa(?) hafði(?).

N 461 M

festibála (1 förekomst)
§A Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs
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fff (2 förekomster)
§PA "HaþuwulfR/"HaþuwulfaR §PB satte §PC staba þria §PD fff. §QA [Apt] "Haþuwolfa §QB [...] satte §QC [þessa] staba þria §QD
§QA [Apt] "Haþuwolfa §QB [...] satte §QC [þessa] staba þria §QD fff.
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...fi (1 förekomst)
"...fi r[ei]sti stein ... ... ...
Fiak (1 förekomst)
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}

fiat (2 förekomster)
qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum
in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super
<fiauar> (1 förekomst)
"Hemingr ok "Holmi reistu stein eptir "<fiauar> bróður sinn. "Guð hjalpi þeim.
fideli (1 förekomst)
Dat "Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata blanditur.
fieri (1 förekomst)
"{Bondo "Friso me fecit "Esgervs "Røth me fecit. Fieri} <fuþorkhniastblmʀ>...
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Fífill (1 förekomst)
"Þorgautr "Fífill mik gerði.
<fila> (1 förekomst)
"Óttarr "<fila> reist rúnar þessar.
File (1 förekomst)
Biðið fyrir "Líknhvatar(?) sál í "Fílum/"File.
filex (1 förekomst)
... agios athanatos eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator agios athanatos eleison ... ...
fili (2 förekomster)
"Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me
§A "Guðríðr. In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus "Christus. Amen.
<fili> (1 förekomst)
"<fili>, "Svarthǫfði, "Djarfr, "Ófeigr reistu stein eptir "Ósyrg, fǫður
filia (2 förekomster)
"Ingeborg filia "Ermundi iacet hic ...
§C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari
filii (12 förekomster)
"Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
§A "Maria "Mathie "Marce(?) filii(?) "Bene[dicti] "Maria §B "María "Magdalena "Jacop "Óláfr
"Domini nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam
In nomine patris et filii et spiri[tus] [sancti].
Pax patris et filii "Christi crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super
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laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes
leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit "Christus regnat
§A In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio
agla tetragramma[ton] "Jesus soter(?) ... pater arethon(?) §PC filii/fili[us] ... §QA P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?) §QC finis(?)
a[don]ai on lo de[us] pater "Ch[ristus] r[ex] adon[ai] §RC filii ...
{S[igillum]} "{Þor}leiki "... filii.
filio (1 förekomst)
plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja
filium (2 förekomster)
et famulas tuae maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab
"Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque
filius (5 förekomster)
sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug, amen. "Christus
"Ástráðr "<ikkrei> filius.
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B
oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C Spiritus Sanctus. §D Istius hom[inis] [c]um tua
tetragramma[ton] "Jesus soter(?) ... pater arethon(?) §PC filii/fili[us] ... §QA P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?) §QC finis(?) o[mega].
Fílum (1 förekomst)
Biðið fyrir "Líknhvatar(?) sál í "Fílum/"File.
fim (1 förekomst)
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami
fimbul (1 förekomst)
Ráð þú fé, fimbul ...
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fimbulsinni (1 förekomst)
yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
fimm (14 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.
Biðið fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
Ártíð "Eiriks er þá er fimm nó[ttum] er ...
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán]
tistil, histil, kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf],
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán]
f[reyjudagr], l[augardagr], e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu] ...
§A e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán]
fimta (1 förekomst)
§A "Sǫlveig á þræðr þessa. §B Hǫlf fimta mǫrk.
fimtán (5 förekomster)
§A "Ólafr "Hnakki ... ... fimtán bú ... ... ... ... §B Allir "Gaut sjarð[i](?) ...
s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu]
á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán], f[imtán], s[extán], s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau
s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu] ...
s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] §B ... ... §C ... ...
fimtánda (1 förekomst)
fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].
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fimtigi (3 förekomster)
þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum.
ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
fine (1 förekomst)
Anima famuli tui "Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.
fines (1 förekomst)
"Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns
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
finis (1 förekomst)
§PC filii/fili[us] ... §QA P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?) §QC finis(?) o[mega]. §QB agla tetragramma[ton] "Jesus ... pantocrathon.
Finn (3 förekomster)
"Helgi reisti stein þenna eptir "Finn, fǫður sinn.
"Auðgerðr lét rista rúnar eptir "Finn, bónda sinn, ok at "Heðin, son sinn.
"Ketill setti stein þenna eptir "Finn, mág sinn.
finna (1 förekomst)
Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla.

Sm 35
Sm 52
U 130

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,

U 582 „
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GR 91 M
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Finnlandi (2 förekomster)
reistu stein eptir "Ótrygg, son sinn. Hann var drepinn á "Finnlandi.
arfar létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi dó <aglia...>.
Finno (1 förekomst)
"Finno, "Saligastiz
...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 (11 förekomster)
sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
"Finnr gerði.
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum,
<fuþork hnias tlbmy> ... Þeir gerðu rúnar þessar, "Finnr ok "Ólafr.
§A Þrim nóttum eptir "Bó[tulfsmessu](?) ... §B "[Gunnva]rar. En "Finnr gerði.
"Finnr á.
"Finnr
"Finnr á.
"Finnr á þetta tré.
§A "Styrkárr, "Ívarr, "Jón, "Þórir, "Hávarðr, "Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr, "Bárðr, "Ólafr,
"Finnr(?)
finns (1 förekomst)
Hér hvílir "Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.

DR 81
DR 155

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.
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Sö 190 $
Sö 319
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U 200
U 210
U 441 „
U 475
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Finnviðr (9 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
"Finnviðr hjó þetta ker á "Dýrabergi(?).
§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.
fir (1 förekomst)
"Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
Firi (1 förekomst)
Stendr ept "Frii(?)/"Firi "Ásu [s]o[n](?) ... ... ...
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DR Aarb1987;196 M
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<firriui> (1 förekomst)
"<fir–riui> lét rétta kuml eptir fǫður sinn "Bósa(?)/"Bausa(?) ok
fís (1 förekomst)
Sezt niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við!
fiska (1 förekomst)
"Eilífr "Elgr bar fiska í "Rauðusjó.
fiskáls (1 förekomst)
§A Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar
fiskara (1 förekomst)
Fyrir fiskara krossit.
fiskarnir (1 förekomst)
ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma
fit (1 förekomst)
§A Floribus et lignis quoddam mirabile vas fit §B "Josef.
<fit> (1 förekomst)
"... ok "Ingimund <fit-> brœðr sína ok "Ingifríðr ...
fitta (1 förekomst)
"Þóra ... fitta(?).

DR Til5 M

fjaðrar (1 förekomst)
§A "Bóndi risti málrúnu, §B árar ara eru fjaðrar.

N A104 M

fjalls (1 förekomst)
§A Svefn bannar mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat

N B241 M

fjánda (1 förekomst)
§A Ek sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr

N A208 M

DR 143
DR 263 $
DR 263 $

Sö 179

N A104 M

Ög 136 $
Hs 7
Hs 7

fjándinn (1 förekomst)
§A Viltu ei náða mi{k}, só taki þi{k} §B fján¶¶dinn! Amen!
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. ... ... ... ...
fjarri (1 förekomst)
þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla á "Serklandi.
fjón (1 förekomst)
§A Svefn bannar mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls
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
N 573 M
N A39 $M
N B46 M
N B89 M
N B287 M

fjórir (6 förekomster)
§A Fjórir gerðu at fǫður góðan dýrð drengila at "Dómara/dómara, mildan
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf]
ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu],
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf]
þ[órsdagr], f[reyjudagr], l[augardagr], e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu] ...
§A e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf]

G 99 M
G 100 M
N 573 M
N A39 $M
N B46 M
N B287 M

fjórtán (6 förekomster)
fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári
var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð
f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu]
s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán], f[imtán], s[extán], s[jautján], á[ttján], n[ítján],
f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu] ...
f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] §B ... ... §C ... ...

G 70 M
G 129 „$M
G 170 M

Ög 136 $
Ög 136 $
G 119 $M
N 261 „M

fjórtándu (3 förekomster)
á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
"Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
fjórum (4 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,
... gerðu [þei]r(?) kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ...
Ártíðardagr "Ásulfs á "Helgalandi er fjórum nó[ttum] ...

DR EM85;350 $
DR EM85;350 $

N B496 M
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Ög 136 $
Sö 174 $

N 497 M

N B265 M

Sm 92 $

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 ... ... ...
fjǫll (1 förekomst)
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn
Fjǫlmóð (1 förekomst)
"... lét gera stein þenna eptir "Fjǫlmóð ...
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
fjǫrð (1 förekomst)
Þessir sukku í fjǫrð "Jóhan, "Eiríkr "Loðinn biskup(?) kapaleinn ... ...
fjǫrs (1 förekomst)
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á
fjǫrvi (1 förekomst)
stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.

N 171 M

flagða (1 förekomst)
"Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda hugstríði

G 307 M
G 308 M

Flenavík (2 förekomster)
"Sigleifr ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður
"Sigreifr í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð

G 307 M
G 308 M

Flenvike (2 förekomster)
"Sigleifr ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður
"Sigreifr í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans

Öl 1 $
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Vg 216 M
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DR 279 $
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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
fljúganda (1 förekomst)
rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um dey[j]a.
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

flokki (1 förekomst)
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í

N B368 M

DR Aarb1987;196 M

N 606 M

Ög 136 $

floribus (1 förekomst)
§A Floribus et lignis quoddam mirabile vas fit §B "Josef.
flos (1 förekomst)
§A §B Alinn var ek §C ... §D decor amenitas, flos amoris
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

Öl SAS1989;43
U NOR1998;25

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.

N 170 M

flýði (1 förekomst)
reist rúnar þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn
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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.
Folbóa (1 förekomst)
at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum lítlu "Folbóa garða.
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,
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folginn (1 förekomst)
"Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga
folgit (4 förekomster)
Hér er fé folgit undir st[ei]ni þessum.
§A ... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á
Útnorðr er fé folgit mikit.
Þat var lǫngu, er hér var fé folgit mikit.
folk (1 förekomst)
með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i
Folkaðr (1 förekomst)
§A "Véfastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast,
Folkarr (1 förekomst)
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik.
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->,
Folkgerðr (3 förekomster)
§P "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn,
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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 (1 förekomst)
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
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
Folku (1 förekomst)
Þeir settu stein, synir "Þorketils ok "Folku, hér, fǫður ok móður eptir. Gerðu drengila.
Folkvarðr (1 förekomst)
§A ... "Folkvarðr ... §B ... af ...
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] ...
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Folkviðr (2 förekomster)
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar.
"Folkviðr ...
Fómir (1 förekomst)
"Þórir "Fómir(?).
fons (1 förekomst)
tua misericordia. Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, "Paraclitus ac "Mediator.
fontker (1 förekomst)
"Hvatr lét ger[a] fontker. <bos>
fór (17 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
Hér var hann, ok heðan fór hann út.
"Þórir reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær
"Nikulás var hér inni, er [hann fó]r.
§A "[Sv]eins sonar "Skúla sonar §B [rúna]r þessar þá er hann fór ...
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli
er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór þat.
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í
Hann fór at fróðum/frœðum.
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forðum (1 förekomst)
fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of væri.
<forkhnasblm> (1 förekomst)
§A <fuþorhniastb-m-> §B <f–orkhn-as-blm->
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 (2 förekomster)
... ráða kann, forn(?) ...
§A Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar
fornefnda (1 förekomst)
byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok
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.
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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 ... ...
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fóru (3 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.
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni sendimanni.
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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.
fóstrson (1 förekomst)
"Bjǫrn ok "Végunnr létu reisa stein eptir "Svein, fóstrson sinn.
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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.
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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.
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Fox (1 förekomst)
lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
frá (8 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.
Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at
{Hic iacet "Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit
"Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
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Domine, Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ... "Marcus, "Lucas(?), "Johannes(?) §E ... §F ...
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 ...
fram (3 förekomster)
konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré
hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr mei[st]a[r]i.
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús
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 ...
frater (3 förekomster)
Frater "Toco "<æfsa> gerði mik, frater "Ingema[ru]s scripsit in
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Frater "Toco "<æfsa> gerði mik, frater "Ingema[ru]s scripsit in campana.
fr[ater] "Gregorius
Frawaradaz (1 förekomst)
"Frawaradaz <anahaha> is slaginaz.
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.
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

N 460 M

U 390 $

Sö 38 „
Sö 256 $
U 518 $
U 1158

Gs 13

Sö 52
Sö 111
U 723
U 724
U 750 $

U 590
U 611
U 698 „$
U 698 „$

U 203

Freybjǫrnssonr (1 förekomst)
Þetta skrifaði "Véleifr "Freybjǫrnssonr.
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
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.

U 1154

U 53
U 919

G 192 M

N B89 M

Sö 50

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

U 436

Sö 208

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.
Freyjil (1 förekomst)
... "[Kat]rin(?). Þ[e]ir bjuggu í "[Fre]yjil/"Fröjel(?) ... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með
freyjudagr (1 förekomst)
§B s[unnudagr], m[ánadagr], t[ýrsdagr], ó[ðinsdagr], þ[órsdagr], f[reyjudagr], l[augardagr], e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm],
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
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 „
U 1161 $
U 1161 $
Nä 23 $

U ATA6243/65

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] ...
"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.

N 536 M

Vg 28 „

Ög 160

G 325 $

Ög 102 $

Gs 19 „

Sm 8 $
G 199 $M

N 46 M
IS IR;166 M
IS IR;176 M

frið (1 förekomst)
Hér hvílir "Síra "[K]l[e]metr prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir
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 (2 förekomster)
"Þjóðgeirr(?)/"Friðgeirr(?) ok "Hróðelfr ... stein eptir "Heðin, son sinn.
"Friðgeirr ok "Alvaldr ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir
friði (3 förekomster)
Statt í friði "Guðs, "Ása.
... "Vígdís "Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir "Mar[íu] ...
"Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið

U 128
M1$

Vg 115

G 186 „

U NOR2000;30B

U 853 $

N B145 M

Br Olsen;217B $

DR 343

DR 216 $

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
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] ...
fríðrar (1 förekomst)
§A Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr
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.

DR 333 $

U 379
U 391 $

N 540

DR 224 M

Vs 14 M

IR 6

U 620 $

N A200 M

Ög 153

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
Fríslands (1 förekomst)
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
Friso (1 förekomst)
"{Bondo "Friso me fecit "Esgervs "Røth me fecit. Fieri} <fuþorkhniastblmʀ>...
Fríss (1 förekomst)
"Guð signi yðr, meistar "Rauðingr ok "Búi "Fríss. O, Alfa
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(?).
fró (1 förekomst)
§A fró §B ráð
Fróða (1 förekomst)
"Hrœríkr reisti stein þenna eptir "Fróða ok "Ásbjǫrn, sonu sína.

Öl Köping68

Hs 10 $

N B570 M

DR BR9 U

N B416 M

N 248 $M
N A362 M

Sö 219 $
Sö 303 $
Sö 340 $
U 259

Sö 22 $
G 59 $

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
fróðum (1 förekomst)
Hann fór at fróðum/frœðum.
Froila (1 förekomst)
"Froila laðu.
froknan (1 förekomst)
§A ... [fr]oknan dreng, á blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar
fronte (2 förekomster)
de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus, "Matthæus,
de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus,
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 ... ... ...

N B615 M

<frþokbhniaslbmy> (1 förekomst)
<frþokbhniasl{B}-my>

Vg 206 M

<frþorkhniastʀm>
<frþorkhniastʀm>

(1 förekomst)

frú (3 förekomster)
G 104A $M
ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp "Marí[a] ... §D ... ...
G 178 M
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...
DR EM85;432G M
"Ragnhildr(?) ... "Kristína ... ... "Guð ok vár frú ...

Vg 192 $

<frua> (1 förekomst)
"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.

fructus (10 förekomster)
Sm 38 M
plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s [v]en[t]ris tui.
Sm 82 „M
plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen.
Sm 145 M
plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D[omine].
Vg 221 M
plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta "Catarina.} "Suno.
D Fv1980;230 M
Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus
DR 166 M
plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. "Áskell. Ave "Maria gr[atia].
DR 336 „M
gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins sonr undir.
N 142 „M
plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris] tui. {A[men]}.
N 617 M
Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus ventris tui. Amen.
N 618 M
§A [mulieribu]s et benedictus fructus §B ... "Vilhelmus

Vg 203 M

Vg NOR1997;27

<fruþokhniastbmʀ>
<fruþokhniastbmʀ>

(1 förekomst)

frýnan (1 förekomst)
þenna eptir "Áslak, harða góðan þegn, fǫður sinn, harða frýnan.

U 887

Ög 10 $
Ög 88
Ög 90
Ög 235 $
Sö 72 „
Sö 140
Sö 286 M
Sm 35
Vg 7
Vg 113
Vg 178
U 809
U 973
U 1052
Vs 31 $
DR 107
DR 216 $
DR M69

DR AUD1996;274

Sö 139

U 337 $
U 954 „
N B368 M

frægan (1 förekomst)
ok "Auðríkr/"Eyríkr létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar.
frænda (18 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(?).
dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér
"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>
frændr (3 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
í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls ...

DR 294

N B570 M

Frøðar (1 förekomst)
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
frœðum (1 förekomst)
Hann fór at fróðum/frœðum.

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

U ATA5734/59 $
Nä 18

Sö 347

G 192 M

Vg 218 „M

N A156 $M

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.
Fröjel (1 förekomst)
... "[Kat]rin(?). Þ[e]ir bjuggu í "[Fre]yjil/"Fröjel(?) ... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum
<fþorkhniastbmʀ>
<fþorkhniastbmʀ>

(1 förekomst)

<fþuorkhniactbmly> (1 förekomst)
§A "Ginna reist rúnar þessar ... §B <fþuorkhniactbmly> ... §C Þat er ...

N A24 M

fu (1 förekomst)
§A ... nam ek þetta því: fe fu fa fø §B <fuþork> ... §C ... ...

N A68 M

<fu>
<fu>

Vg 247 M

fudit (1 förekomst)
"Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino "Siggone episcopo

Ög Fv1992;174 M
U NOR1997;29G
U NOR1997;30E M
DR SCHL10
N A197 M
N B11 M
X PomMLUHM1962-63;326

DR SCHL21

N B434 M

N B434 M

DR EM85;463B

(1 förekomst)

fuð (7 förekomster)
<fuþ[ork]>/fuð(?)
<fuþ[ork]>/fuð(?) ar[s]/ar[i]
<fuþ[ork]>/fuð(?)
Fuð ars ... ...
§A fuð §B ...
§A Ferlig er fuð, sin byrli. §B Fuð-ǫrg ...
§A <fuþ[ork]>/fuð §B "Kúrr(?)
fuðbukkr (1 förekomst)
fuð-bukkr

Fuðkula (1 förekomst)
"Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr mik.
Fuðsleikir (1 förekomst)
§A "Jón "Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr mik.
fuðtramr (1 förekomst)
Fuðtramr hagi(?) "...

N B11 M

DR AUD2001;252 M

DR 299 „M

DR Aarb1987;205 M
N 248 $M
N A362 M

U Fv1912;8
N 298 M

Br Sc14

Ög 147

G 281

DR 66

fuðǫrg (1 förekomst)
§A Ferlig er fuð, sin byrli. §B Fuð-ǫrg ...
<fufius> (1 förekomst)
crux "Johannes crux. §C Cr[u]x "Lucas crux "<ma...> §D <fufius>. "Kristina.
fugiat (1 förekomst)
Per crucis hoc signum fugiat procul omne malignum.
fugite (3 förekomster)
in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David].
fugl (2 förekomster)
þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
Illu vinnr dúfan þar hvolf óisk ok fugl þar tekr þoku.
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.

N 461 M

Nä 29 $

N A74 M

U NOR1998;25

Sö 208
U 295
U 305
U 1131 „

Ög 211
Sö 228 „
U 41
U 85
U 94
U 145
U 237
U 273
U 276
U 304 $
U 471
U 590
U 597

fulgu (1 förekomst)
Unn-ak mæyju, [mikil]látri ... fulgu(?) í(?) festa(?) hafði(?).
fulldrengila (1 förekomst)
lét reisa eptir "Bjǫrn, bróður sinn. Hann var farinn fulldrengila.
fullr (1 förekomst)
sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a].
fullt (1 förekomst)
... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
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)
"Fullugi reisti stein þenna eptir "Saxa, fǫður sinn.
"Fullugi lét reisa st[ein] ... "...bjǫrn ok <ku–s> <biai>.
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi.
"Bjǫrn ok "Fullugi(?) þeir létu hǫggva stein ... sinn.
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?),
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein, fǫður sinn.
"Gerðarr ok "Fullugi [ok] "S[ig]reifr(?) ok "Sibbi ok "Sighvatr, þeir brœðr láta
"Illugi lét stein rétta [at "Djarf], fǫður sinn, "Ǫzurr ok "Fullugi at bróður sinn.
"Djarfr ok "Andsvarr ok "Fullugi þeir létu reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð
"Fullugi lét hǫggva stein ok þeir "Haukr báðir brœðr eptir
"Fullugi ok "Ulfr ok "Ágeirr(?) létu reisa stein eptir "Ǫnund, fǫður
"Ragnbjǫrn lét reisa stein eptir svær(?) sinn "Víghjalm/"Véhjalm, ok "Fullugi(?), "Freygeirs(?) arfi, "Eysteinn.
"Ádjarfr ... "Fullugi létu reis[a] ... eptir "Védjarf, fǫður sinn ... ...

U 629
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DR 264
DR EM85;343 $

U Fv1993;231

Öl SAS1989;43

N B647 M

DR EM85;462C $M?

Vg 157

U Fv1933;134 $

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

"Illugi ok "Fullugi þeir létu reisa stein þenna eptir fǫður sinn "Arngísl. "Guð
"Fullugi ok "Ásgunnr þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði.
"Illugi ok "Fullugi ok "Þorgeirr ... ... sinn snjallan. "Guð hjalpi anda.
§A "Þórðr hjó rúnar þessar ... ... §B "Folkvé/"Fullugi á "Haug[bý] ...
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
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
fund (1 förekomst)
... §B ... §C fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, þond
fundi (1 förekomst)
... vrat fundi(?)/funti(?)
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.

U NOR1996;18E M

funi (1 förekomst)
"Funi(?)/funi(?)

U NOR1996;18E M

Funi (1 förekomst)
"Funi(?)/funi(?)
Funiz (1 förekomst)
§A "Fu[ni]z(?) §B ...

DR MS1995;339 U

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

U 999

DR EM85;462C $M?

U 999

N 103 M

N 611 M

U 890

funti (1 förekomst)
... vrat fundi(?)/funti(?)

Fúnum (1 förekomst)
eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á "Funnum/"Fúnum.
fura (1 förekomst)
á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í "Langaforsinn. §C fura §D ...
furens (1 förekomst)
furens(?) vitalis(?) pariter(?)
<furu> (1 förekomst)
ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu> <i> <ukrikis>
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N B87 M
N B250 M
N B449 M
N B475 M
N B521 M

Vr 4 M

N B532 M

Ög 178 „$U
Nä 10 U
DR AUD1997;262 U

<futr> (1 förekomst)
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.
<fuþ> (6 förekomster)
<fuþ>
§A <fuþ> §B <-uþrokhlinsmyl>
<fuþ>
<fuþ>
<fuþ>
<fuþ>
fuþ...>
<fuþorkhniastblmʀ fuþ...>

(1 förekomst)

<fuþairkhnios>
<fuþairkhnios>

(1 förekomst)

fuþarkgw (3 förekomster)
<tuwatuwa fuþarkgw hnijïpzs tbemlŋod>
<tuwatuwa> fuþarkgw hnijïpzs tbemlŋod
... fuþark[gw](?)

Vg 207 U

<fuþarkgw (1 förekomst)
<fuþarkgw hnijïpzs tbemlŋod>

DR IK392 U

<fuþarkgw> (1 förekomst)
<fuþar[kgw]>

G 88 U

<fuþarkgwhnijpezstbemlŋdo> (1 förekomst)
§A <fuþarkgwhnijpezstbemlŋdo> ... §B <sueus>

DR IK110 U

<fuþarkgwhnijpïzstbemlŋdo> (1 förekomst)
<fuþarkgwhn[ijpïzstbemlŋdo]>

N B94 M

<fuþo> (1 förekomst)
<fuþo->

N B15 M

N B592 M

N A216 M

Sm 12 M

N 15 M

N B9 M

N B298 M

fuþo.. (1 förekomst)
Tveir fuþo...
<fuþobkhniarmlyfuþorkhnisabmly>
§A <fuþorkhniastbmlyfuþorkhnia> <f> §B <fuþobkhniarmlyfuþorkhnisabmly>
<fuþoi> (1 förekomst)
§A <fuþorkhniastbmly> §B <fuþoi> §C ...
<fuþoʀkhmi>
<fuþoʀkhmi>

(1 förekomst)

<fuþoork> (1 förekomst)
§A <fuþork hnias tblmyøæc> §B ... <fuþoork> ...
<fuþor> (1 förekomst)
§A <fuþor> §B ...
<fuþorh> (1 förekomst)
<fuþor-h–>

(1 förekomst)

N B20 M

G 56 M
G 56 M
G 56 M
G 56 M

Vg 31 M
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G 311
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N 15 M
N 167 M
N 182 M
N 201 M
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N 203 M
N 207 M
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N 290 M
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N 379 M
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N 466 M
N 513
N 528 M
N 558 M
N 559 M
N 593 M
IS IR;205 M

<fuþorhniastbm> (1 förekomst)
§A <fuþorhniastb-m-> §B <f–orkhn-as-blm->
fuþork (4 förekomster)
<fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork>
<fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork>
<fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork>
<fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork>
<fuþork (26 förekomster)
<fuþor[k hn]ias tb[ml]ʀ>
<fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork>
<fuþork hnias tbmlʀ>
<fuþork h[nias]>
§A <fuþork hnias tblmyøæc> §B ... <fuþoork> ...
... ... <fuþork h> ...
<fuþork hnias tlbmy> ... Þeir gerðu rúnar þessar, "Finnr ok "Ólafr.
<fuþork hnias tblm øæ> ...
<fuþork hnias tbm>
<fuþork hnias tblm æø>
<fuþork hn[ias]>
<fuþork hnias t[bmly]>
§A "Hrani §B <fuþork hnias t[bmly]>
§A "Ísakr. "Þórir á mik í "Rónni. §B ... §C "Ísakr §D <fuþork hnisa>
<fuþork h[nias]>
<fuþork hnias>
<fuþork hnias tbml[y]>
<fuþork hnias tbm[ly]>
<fuþork hnia[s]>
<fuþork hnias tbmly>
<fuþork hnias tblmy>
<fuþork hnias tbmly>
<fuþork hnias tblmeæ>
<[fuþor]k hnias tbmly>

Br Barnes6 M
IR 11

Ög ATA5591/61
Ög Fv1992;174 M
Sm KALM1986;119 M
U 754
U Fv1976;96 M
U NOR1997;29C M
U NOR1997;29G
U NOR1997;30E M
U NOR2001;20
Vs 7 „M
G 110 $
G 130 „M
G 194 M
G 209 M
G 221 M
G 222 SENTIDA
G 230 M
G 256 M
G 267 M
G 367 M
G 382 M
G 388
DR 168 M
DR 245 M
DR EM85;438M M
DR EM85;440B M
DR EM85;458C M
DR EM85;459F M
DR EM85;461A $M
DR EM85;461B M
DR EM85;524 M
DR EM85;528 M

<fuþork hnias tbynu>
§A <fuþork hniastbmlʀ> §B <fuþorkhniastbmlʀ>
<fuþork> (74 förekomster)
<fuþor[k]>
<fuþ[ork]>/fuð(?)
<fu[þ]or[k]>
<fuþork> <hni[a]s> ...
<fuþork>
<f[u]þ[ork]>(?)
<fuþ[ork]>/fuð(?) ar[s]/ar[i]
<fuþ[ork]>/fuð(?)
<fu[þork]>(?)
<fuþork> ... ...
§A <fuþork> ... §B ... reisti steinin eptir "Hjǫrulf/"Jórulf, bróður sinn
§A <fuþor[k]> §B "Maria ... ... ... ... ... ... §C ...
§A <fuþork> §B "Ambrosii, "M[arci], "Vit[alis], "Nicomedes, "Primi,
<fuþor[k]>
§A ... kirkj[a]/kirkj[u] §B <fuþo[rk]>
§A <fuþ[ork]> §B Þús[u]n[d](?) ... ...
<fuþork>
§A <fuþor[k]> §B ...
§A <fuþ[ork]> §B <fuþork...> §C ... ...
<fuþor[k]>
... <fuþo[rk]> ...
"Þorkell/"Þorhil[dr], <fuþ[ork]>, "Ulfkell(?)
<fuþork>
<fuþ[ork]>
<fuþork>
<fuþor[k]>
<fu[þork]>
<[f]uþo[rk]>
§A ... "Pái/"Búi(?) §B <f[uþ]o[r]k> "Pái/"Búi(?)
<fuþork>
<fuþ[ork]>
<fuþ[ork]>

DR EM85;533E M
DR EM85;533G M
DR EM85;533H M
DR EM85;537B M
DR Fv1988;234A
DR SCHL12
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N 509 M
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N A303 $M
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N A338 M
N B17 M
N B142 M
N B313 M
N B414 M
N B479 M
N B490 M
N B658 M
N B663 M

<fuþ[ork]>
§A ... §B <fuþ[ork]>(?) ...
... <fuþ[ork]>
<fuþo[rk]>
<fuþ[ork]>(?)
§A <fuþork> <hnias> <tbmlʀ> §B ...
<fuþo[rk]>
<fuþork>(?)
<fuþor[k]>
<fuþork>
<fuþor[k]>
<fuþ[ork]>
<fuþo[rk]>
<fuþor[k]>
<fu[þork]>
<fu[þork]>
<fuþork> ...
<fuþ[ork]>
§A ... nam ek þetta því: fe fu fa fø §B <fuþork> ... §C ... ...
... <fuþo[rk]>(?)
§A <fu[þork]>(?) §B ...
§A <fuþor[k]> §B "Ívarr/"Jóarr á sverð.
<fuþork>
<f[u]þ[o]r[k]>
<fu[þork]>
<fu[þork]>
<[f]uþork>
<fuþo[rk]>
<fuþo[rk]>
§A <fuþork> <hnias> <tbmly> §B Ást mín, kyss mik. §C ... ...
§A <[f]uþor[k]hnias[t]b[ml]y> §B <fuþor[k]>
§A <fuþo[rk]> §B ...
§A "Hallvarðr §B <fuþ[ork]>
<fuþork—->
<fuþork> <hnias> <tblmye>
§A <fuþ[ork]> ... §B ...
<fuþork> ...

FR 9 M
GR NOR1999;7 M
IR 14
X PomMLUHM1962-63;326
X STOL1

G 38 „M
G 267 M

§A ... §B ... §C ... §D <fu[þork]>(?)
§A <fuþork> §B <[hnia]s><tblmy>
<fuþor[k]> "Unnr(?)
§A <fuþ[ork]>/fuð §B "Kúrr(?)
§A "Þorke[ll]/"Þorgei[rr]/"Þorgí[sl] §B <fuþo[rk]> ...
<fuþork...> (2 förekomster)
§A "Jésús náði ǫllum kristnum sálum. Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ... ... "Óttars(?) sál ... ... "Jóhan ...
§A <fuþ[ork]> §B <fuþork...> §C ... ...

G 56 M

fuþork>
<fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork fuþork>

(1 förekomst)

G 142 M

<fuþorkfuþork...>
§G ... risti mik. §H "Péto "Kumb[li]/"Kumble. §I <fuþorkfuþork...>

(1 förekomst)

Öl AA29;33 M
Vg 259 M
DR Til1 M
DR Til2 M
N B188 M
N B191 M
Br Or11 $

<fuþorkh> (7 förekomster)
<fuþorkh>
<fuþorkh>
<[fu]þorkh>
<fuþork[h]>
<fuþorkh>
<fuþorkh> ... ...
<fuþork[h]>

Sm 14 M

<fuþorkhf (1 förekomst)
<fuþorkhf þorkhf>

N B409 M

<fuþorkhia> (1 förekomst)
§A <fuþorkhia> §B ...

N B26 M

N B450 M

N B371 M
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N A173 $M
N B119 M

Vg Fv1992;171A M

G 38 „M

<fuþorkhn> (1 förekomst)
§A ... §B <fuþorkhn> §C <kuþorkhnisætbmly>
<fuþorkhnaitblml> (1 förekomst)
<fuþorkhnaitblml> ...
<fuþorkhnia> (1 förekomst)
§A <fuþorkhnia-> §B "Ólafr kysti ...
<fuþorkhnias> (16 förekomster)
§A <fuþorkhnias> §B ...
<fuþorkhni[as]> ...
§A <fuþor[k]hnias> §B ...
<fuþorkhni[a]s>
<fuþorkhni[as]>
fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp "Marí[a] ... §D ... ... ... §E Hjalp
... ... ... ... ... ... sankt[a] "María "[Ja]kobr meist[a]ri <fuþorkhni[a]s>
§B "María, móðir "Guðs ... allra várr. §C "Péto "K[a]mbs §D ... §E <[f]uþorkh[nias]> §F <fuþor[k]h[nia]s[tb]lm[y]> §G ... risti mik. §H
<fuþorkhnia[s]>
<fuþorkhn[ias]>
<fuþ[or]kh[nias]>
<[f]uþorkh[nias]>
<fuþorkh[nias]>
§A ... <fuþorkhnias> §B <[h]niastbmly>
sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar þessar. §C <fuþorkh[nias]>
<fuþorkhnias>
<fuþorkhnias>.. (1 förekomst)
§A <fuþorkh[nias]>... §B ... ást sín ...
<fuþorkhnias...> (1 förekomst)
... <fuþorkhn[iast]blmʀ> ... "Ólafr ... "Guð náði sá[l](?). Ráði <fuþorkhnias...> ... ... ... §B ... ... ... ...

N B124 M

N B65 M

<fuþorkhniasbm> (1 förekomst)
§A <fuþorkhnias-bm-> §B ...
<fuþorkhniasby> (1 förekomst)
§A ... §B <fuþorkhnias-b–y>

N B307 M

<fuþorkhniaslbmly> (1 förekomst)
§A "Þorgísl §B <[fuþo]rkhniaslbmly>

N B424 M

<fuþorkhniaslbmty>
<fuþorkhniaslbmty>

DR EM85;440A M
N B378 M

N A18 M

Vr 4 M

Sm 160 M
Sm IVOS1990;19A M?
Vg SHM27600:74:NE3621 M
U F2;43 M
G 38 „M
G 142 M

(1 förekomst)

<fuþorkhniast> (2 förekomster)
<fuþorkhn[iast]> "Þjóðrekr
§A ... ... ... ... ... §B <fuþorkhniast->
<fuþorkhniastblm> (1 förekomst)
§A <fuþorkhniastblm> ... §B ...
<fuþorkhniastblmʀ (1 förekomst)
<fuþorkhniastblmʀ fuþ...>
<fuþorkhniastblmʀ> (8 förekomster)
<fuþorkhniastblmʀ> ...
§A ... §B <[fu]þo[rk]h[niast]blmʀ>
§A <fuþorkhniastblmʀ> §B "Búi á(?).
<fuþorkhniastblmʀ> ... ...
"Jésús náði ... ... "Óttars(?) sál ... ... "Jóhan ... <fuþorkhn[iast]blmʀ> ... "Ólafr ... "Guð náði sá[l](?). Ráði
§A <fuþorkhniastblmʀ> ... §B "María, móðir "Guðs ... allra várr. §C "Péto
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N A139 $M
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G 142 M
DR 361 M
N A6 M
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N A287 M
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N B129 M
N B266 M
N B280 M
N B439 M
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N B177 M

§A <fuþ[o]r[k]hnia[st]b[l]m[ʀ]> §B ... §C ...
<fuþorkhniastblmʀ>
<fuþorkhniastblmʀ>.. (1 förekomst)
"{Bondo "Friso me fecit "Esgervs "Røth me fecit. Fieri} <fuþorkhniastblmʀ>...
<fuþorkhniastblmeycoæø>
§A ... §B <fuþorthniaslbtmyiæ> §C <fuþorkhniastblmeycoæø>

(1 förekomst)

<fuþorkhniastblmeø> (2 förekomster)
§A "Jórunn/"Ǫrn <fuþor[khn]iastblmeø> "Hani §B <fuþorkhniastblmeø>
§A "Jórunn/"Ǫrn <fuþor[khn]iastblmeø> "Hani §B <fuþorkhniastblmeø>
<fuþorkhniastblmy> (11 förekomster)
... allra várr. §C "Péto "K[a]mbs §D ... §E <[f]uþorkh[nias]> §F <fuþor[k]h[nia]s[tb]lm[y]> §G ... risti mik. §H "Péto
<fuþorkhniastblm[y]>
§A ... §B ... §C <fuþorkhniastblmy>
<fuþorkhniastblmy>
<fuþorkhniastblm[y]>
<fuþorkhniastblmy>
§A "Gunnarr §B <fuþorkhniastblmy>
"Þórðr. <fuþorkhniastblmy> "Þórðr.
§A <fuþorkhniastblmy> §B ok(?)
<fuþorkhniastblmy>, "Gyða <ua> "Sigurðr <un> "Rannveig <ane> <un> ...
... ... <fuþorkhniastblmy> ...
<fuþorkhniastbly>
§A "Þórir §B <fuþorkhniastbly>

(1 förekomst)
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U NOR2000;33
U TOR1996;307 M
Vs 26 M
J JLM M
G 104A $M
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<fuþorkhniastbml>
§A ... §B "Þorfinnr §C <fuþorkhniastbml>
"Jóan prestr reisti þessar rúnar. <fuþorkhniastbml>

(2 förekomster)

<fuþorkhniastbmlʀ> (37 förekomster)
§A <fuþorkh[n]iastbmlʀ> §B Selr.
§A <[fuþo]rkhniastbm[l]ʀ> §B "Sigfriðr mik(?) á(?).
§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>
"Magno <fuþorkhniast[b]mlʀ> ... ...
... <fuþorkhnias[tbmlʀ]> ...
<fuþorkhniastb[ml]ʀ> ...
§A <fuþorkh[ni]astb[ml]ʀ> §B ... ... ...
§A <fuþorkhniastbml[ʀ]> §B <fuþorkhniastbmlʀ> §C "Borga á nagl(?) þenna.
§A <fuþorkhniastbml[ʀ]> §B <fuþorkhniastbmlʀ> §C "Borga á nagl(?) þenna. "Guðmundr(?) risti(?).
... <fuþorkhniastbmlʀ>
§A <[fuþorkhni]astb[mlʀ]> §B ... rúnar ...
<fuþorkhniastbmlʀ>
<fuþorkhniastbmlʀ> ... ...
<fuþorkhni[a]s[tb]mlʀ>
§D ... ... ... §E Hjalp "M[a]r[ía] §F ... ... §G ... ... ... §H <fuþork[hnia]stb[mlʀ]>
"Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok> <ablir–mabr> <auhum> §H ... §I <fuþorkhniastbml[ʀ]> ... rúnar(?) ... §J ... ... "Jesus nasarenus ...
<fuþorkhniastbmlʀ> <fuʀkant>
<fuþorkhniastb[mlʀ]>
<fuþorkhniastb[ml]ʀ>
§A "Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek
§A <fuþorkhniastbmlʀ> §B "Efkar/"Afkar.
§A ... ... ... ... ... ... §B <fuþorkhniastbmlʀ> ... ... ...
<fuþorkhniastb[mlʀ]>
<fuþorkhniastbmlʀ>
<fu[þ]orkhniastbmlʀ> "Þork[ell]/"Þorg[nýr]
<fuþ[o]rkhniast[bmlʀ]>
<fuþorkhniastbm[lʀ]>
<f[uþ]orkhniastbmlʀ>
§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er
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<fuþorkhniastbml[ʀ]> ...
<fuþorkhniastb[mlʀ]>
"<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B ... <fuþorkhniastbmlʀ> ... §C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §D
§A <fuþorkhniastbm[lʀ]> §B ...
§A <fuþork hniastbmlʀ> §B <fuþorkhniastbmlʀ>
<fuþorkhniastbmlʀ>
<fuþorkhniastbmly> (20 förekomster)
<fuþorkhniastbm[ly]>
<fuþorkhniastbmly>
<fuþorkhniastbmly>
§A "Gyða, "Guðrún §B "Eldríðr §C <fuþorkhniastbmly>
<fuþorkhniastbmly>
<fuþorkhniastbmly>
§A <fuþorkhniastbmly> §B <fuþoi> §C ...
<fuþorkhniast[b]mly>
<fuþorkhniastbmly>
§A "Grímr á ... §B <fuþorkhniastbmly> §C "Grímr
§A ... ... §B "Jóhan tvá "Þorkell eyri ... "Þjóðgeirr. §C <fuþorkhniastbmly>
<fuþorkhniastbmly> "Ása, "Jón, "Sigríðr, þǫkk(?)
<o> <fuþorkhniastbmly>
§A <[f]uþor[k]hnias[t]b[ml]y> §B <fuþor[k]>
<fuþorkhniastbmly> "Árni.
§A <fuþorkhniastbmly> §B <fuþorkhniastbmly>
§A <fuþorkhniastbmly> §B <fuþorkhniastbmly>
<fuþorkhniastbmly>
§A <fuþorkh[niastbmly]> §B ...
"María. <fuþorkhniastbmly>
<fuþorkhniastbmlyfuþorkhnia> (1 förekomst)
§A <fuþorkhniastbmlyfuþorkhnia> <f> §B <fuþobkhniarmlyfuþorkhnisabmly>
<fuþorkhniastbmlyøqxp> (1 förekomst)
<fuþor{k}hniastbmlyøqxp> "Jón á mik.
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G 330 M

Vg 205 „M

N B41 M

N A25 M

U NOR2000;23 M

N B35 M

N 171 M
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<fuþorkhniastbmty>
<fuþorkhniastbmty>

(1 förekomst)

<fuþorkhniastbtmʀlm> (1 förekomst)
§A ... ... §B ... ... ... ... §C ... §D <fuþorkhniastbtmʀlm–> §E ... §F ... §G ...
<fuþorkhniastʀm>
<fuþorkhniastʀm>

(1 förekomst)

<fuþorkhniastmb> (1 förekomst)
§A <fuþorkhniastmb-> §B ...
<fuþorkhniltmy>
<fuþorkhniltmy>

(1 förekomst)

<fuþorkhnisatbʀlm> (1 förekomst)
§A ... <fuþorkhnisatbʀlm> ... §B ... ... ... ... ...
<fuþorthniaslbtmyiæ> (1 förekomst)
§A ... §B <fuþorthniaslbtmyiæ> §C <fuþorkhniastblmeycoæø>
fýla (1 förekomst)
"H[a]llv[a]rðr "Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess
fylgði (1 förekomst)
"Ragnarr biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok

fýlgði (1 förekomst)
"Ragnarr biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr

N 148 M

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 $

fylgna (1 förekomst)
... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E vaki hykk-at fylgna manat hirðum ...

N B181 M

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 „$
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N B241 M
Br Olsen;208B

G 336 „M
G 337 M

Ög 136 $
Sö 101
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fyr (4 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
mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
fyriláti (2 förekomster)
"Guð fyriláti oss/ekki/... várar syndir, so sagði "Pétar múrameistari.
"Guð fyriláti oss várar syndir, so sagði "Pétr múrameistari.

fyrir (126 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.
sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja
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gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt
... fyrir biðja ...
Allar sálir hér deypask í þjóð fyrir mik, skál.
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
"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
lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir henna[r] ...
í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim. Amen.
stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál ... ...
"Jakobr ... gera stein. Biðið bœnir yðrar fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ... ... ... ... ... ... benedicta in
sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli
Hér hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar "Hinsarfa/"Hinsarve.
lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir hennar sál pater noster.
"[G]uð náði hennar sál. Bið[ið] ... fyrir ... ...
"<akopk> lét gera ... Þann sem biðr fyrir ... ... pater(?) ... ... ... "Bótviði ...
§A [B]i[ð]ið fyrir "Nikulásar sál. §B ... ... ...
sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
Biðið fyrir "Bótviða sál ... "Ragnvaldsarfa/"Rangsarve.
lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í
stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð
ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í "Guði(?) ... ... mik.
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B
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af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B ... §C ... §D Vér hafum rist
"Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét
Þau létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir.
Þau létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann
Biðið fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti
Biðið fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í
Biðið fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f
Biðið fyrir "Jakobs sál í "<annuhanenkium> sem "Nikulás vá.
§A "Bótviðr í "Eikibý/"Ekebys. §B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti
"Geirhvatr ... §B ... §C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum
sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u] ... pat[e]rnos[te]r fyrir þeira sál ... ...
"Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.
viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira s[álum](?)
sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir kristnir sálir.
Biðið fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný.
sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ...
"Þj[ó]ð[m]u[ndr] ... [þ]eim sem bið[j]a fyrir vári sál, "Nikulásar ok "Geirvéar. Minnizk.
§A Biðið fyrir "Sigþjóðar sál, "Bótviðar húsfreyju, "Nikulásar(?) ... ... §B
lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein, "Hróðmarsarfi/"Rodmarsarve.
... kunn. Hér mun standa steinn at merki, bjartr á bergi, en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla
hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr.
Fyrir fiskara krossit.
"Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
Ér biðið góðs fyrir "Margítu sál af "Otheim/"Othem, á mik.
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir
Biðið góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér hvílisk úti.
Biðið fyrir "Líknhvatar(?) sál í "Fílum/"File.
Biðið fyr[ir] "Bótulfs sál af "Lengju/"Lengjum.
Biðið fyrir þeir[a] [s]ál sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s]
"Bǫðvé(?) hvílisk [h]ér, "Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð
Biðið góðs fyrir "Bó[th]eiðar(?) sá[l] af "Bjergi/"Bjärs, sum hér hvílisk.
... fyrir ... "Mar[grét](?)/"Mar[gréta](?)
Biðið fyrir "Bótliknar sál í "Vík/"Vik, sum hér hvílisk.
Biðið yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik gera.
Biðið fyrir "Bótulfs(?) sum ... "Bótviðar(?) borna(?) <iskar>.
... fyrir "J[ak]obs(?) ... ... ok hans hús[f]r[e]yju [s]ál ... ...

G 315 „M
"Nikulásar ... fyrir hans sál ... ... ... hústrún(?) ok hans synir ... ... ...
G 317 $M
Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys fœrði mik hingat.
G 322 M
lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans sál.
G 341 M
... Ellifu hundrað ár ok ... biðið fyrir ... ... stein. "Bótviðr lét gera ...
G 351 $M
§A "Hróðþjóð gerði mik fyrir son sinn. "Líknviðr á mik. §B byrðingr
DR 103 M
Biðir fyrir "Búa. "Búi.
DR 147 „M
"Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál "Óþvegins, fǫður síns.
DR EM85;432A $M
"Tomás "Prestr bið fyrir mik.
DR EM85;438N M
Sancti "Ólafr bið fyrir mik!
N 56 M
fyrir alla s[álir]/s[ál].
N 227 „M
várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá gerir.
N 232 M
§A "Gyða andaðisk tveim nóttum fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?) andaðisk einni nátt
N 232 M
einni nátt eptir "Ben[edikt]usmessu §C "... andaðisk tíu nóttum(?) fyrir "Ól[afs]v[ǫku].
N 235
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
N 240 M
Ártíðadagr "Bjarnar "Ulfgeirssonar er tveim nóttum fyrir "Maríu[messu]. "Steinn.
N 258 M
Þessar rúnar reist "Eindriði prestr "Jónssonr, ok biðið fyrir mik.
N 264 M
§A Biðið fyri[r] §BP Biðið fyrir sál "Randviðs(?). §BQ Biðið fyrir sál
N 264 M
§A Biðið fyri[r] §BP Biðið fyrir sál "Randviðs(?). §BQ Biðið fyrir sál "Ragnvalds ...
N 264 M
§A Biðið fyri[r] §BP Biðið fyrir sál "Randviðs(?). §BQ Biðið fyrir sál "Ragnvalds ...
N 277 „M
... Ártíð "Ingibjargar er þrimr nóttum(?) fyrir "Maríumessu í fǫstu.
N 297 M
Hér niðri fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir hennar sál.
N 297 M
Hér niðri fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir hennar sál.
N 384 M
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.
N 446 M
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá,
N 457 M
<BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r] [sál].
N 536 M
[Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans. "Þorsteinn gerði mik.
N A39 $M
"Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt
N A53
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
N A98 M
§A "Þórir "Kalfr reist rúnar þessar, allsvaldandi "Guð beini fyrir §B honum.
N A150 M
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...
N A222
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?)
N B111 M
§A Snót gat lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær fyrir mǫnnum, §C ...
N B111 M
láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær fyrir mǫnnum, §C ...
N B625 M
"Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var
GR 1 M
sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok ... ...
GR 15 $M
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.
IS IR;73 $M
Hér hvílir "Bretti[fa] "Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar.

IS IR;102A „M
IS IR;129 „M
IS IR;149 M?
IS IR;166 M
IS IR;176 M
IS RunaIslandi16 M
Br Barnes20 M
Br Barnes20 M
Br Barnes23 M

U 323 $

DR 235 $M

Vg 216 M

Hs 7
DR EM85;493 M
Br Barnes23 M

U 337 $
G 178 M
DR 373 $M
N A225 $M
N B625 M
FR 2 M

Hér hvílir "... [fyr]ir hennar sá[l].
Hér hvílir undir "Valgerðr "Gunnars dóttir, ok biðið fyrir mér.
"Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús sonr. Bið fyrir.
dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir "Mar[íu] ...
hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat vers.
"Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.
§A Þessar rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr
vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan land.
hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.
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
fyrisé (1 förekomst)
"Guð ... fyrisé "...brets sál, hann gerði steina ... "Eðvin(?) brú(?).
fyrna (1 förekomst)
viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um dey[j]a.
fyrr (3 förekomster)
ekki rétt fyrir, svát ljóðir/lærðir eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok
þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
§A Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir,

fyrst (6 förekomster)
ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa
ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr
"Sigbjǫrn(?) hann(?) sagði(?) fyrst(?) ...
En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af
"Þorkell "Ǫnundar sonr, austmaðr af "Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.

U 344
Hs 7
N 159 M

fyrsta (3 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
"A[nd]r[é]s(?) reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn. "Guð(?)/"Guði(?) ...

DR 257 M

fyrsti (1 förekomst)
Þann fyrsti.

DR 133
DR 216 $
DR 277

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.

N B625 M

fæ (1 förekomst)
En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af

Öl SAS1989;43
N 649 M

fær (2 förekomster)
hans með þeim hamri sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?) váð(?)] §D eigi er ofdýr.

N A24 M

Vg 64 „M

DR 373 $M

fø (1 förekomst)
§A ... nam ek þetta því: fe fu fa fø §B <fuþork> ... §C ... ...
<føtto> (1 förekomst)
Hér liggr "Ávarr(?), "Mattiasa son, af "<føtto->.
fœddi (1 förekomst)
ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír

DR 230

DR 373 $M

Sö 140
U ATA5734/59 $
Bo NIYR;5 M

U 735

U 395
Gs 13
G 317 $M
N 61

Sm 52
U 414 „

Ög 81 $

U Fv1992;161B

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
fœða (1 förekomst)
er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María,
fœðir (3 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 ...
§P ... §Q M[i]k[it] f[œ]ð[ir] "Gr[e]g[o]r[ius] f[é].
fœra (1 förekomst)
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
fœrði (4 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.
heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys fœrði mik hingat.
§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
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 (3 förekomster)
§A "Þorli(?) §B ... fœrt(?) ...

Br Barnes4 M
Br Barnes4 M

Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug
er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.

fǫður (896 förekomster)
Öl 5 „
"Aldi ok "Keti[ll] ... stein eptir "Káta, fǫður sinn.
Öl 9 „
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Öl 13 „
"... reisti stein þenna eptir "Styrkár, fǫ[ður] ...
Öl 15 „$
"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
Öl Köping68
Ög 11
Ög 13
Ög 17 „
Ög 20 $
Ög 22
Ög 23 „
Ög 27 „
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 $

... "... f[ǫ]ð[ur] ...
"Fróði ... "Karl ok ... fǫður sinn góðan.
"Eysteinn reisti stein þenna eptir "Þóri, fǫður sinn.
"Sigsteinn reisti stein þenna eptir "<i-ui>, fǫður sinn.
"Ofráðr, "Guðulfr ok "... ... ... eptir "Sigbjǫrn, fǫður sinn góðan(?).
ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, 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.
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
"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.

Ög 149
"[Há]kon(?) ok "Sigsteinn reistu eptir "Hrólf, fǫður sinn, [s]tein þenna.
Ög 154
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu "Eyjars.
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 165
§A "Þórunnr reisti ok þeir brœðr, synir §B "Tosta, eptir sinn fǫður. §C "Þorkell’k reist stein þenna eptir "Tosta.
Ög 170
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fǫður sinn "Sini(?).
Ög 172 $
ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.
Ög 176
"Skarði reisti stein þenna eptir "Guðmund, fǫður sinn.
Ög 179
... ... stein þenna eptir "Áskel, fǫður sinn.
Ög 180
"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.
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"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... "[Þja]lfa(?), fǫður sinn ok ...
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
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi hans ǫnd.
"[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.
... ... at "... ... merki ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn.
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.
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Sö 200

"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.
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.
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"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.
"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.

Sö 291 $
ok "[Gunn]arr(?) þeir reistu stein þenna eptir "Hróald(?), fǫður sinn.
Sö 293
ok "Tíðkumi ok "Sigreifr þeir reistu stein þenna at "Tóli, fǫður sinn.
Sö 294 „
"Véfastr [ok "S]igviðr létu reisa at "Ulf, fǫður sinn.
Sö 298
ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna eptir "Vígmar, fǫður sinn.
Sö 301
"Þórir ok "[S]vei[nn] ... stein ... "... fǫður ...
Sö 305
"Sibbi ok "Tjǫrvi létu reisa stein þenna eptir "Þorkel, fǫður sinn.
Sö 306
"[Bjǫ]rn ok "Fasti reistu stein at "Ketilbjǫrn(?), fǫður sinn, bónda "Þorgerðar.
Sö 307 $
"Ulfheðinn ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn.
Sö 310 „
... "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.
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ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns
"... reisti stein eptir "Þor[gei]r, fǫ[ð]ur sinn. Sá endaðist á "[E]nglandi.
... [kum]l þessi eptir "Svei[n], fǫður sinn.
"Gautráðr gerði kuml þessi eptir "Ástráð, fǫður sinn, þann frænda ok þegna beztan, er á "F[i]nnheið[i] forðum of
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr
§A "Gunni setti stein þenna eptir §B "Sona, fǫður sinn, mildan o[rða ok] matar góða[n].
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á
"Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir "Stein(?), f[ǫður](?).
"Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru,
"Erinvarðr lét reisa stein þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn,
þenna eptir "Hegga, fǫður sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá
sinn, ok "Hæru, fǫður hans, ok "Karl, hans fǫður, [ok] "Hæru, hans fǫður, ok "Þegn, hans fǫður, ok eptir þá langfeðga fimm.
hans, ok "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 hjalpi ǫnd
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
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(?).
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
"Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at sinn fǫður.
"... setti stein þe[nna] ... [f]ǫður sinn.
"Þórðr ok "Þorbjǫrn gerðu brú þessa eptir "Verskulf, fǫður sinn.
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á
"Arinmundr setti stein þenna eptir "Hæru, fǫður s[inn] o[k] brœðr sína "Þorbjǫrn ok "Nefa.
"[Þ]órðr ok "Ásgautr þeir settu k[um]l "Guðfast, fǫður sinn, e[r] var "Bófa ... ...
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Geirmund, fǫður sinn ...
"Helgi reisti stein þenna eptir "Finn, fǫður sinn.
"Guðfastr reisti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn.
"<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 ...
"... gerð[i](?) ... eptir "Herjulf(?), fǫður sinn, ok "Ǫzur/"Ásu ok "Ingigerði/"Ingigerðr.
"Tosti ok "... [e]ptir "Bófa, fǫður s[inn].
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"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.
þetta eptir "Auðelfi ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Tumi/"Tummi ok þeir brœðr reisa(?) stein þenna eptir "Þorstein, fǫður.
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Á[l]eif "Hnakka, fǫður "Þorkels.
Þeir "Hettingr(?), "Hervarðr reistu stein eptir "Gunnar, fǫður sinn.
"Ásti brœðr reistu stein þenna eptir "Þóri(?)/"Þór(?)/"Þorn(?), fǫður sinn.
"Kala/"Kalla, fǫður sinn. "Guð ...
"Þórðr setti steina eptir "Eystein, fǫður sinn.
... ... "... ok "... ... eptir "Karl, fǫður s[inn] ...
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður 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 "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept
"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.
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja pater[noster].
"[Bjǫ]rn gerði stein "<gnumante>, [f]ǫður(?) sínum.
"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða góðan.
"Hrani lét gera stein þenna at "Pétr, fǫður 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.
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
"Gýi setti ..., fǫður si[nn ... "Á]skell(?) hj[ó](?).
"Gyða reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ...
"Ásmundr reisti stein þenna eptir "Tóka(?)/"Tœk(?), fǫður sinn.
"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
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.
... fǫður sinn ...
"Rugga(?) se[tti] ..., fǫður sinn, ok ...
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng
"Þórir reisti stein þenna eptir "Þorvið(?), fǫður sinn.
"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 $
"Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
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.
U 40
"Ásbjǫrn ... ... ... ... "Gunnelfr(?) létu at "Ásulf, fǫður sinn.
U 41
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.
U 43
§A "Ófeigr ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
U 44 $
§A "Eysteinn ok "Freysteinn re[istu stein] eptir "Eista, fǫður sinn, ok ... §B "Ásgerðr [at] bó[nd]a [sinn]. En "Snari hjó.
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 ǫn[d] ...
U 56 $
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
U 57
ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður si[nn, b]óndi góðr, bjó í "Ulfsundi.
U 58
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
U 59
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
U 60
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða ...
U 61
ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
U 62
"Ǫnundr lét reisa steina ... "... fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
U 75
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði, ok "Jǫfurfríðr.
U 77 $
"Holmsteinn ok "Hǫsvi létu reisa stein eptir "Jóbjǫrn, fǫður sinn, ok "Gyríðr(?) eptir.
U 79
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda
U 80
"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
U 89
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
U 92
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
U 94
"[Fu]llugi(?) 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.
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"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.
"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.
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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] ... ...
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.
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"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.
"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]
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... 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.
... ... 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
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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] ...
... "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(?).
ok "Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg, móður hans.
"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] ...
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"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.
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.
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"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.
... "... 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.
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"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>.
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].

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 „
U 955 „
U 957
U 961
U 963
U 967
U 969
U 971
U 977 „
U 978
U 980
U 982 „
U 984 „$
U 985
U 986 „$
U 990
U 992
U 993
U 996 $
U 997
U 999
U 1005
U 1006
U 1007

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] ...
"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.

U 1009 $
U 1010
U 1012
U 1017
U 1018
U 1019
U 1022
U 1023 „
U 1031
U 1033
U 1034
U 1035
U 1037 „
U 1039 $
U 1041
U 1042
U 1043
U 1044
U 1045
U 1047
U 1050
U 1051
U 1054
U 1056
U 1060
U 1063 $
U 1065 $
U 1065 $
U 1067
U 1068
U 1070
U 1073 „
U 1075 „
U 1080 $
U 1083 „$
U 1084
U 1086 „

"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
"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.

U 1089
"Vígi lét reisa stein eptir "Ingjald, fǫður sinn. "Jǫfurfast.
U 1091 „$
"... létu hǫggva at "Glóða, fǫður sinn ...
U 1094 „
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1095
"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
U 1098
... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
U 1099 „
"Vébjǫrn ok "Hemke[ll](?)/"Heimke[ll](?) ... "Gunna, fǫð[ur sinn].
U 1102 „
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn. "Stóðkell bað "Óþvegin hǫggva.
U 1105 „
... lét ... ... "Sigfast, fǫður ...
U 1106
"Jǫrundr ok "Brynjulfr, "Ingifastr létu reisa stein at "Ásbjǫrn, fǫður sinn. "Œpir risti.
U 1111
"Andsvarr ok "Þorbjǫrn létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Steinhildr [eptir] bónda sinn "Tata/"Tatta.
U 1116 „
ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó
U 1117
"Bjǫrn o[k] ... [o]k ... ... [fǫ]ður sinn. "Kolr hjó ...
U 1119
"Ragna(?) lét rétta stein eptir fǫður sinn "Óþvegin.
U 1122
"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 7 „M
G 11 „M
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G 21 M
G 60 M
G 63 M
G 65 M
G 67 $M
G 72 „
G 77
G 99 M
G 102 M
G 103 $M
G 109
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G 164 M
G 199 $M
G 203 $
G 208
G 252 $
G 272 „
G 306 M
G 307 M
G 308 M
G 309 $
G 322 M
G 342 $
G 343 $
G 370 $
DR 36 $
DR 42
DR 56
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Hvalf lét ... yfir þeira(?) fǫður "Símon ...
"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál ... ...
<sial> <synkr> létu ... ge[ra] eptir "... fǫður ... "Guð hann barmi sik ... ... ... ...
... fǫður sinn ...
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik.
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir.
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér
... fǫður sinn kuml(?) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok
"Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar, fǫður sinn.
í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið
Eptir "Hróalda, fǫður ...
"Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir
hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.
ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni
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,
ok "Gunnvarr [þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
... "Auðfrí[ðr](?), "Þorfríðr(?)/"Þorfreðr(?) þeir ... ... fǫður sinn, "Ragnvaldr ...
[í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l
af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok "<þotr> ok ...
"Sigreifr í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
"Sigleikr lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans sál.
"Mungeirr ok "[Ei]ngeirr(?) þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa stein [ept]ir
... reisti kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr
"Hvatarr ok "Heilgeirr(?) reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
... lét kuml þessi gera, "Harald ... ... fǫður ... ...
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept "Þyrvé, móður sína, sá "Haraldr er sér vann
"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.
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§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.
"Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál "Óþvegins, fǫður síns.
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.
"D[omi]{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét
MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ...
"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 ...
"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.

DR AUD1995;279
"Ási/"Æsi reisti stein þenna eptir "Þórgaut, fǫður sinn, "Bófa son, beztan(?) þegn
DR NOR1988;5 $
... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður. "Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr
N 59 $
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Ǫlvi, fǫður sinn.
N 271
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.
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
stein eptir "Ǫrn, fǫður sinn. §Q "Óttarr reisti stein ept "Bjǫrn, fǫður sinn.
N 549 M
"Ólafr lét legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list, "Himinríkis
N 650 M
minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
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;191B $
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...

Sm 113
DR 366 $M
DR 366 $M

Fǫður (3 förekomster)
"Óspakr lét [rei]sa kuml eptir "Fǫður, stjúpson sinn.
"D[omi]{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera
í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ...

N 170 M

fǫðurbana (1 förekomst)
er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.

Ög 40 „
Sö 204 $
Sö 204 $
U 336

G 135

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.

Ög 152
Sö 195 $
U 241
U 350 $
U 992
U Fv1986;84 $

N B99 M

U Fv1912;8

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
fǫldu (1 förekomst)
Aldri skyldi "Auðr fǫldu unna þeim’s lyfum u[nnu].
fǫlvan (1 förekomst)
...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.

Sö 108
Vs 22 $
Vs 27

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.

N B181 M

fǫrum (1 förekomst)
[hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E vaki hykk-at fylgna

N 277 „M

N 540

DR NOR1998;8

fǫstu (1 förekomst)
... Ártíð "Ingibjargar er þrimr nóttum(?) fyrir "Maríumessu í fǫstu.
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...

Sm 23 M
DR 373 $M
N 636 M
N A284 M
GR 43 $M
GR 43 $M

Ög 88
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G 178 M
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G 317 $M
DR 58
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DR 357 $U
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N 257 M
N 384 M
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Sö 179

Ög 135 $

Gabriel (6 förekomster)
"Gabriel
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er
§A Agla. "Guð. Sator, are[po] §B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus "Kristr. "María gæt mín. ...
§A ... ... Agla "Mikjáll, "Gabriel, §B "Rafael, "Raguel. Omnes angeli et §C arkangeli pantaseron
§PB "Elion ... "Adonai lux(?) ... grammaton "Sebaoth(?) "Mikjáll "Gabriel §PC "Rafael. §QA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ...
§QB "Elion ... "Adonai lux [t]etragrammaton "Sadai(?) "Mikjáll "Gabriel §QC "Rafael.
Gadda (1 förekomst)
"Eysteinn reisti stein eptir "Káta/"Gadda, frænda sinn.
gaf (15 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 ... ...
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni
"Ólafr í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok
"Guð náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.
"Arngunnr gaf mér kamb.
"Gautviðr gaf þetta skálahús "Guðfríði.
§AP <niuha>borumz <niuha>gestumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu
felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §B
þessi til gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar ok gaf til sex ...
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.
"Jón gaf "Heinr[ek].
þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
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.

Sö 314 $
U 137 $
U 925 $
U 1108 „$

U Fv1948;168

Sö 314 $

GR 1 M

G 206 M

G 166 $M

G 306 M

U 828 $
U 925 $
U 1058 „$

... 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 "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.
gagndag (1 förekomst)
ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok ... ...
Gagnvið (1 förekomst)
hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok "Hróðheiðu.
Gagnviðararfa (1 förekomst)
"Jóhan, smiðrinn, "Gagnviðararfa/"Gannarve viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater
Gagnviðr (1 förekomst)
"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn
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(?)

U NOR2000;30A

gakk (2 förekomster)
{Hic iacet "Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu.
§A "Gyða segir at þú gakk heim. §B ... ... ...

Sm 145 M
N B149 M

gal (1 förekomst)
Gal anda viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr

Vg 216 M

Ög Fv1986;222 M
DR 203 M
DR AUD1992;259 M
DR AUD1995;284 M
DR Aarb1987;203 M

N B145 M
N B145 M

DR 351 „

Ög Fv1986;222 M

Sm 11

gala (5 förekomster)
agla/gala laga galla
<arota> agla gala laga.
"Johannes "Ma[rcus](?) "Matthæus ... §B ... ... ... agla gala
§A agla laga gala. <þruh> crux "Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?) "Johannes
... agla gala laga ...

galdrs (2 förekomster)
lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D
fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.
Galinn (1 förekomst)
"Galinn reisti stein þenna eptir "Æsi, bróður sinn.
galla
agla/gala laga galla

(1 förekomst)

Galla (1 förekomst)
synir létu hǫggva stein eptir [f]ǫður sinn ok eptir "Kala/"Kalla/"Galla ok "Víking, brœðr sína.

Vg 174 $

U 344
U 344
U 344

IR 10

Sö 312
U 1153 „
DR 317

IS IR;132 M

Öl 37 $
Sö 359
U 56 $
U 144
U 163
U 163
U 207
U 409
U 952 „$
U 1070
Br E9 M

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.
"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.
Gamalíel (1 förekomst)
Hér liggr undir "Gamalíel "Þorleifs sonr.
Gamall (11 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.
... "Gamall(?) léta(?) þenna kirk. "[H]ub[e]rt mason/"Mássonr [vann](?) ...

N 157 M

Gamals (1 förekomst)
þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.

Sm 107 „
DR 169 M

gaman (2 förekomster)
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).
"<bræ...> reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn þar.

IS IR;111 „M

Vg 174 $

Ög 49 $M
N 170 M

N 232 M

U 1062

G 290 $M

G 166 $M

Gamla (1 förekomst)
Hér hvílir "Sæmundr "Gamla sonr.
Gamli (1 förekomst)
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er
ganga (2 förekomster)
sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.
eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.
gangdag (1 förekomst)
§A "Gyða andaðisk tveim nóttum fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?) andaðisk einni nátt eptir
Gangulfr (1 förekomst)
"Gangulfr(?) ok "Beinviðr létu rétta stein eptir "Auðbjǫrn, son sinn.
Ganna (1 förekomst)
"Bǫðvé(?) hvílisk [h]ér, "Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon
Gannarve (1 förekomst)
"Jóhan, smiðrinn, "Gagnviðararfa/"Gannarve viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira

U 453

U 792 $

Vg 30 $

G 107 M
G 114

U Fv1983;229 M

U Fv1983;229 M

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 (2 förekomster)
§A "Garða/"Garde kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir
henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
gardian (1 förekomst)
§A ... "Jésús, "Jésús, "Jésús, kalksins/kalkans gardr/gardian(?), "Jésús, "Jés[ús]... §B ... ráð rúnar.
gardr (1 förekomst)
§A ... "Jésús, "Jésús, "Jésús, kalksins/kalkans gardr/gardian(?), "Jésús, "Jés[ús]... §B ... ráð rúnar.

G 207

garð (1 förekomst)
"Bótmundr ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at

G 249 M

garða (1 förekomst)
eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum lítlu "Folbóa garða.

U 636
G 107 M
N 62

Garða (3 förekomster)
"Ǫlvé lét reisa stein þenna at "Arnfast, son sinn. Hann fór austr í "Garða.
§A "Garða/"Garde kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit
"Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok "Garða.

N 537

DR 200 M

N 275 „M

Sm 52

DR EM85;475A $M

N 722 M

Ög 67

Sö 7
Sm 145 M
U 1102 „

N 84

garðáss (1 förekomst)
.../garðáss(?)
Garði (1 förekomst)
"Áskell í "Garði skar "Samson. Hann drap dýr.
Garðr (1 förekomst)
§A Hér(?) hvílir §B "Garðr "Ǫgmundars[onr].
Garðstǫngum (1 förekomst)
stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
Garmr (1 förekomst)
§P ... ... ... §Q "Garmr mæki ǫll(?) ómál.
garn (1 förekomst)
"Ragnarr á garn þetta.
Garna (1 förekomst)
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
Gás (3 förekomster)
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd
{Hic iacet "Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar
"Hróðleifr ok "Gás ok "Fastlaug létu reisa stein eptir "Guðstein, fǫður sinn.
Gása (1 förekomst)
"Gása synir reistu stein þenna eptir "Gunnar, bróðurson.

Gási (5 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(?).
Gleðizk ei, á mik "Gási.
"Gási [á].

Sö 7
Sö 265
U 249 $
N 429 M
N 542

gat (4 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] ...
§A Snót gat lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n]

Ög 81 $
DR 217 $
N 64 „
N B111 M

Öl NOR1987;10 M

N B257 M

N 629 M
N 629 M
N 629 M

N 344 M

U Fv1912;8

gátt (1 förekomst)
§A "Ericu[s] ... §B "Guðs hús gátt(?)
gaua (1 förekomst)
sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...
gaude (3 förekomster)
§A Gaude, Dei genetrix, virgo immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude,
§A Gaude, Dei genetrix, virgo immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae genuisti aeterni lumin[is] §D
§A Gaude, Dei genetrix, virgo immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae genuisti aeterni lumin[is] §D cl[aritatem] ...

gaufa (1 förekomst)
hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir "Atla.
gauk (1 förekomst)
"Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.

Gaukr (1 förekomst)
er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan land.

Br Barnes20 M

Vg 219 M
U STERIK2002;168 M

Ög 143 „
Vg 12
N 259 $

Ög 155 $
Sm 34 „

Ög 41 „

N 178 M

U 201 $

Ög 155 $
Sö 14 $
U 516 „

gaut (2 förekomster)
"Jésús. "Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
§A Herra "<lin> þessa kannu á, ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi mik. "Agneta sit
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 ...
Gautarr (1 förekomst)
"Gautarr(?) ok þeir(?) brœ[ðr](?) ... ... "[G]uð hjalpi sálu hans.
Gautasonr (1 förekomst)
"Árni "Þorsteinssonr gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ...
Gautdjarfr (1 förekomst)
"Þegn ok "Gautdjarfr(?) ok "Sunnhvatr(?) ok "Þórulfr þeir létu reisa stein þenna

Gauti (5 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 "...

G 65 M
N 331 M

móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði [t]vá líksteina(?).
"Gauti

Vg 139

Ög 172 $
Ög 186
Sm 5
U 627 „
N 223 $
IS IR;118 „M
Br Olsen;183 $
Br Olsen;208B

Sm 35

Sm 98
Vg Fv1988;247 M?
U 617

Ög 92 „

N B416 M

...gautr (1 förekomst)
"...[g]autr(?) reisti stein þ[enna epti]r "Guðmund, fǫður sinn,
Gautr (8 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
"Gautr "Sigmu[ndar sonr]
... 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 (3 förekomster)
... setti stein þenna eptir "Tóta/"Dóta, son ..., bróður "Gauts.
"Gauts(?).
"Ginnlaug, "Holmgeirs dóttir, systir "Sigrøðar ok þeira "Gauts, hon lét gera brú þessa ok reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bónda
Gautulfr (1 förekomst)
"Gautulfr(?) ok "Sveinn reistu stein þenna eptir "Brúna, fǫður sinn.
gautum (1 förekomst)
§A ... [fr]oknan dreng, á blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s [d]ó[mi]. §C ... <urabitri> <hlufu> §D

DR 348 $

Gautviðr (1 förekomst)
"Gautviðr gaf þetta skálahús "Guðfríði.

DR MS1995;338 U

Gauþz (1 förekomst)
"Gauþz(?).

U 226

N 230

DR 125 $

Vg 247 M

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.
Gedstauo (1 förekomst)
augusti curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege

Ög 35 M
Sm 107 „
Vg 144 M
G 182 M
DR EM85;371B $
N B13 M

gefi (6 förekomster)
Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m] kr[i]stnum sálum.
§QB úþekkr ben fyr hǫgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vǫlr engjuligr §QC ... nú sverð ilt.
mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs helgir

Öl 54 „$M
G 164 M

gefit (2 förekomster)
Hafði þeir meira mik gefit, þá verit betr skrifat.
Með náðum "Guðs. "Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats

DR 183 M

N B448 M

G 249 M

Sm 143

Vg 61

Ög 10 $
Sö 345 $
U 407
U 501 $
U 512 $

Ög 229
Ög Fv1958;252
Sö NOR1998;22
Sm 148 „
Vg 158
U 668
U 1144 $
DR 270 $

gefr (1 förekomst)
Meist[ari] "[Jakob] "[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann
gegn (1 förekomst)
En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
gegnum (1 förekomst)
ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum lítlu "Folbóa garða.
...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]... ...
"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.

Geiraldasonr (1 förekomst)
"Brynhildr "Eindriða d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér,

N 457 M

Geiralf (1 förekomst)
... "Geiralf ...

G 57

U STERIK2002;168 M

Geirarðr (1 förekomst)
§A Herra "<lin> þessa kannu á, ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi mik. "Agneta sit benedicta.

U 889 $
U Fv1986;84 $

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.
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Geirbjǫrn (17 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.
"Geirbjǫrn á mik.
"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.
"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] ...
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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
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
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Geirhvatr (8 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
§A Hér hvíli[sk] "Geirhvatr ... §B ... §C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung
§A Hér hvíli[sk] "Geirhvatr ... §B ... §C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ...
"Geirhvatr af "Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja
"[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.
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.

Nä 31
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Sö 40 $
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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

Ög 193 $
Sö 67 „
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Vg 8
Vg 115
U 659
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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.

U 1149

Geirmunda (1 förekomst)
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn
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Geirmundar (2 förekomster)
§A Kirkja er "Kristi kend, mǫnnum, §B "Sveinn sonr "Geirmundar, til miskundar.
Hér hvílir "Margréta "Geirm[undar dóttir].
Geirmundr (9 förekomster)
"Geirmundr ok "Ǫnundr þeir reistu stein þenna eptir "Sóta, fǫður sinn.
"Geirmundr gerði mik.
"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
"Geirmundr gerði mik.
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 (9 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
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Ög 160
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"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] ...
§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
"Geirr.
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
Geirsteinn (1 förekomst)
"Þórulfr gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr,
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.
Geirvald (1 förekomst)
"Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann "Geirvald í "Lyum/"Lye.
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Geirvaldr (4 förekomster)
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son
... sál, beggja feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í "Vestkindi/"Väskinde ris[ti].
"Geirvaldr jarnaði dyrr.
Hér liggr "Geirvaldr í "Bergi/"Bjärs ok hans húsfreyja.
Geirvarar (1 förekomst)
þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson "Bróðurs. {Bene es.}
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
Geirvéar (1 förekomst)
... [þ]eim sem bið[j]a fyrir vári sál, "Nikulásar ok "Geirvéar. Minnizk.
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
Geirvǫr (2 förekomster)
"Geirvarr(?)/"Geirvǫr(?)/"Gróa(?) reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra
"Geirvǫr lét ge[ra] ... "Ulf(?), son sinn, ok "Sigt[rygg] ...
Geit (1 förekomst)
"Ormr "Geit(?)/<kæit> á haus þenna.
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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
geldr (1 förekomst)
er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu
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.
genetrix (1 förekomst)
§A Gaude, Dei genetrix, virgo immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae
gengi (1 förekomst)
minn, "Arnfinnr! Legg(?) ... §B ... þitt/þít hvárr(?)/hverr(?) gengi(?).
gengir (1 förekomst)
son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
genitor (1 förekomst)
§A Late genitor! §B Væ!(?)
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genuisti (1 förekomst)
genetrix, virgo immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae genuisti aeterni lumin[is] §D cl[aritatem] ...
gera (266 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] ...
... [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.

Sö 253 „
"Ketilfast[r] ok "Ragnfastr ok "Sigfastr létu gera merki at "Þork.../"Þorg..., fǫður sinn.
Sö 281
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með
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 331 $
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð
Sö 332 $
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
Sö 336
"Þorgísl lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
Sö 356 $
hjalpi] ǫnd hans [ok] "Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
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]
Sm 9 „
"... l[ét(?)] g[era(?)] kuml(?) eptir(?) "Vakra/"Vafra(?) ok(?) "Gísla(?) ...
Sm 13
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.
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 72
... reisa stein ok g[era] ... hjalpi ǫnd hans.
Sm 73
"Holmi lét gera brú eptir "Þorgaut, fǫður sinn.
Sm 100
"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 76 M
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum
Vg 81 M
"Bendikt "Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt
Vg 93 M
"Hrani lét gera stein þenna at "Pétr, fǫður sinn.
Vg 95 M
"Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister.
Vg 95 M
"Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son.}
Vg 97 „M
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster
Vg 98 M
"Geirvǫr lét ge[ra] ... "Ulf(?), son sinn, ok "Sigt[rygg] ...
Vg 106
... [ger]a kuml eptir "Þóru, móður s[ína] ...
Vg 131 „M
"Þórðr. {Hic iacet "Þ[órðr]}. "Bjǫrn lét gera stein.
Vg 146 „M
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit.
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félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.}
... [ge]ra(?) stein ... son ...
"Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari
"Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave "Maria gratia.}
"Gunnbjǫrn lét gera stein þenna yfir "..., bróður sinn.
"Dóttir bað gera kuml þetta ept "Júta.
"Saxi lét stein hǫggva ok brú gera ept[ir] "..., móður sína. "Sveinn hjó.
"<–uiþatrik> ok "<giokuifr> þau létu gera merki eptir "<ar–> <-turæiþ> <oæ>.
"Ragnelfr lét gera brú þessa eptir "Ǫnund, son sinn góðan. "Guð [hjal]pi hans ǫnd ok
"Knútr í "Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
"Hemingr ok "Jarlabanki þeir létu braut ryðja ok brúar gera eptir fǫður sinn ok "Ástríðr eptir sonu sína "Ingifast ok
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir
§A "Ingríðr lét hlaðbrú gera ok stein hǫggva eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok
"Ragnfastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir
"Ingifastr lét reisa stein ok brú gera eptir "Jarlabanka, fǫður sinn ok son "Jórunnar, ok "Ketiley lét
"Jórunnr lét gera brúar eptir bónda sinn ok "Hemingr ok "Jarlabanki eptir
"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.
"Finnviðr ok "Holmgeirr létu gera merki at "Holmgaut, fǫður sinn, "Heðinvé at bónda sinn. "Œpir
"Ingifastr lét brú gera eptir ...
"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.
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir "Ingvar, bróður sinn. En "Œpir risti.
"Ástríðr lét brú gera eptir "Ingvar, bónda sinn, ok at "Ragnvald, son hans.
"Ingríðr lét gera brú eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur "Holmdísar.
"Holmdís lét gera merki at "Jǫfurfast, dóttur sína.
"Óleifr lét brú gera ok "Sveinn [at "K]arl ok "Heimlaug(?) lét hǫggva stein eptir
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr var húskarl hans.
... 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
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... [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
fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
ok "Auðgerðr létu reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn, ok brú gera.
lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína
"Hugal[d]r ... [ste]in þenn[a] at ... ok brú g[e]ra.
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"Fastbjǫrn ok "Þórunnr létu rétta ... brú gera eptir "Ingifa[st, b]ónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd. "Ásmundr risti
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok
"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
... "[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.
reisa 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].
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá:
"Ingríðr(?) ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t
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>
"Holmfast, "Rúnfríðr(?) lét eptir "Ásleik(?), fǫður sinn, ok brú gera <al> "Ásleiks(?) ...
"<-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.
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir "Sædjarf/"Sigdjarf, bróður sinn.
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
"Bjarnulfr lét gera merki at "Þrónd(?).
"Ketilmundr ok "... [létu g]era brú at "Kag(?)/"Gag(?), son [s]i[nn].
"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ... rúnar
"Agviðr lét gera brú eptir "Kǫrlung ok "Guðvǫru.
... [o]k gera ...
... o[k] "...bjǫr[n] ... [g]era [m]erki ...
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d hans.
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir
... [ger]a merki ...
... létu [g]er[a] ...
"...viðr ok "Gunnarr létu gera m[erki] ... ... sína ...
"... ok(?) aur gera eptir sonu sína "Sona ok "Holmg[eir merk]i mikit ...
... [lét]u ger[a] ...
"<hulr-...> ... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.
§P "... á kníf. §Q ... gera kníf.
"Gísl lét gera brú eptir "Ásl/"Ǫsl, son sinn. Hann varð dauðr á "Englandi. "Guð
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans.
"... bað brú gera ... ...
"Holmgeirr(?)/"Holmgerðr(?) lét gera brú eptir frænda sinn "Auðgaut(?) ok "Vénjót(?), son sinn.
... l[é]t gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok]
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.

J RS1928;66 $
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú,
G1M
"Hróðleikr lét gera stein ok skera yfir "Hróðfinn, bróður sinn.
G2M
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
G3M
... "...gǫrðum/"Västergårde(?) lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir henna[r]
G 4 „M
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
G 5 „$M
... ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr
G 11 „M
"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ...
G 12 M
"Pétar lé[t] gera stein [þe]nna yfir "[B]ótheiðu ... ... ... ... ... f prímst[afr]
G 13 M
"Jakobr ... gera stein. Biðið bœnir yðrar fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ... ... ...
G 14 M
<sial> <synkr> létu ... ge[ra] eptir "... fǫður ... "Guð hann barmi sik ... ... ... ...
G 15 „M
"Ólafr lét gera stein ... ǫllum himinríki. Amen.
G 21 M
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára
G 22 „$M
í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar "Hinsarfa/"Hinsarve.
G 28 $M
"Hegleikr gerði stein þenna. "[Kat]rín(?) ok "Auðulfr þeir létu ger[a] ...
G 29 „M
Þenna stein lét gera "Karin, "Sigtryggs, yfir "Bótheiðu, sína dóttur.
G 33 M
"Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir
G 34 $M
"[L]ík[nv]iðr(?) "Kr[á]ku[a]rfi(?) h[ann] lét gera hva[lf] "...þjóð, sína húsfreyju ... synir ... ...
G 35 M
"Katrín, "Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu
G 39 „M
"Bótheiðr hon lét gera þenna st[ein] yfir ...
G 41
... [g]era stein ...
G 42 M
"Katrín "Vestrgǫrðum/"Västergårde lét gera þenna stein yfir sína móður "Bótvéu, "Si[g]tryggs ...
G 44 „M
"<akopk> lét gera ... Þann sem biðr fyrir ... ... pater(?) ... ... ... "Bótviði ...
G 46 M
"[Sigr]eifr(?) ... lét gera stein eptir konu sína "Ástríði ok ...
G 60 M
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster
G 61 M
... "Bótgeirr/"Bótgeir ... gera ...
G 63 M
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok
G 65 M
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem
G 66 $M
"[Bót]viðr(?) í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem
G 67 $M
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira
G 68 M
"Eiríkr lét gera stein yfir sína [dó]ttur. Náði "Guð sál ...
G 69 M
"Sigreifr gerði. "Jóhan lét gera.
G 70 M
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir
G 71 „$M
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til "Eiksta/"Eksta.
G 76 „M
... lét gera yfir ... stein yfir ... sál ok "Guð náði þeim ...
G 78 M
"Bótmundr "Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá
G 82 M
... lét gera ...
G 97 $M
"Hvatr lét ger[a] fontker. <bos>

G 99 M
G 100 M
G 101 M
G 102 M
G 103 $M
G 112 $
G 115 $M
G 118 M
G 120 M
G 128 $M
G 151 M
G 161 $M
G 163 M
G 182 M
G 199 $M
G 203 $
G 212 M
G 215 M
G 226
G 231 M
G 232 $M
G 233 „M
G 234 M
G 243 „$M
G 244 „M
G 274 M
G 292 M
G 293 $M
G 298 „M
G 307 M
G 308 M
G 312 M
G 319 M
G 322 M
G 328 „M
G 334 M
G 340 M

"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ...
"Bótulfr "Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar, fǫður sinn.
"Jóhan í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót...
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
"Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ...
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok
Þau létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál,
Vilið ér hlýða hvat ek vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ... svíkja/sœkja. Vér
"Jakobr ok "Hróðl[ík]n(?) létu gera þenna stein eptir "Aldvið, sinn son.
"Ól[a]fr ... létu gera stein þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u]
"Jóhan ok "Bótgeirr létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af "Sjónheim/"Sjonhem gerði mik.
"Bótheiðr í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h
"Friðgeirr ok "Alvaldr ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ...
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at
... ... lét gera stein yfir "Jóh[a]n ...
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.
... lét gera s[tein] ... [e]ptir son sinn ...
"Sigfríðr í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok
"Ólafr "Bingil lét gera mik yfir Herra "Pétar.
... lét gera stein þenna yfir "Óla, faður "Bót...
"Bó[tul]f í "Bjerum/"Bjerge lé[t] gera st[ein] ... ... ... ok "Pétar ... ... ... ... ... ...
hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok "Bótviðar.
arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera mik.
"Bótgeirr lét gera ...
ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik g[e]ra.
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af
yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik gera.
"Sigleifr ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok "<þotr> ok
"Sigreifr í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.
"Sigtryggs(?) arfar létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi dó
"Sigleikr lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans sál.
"... lét gera ste[in] ... ...
"Guð náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði
... lét gera stein ept[ir] ...

G 341 M
DR 36 $
DR 42
DR 55
DR 293 „
DR 315
DR 366 $M
DR 366 $M
N 22 „M
N 92 „M
N 149 M
N 233

N 446 M

N 257 M

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

Sö 197
Sö 203
Sö 293
U 72
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Ellifu hundrað ár ok ... biðið fyrir ... ... stein. "Bótviðr lét gera ...
... 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 ...
§P {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni
... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ...
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
"Þorgeirr prestr lét gera mik. "Jón gerði mik, með "Guðs miskunn.
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
§A ... [ste]ina ok ... þenna §B [lé]t gera ...
gerða (1 förekomst)
mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
gerðar (1 förekomst)
§A ... við andlát sitt ... §B ... kirkju þessi til gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar ok gaf til sex
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.

U 80
U 237
U 862
U 957

U 809

"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
Gerðars (1 förekomst)
stein þenna eptir "Andvétt, fǫður sinn; bjó í "Hervistǫðum, frænda "Gerðars.

gerði (222 förekomster)
Öl 8 „M
§P ... stein "Unu/"Unnu. "... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu. "Henrik(?) gerði mik.
Öl 8 „M
"... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu. "Henrik(?) gerði mik.
Öl 39 $
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
Öl Köping40
"...ulfr gerði kum[l] ...
Öl Köping62
"... ger[ði]/ger[ðu] ...
Ög 8 $
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli.
Ög 40 „
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel
Ög 43
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.
Ög 51 „
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál hans.
Ög 57 M
"Ásmundr gerði dyrr þessar.
Ög 68 $
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í
Ög 132
"Holmsteinn reisti stein þenna ok brú gerði eptir "Mýr(?), fǫður sinn, er bjó í "Jǫtunstǫðum.
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
Ög 214
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
Ög Fv1983;240
"Tófi gerði óð(?) þenn[a] eptir "Tóli, son sinn.
Ög HADS30;13R „M
"Geirmundr gerði mik.
Sö 18 „
... létu kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
Sö 35
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
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
Sö 74 $
reisti stein þenna at son sinn "Gorm/"Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son.
Sö 101
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs,
Sö 103 $
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
Sö 122
stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
Sö 149
brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
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Vg 2
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Vg 79
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Vg 165 M

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.
Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í
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.
"Auðulfr gerði kirkju.
þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>
"Magnús "Diakonus gerði mik. "Guð signi þann.
"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
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
"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.
"Ásmundr gerði dyrr þessar "<lafri>.
"<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
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
§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.
"[Bjǫ]rn gerði stein "<gnumante>, [f]ǫður(?) sínum.
"Pétr gerði mik.
"Haraldr gerð[i] [h]valf þenna yfir "... {A}[men]. {Ave} "{Maria}, grati{a}
... [ge]rði(?) s[tein](?)
"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
gera hvalf þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave

Vg 168
... gerði kuml þessi eptir ... sinn, "Auð...
Vg 171
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
Vg 176 $
... gerði kuml þessi eptir "[Hal]fdan, bróður sinn ...
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 194
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
Vg 200 M
"Dáviðr .../gerði(?)
Vg 217 „M
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í
Vg 220 M
"Ásmundr gerði dyrr.
Vg 223 M
... [o]k(?) "Ólafr ger[ði]/ger[ðu] [k]irkju.
Vg 246 M
"Þormóðr gerði. "Bófi.
Vg 251 M
"Andreas [g]erði(?).
Vg 252 M
"Andreas gerði ker.
Vg Fv1972;265 M
Gerði "Arnviðr.
U 10 $
Ept "Œpi standi steinn sá ok "Lokki(?) gerði ...
U 69
"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
U 69
ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
U 127
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý alla[n].
U 164
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 165
"Jarlabanki lé[t rei]sa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sí[na ...] átti allan "Tábý.
U 200
sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
U 209 $
"Þorsteinn gerði eptir "Erinmund, son sinn, ok keypti þenna bý ok aflaði austr í
U 212
lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
U 224 „
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
U 261 $
"Jarlaba[nki] lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
U 327
... reis[a] ... eptir "[Sve]in/"[Ste]in, son sinn, ok gerði brú fyrir hans sálu. Bað standa hé[r] ... ... ... ...
U 338
Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
U 353
"Soni rétti stein ok gerði brú eptir "Sigbjǫrn ok "Þegn. "Soni risti.
U 371 $
... "[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 ATA5234/45 M
§A ... gerði ... ... §B ...
U Fv1978;226
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
U NOR2000;22 M
"Holma gerði at "Sigtryggs í "<esi> þetta.
U NOR2000;27A M
§A Heyr þú hverr þetta gerði. §B "Erri(?) <sliþi> harpu þessi heilum hǫndum. §C ... §D ...
Hs 12
"Guðnjótr "Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, "Ásbjǫrn ok at "Guðlaf.
Hs 19 M
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
J RS1928;66 $
ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.
Bo NIYR;1 M
"María mær h[jalp]i þeim er þenna stein gerði.
Bo NIYR;3 M
"Sveinn gerði m[ik](?).
G8M
"Ólafr "Suðr/"Suders(?) gerði oss.
G 21 M
sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar> gerði mik.
G 28 $M
"Hegleikr gerði stein þenna. "[Kat]rín(?) ok "Auðulfr þeir létu ger[a] ...
G 36 $M
"Bótgeirr meistari gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í
G 65 M
"Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði [t]vá líksteina(?).
G 69 M
"Sigreifr gerði. "Jóhan lét gera.
G 75 M
§A "... lét yfir "Bótþjóðu ... §B ... móður. "Ófeigr gerð[i] ...
G 78 M
"Bótmundr "Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr
G 115 $M
sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð,
G 120 M
sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas þeira.
G 123 $M
... "Hróarr(?) ... sál, beggja feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í "Vestkindi/"Väskinde ris[ti].
G 136 „$
dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
G 163 M
létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af "Sjónheim/"Sjonhem gerði mik.
G 188 $
... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði stein ...
G 201 M
son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein, "Hróðmarsarfi/"Rodmarsarve.
G 213 M
... ... ... ok gerði stein.
G 291 $M
"Lafranz, "Bótviðar sonr meistara, gerði kirkju þessa, af "Áskelheim/"Eskilhem.
G 309 $
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn,
G 321 M
"... gerði ...
G 327 M
"La[f]ranz gerði s[t]ein þenna.
G 334 M
hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask.
G 343 $
verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
G 351 $M
§A "Hróðþjóð gerði mik fyrir son sinn. "Líknviðr á mik. §B byrðingr
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 22 $M
"Finnr gerði.
DR 34
"[Hra]fnunga-"Tófi gerði haug ...

DR 38 M
"Gunni "Smiðr gerði mik.
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 111 $M
§A "<þuæþ> gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ>
DR 143
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu,
DR 148 M
§A "Jakob olli, "Skjalm gerði. Ubi ara, §B ibi oculus.
DR 175 M
Meistari "Jakob "Rauðr af "Svineburg gerði mik. "Jésús "Kristr.
DR 180 M
Mik "Jakob "Rauðlitr gerði.
DR 183 M
Meist[ari] "[Jakob] "[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál.
DR 183 M
þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in
DR 184 M
sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari "Búi gerði mik.
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 234 „M
Frater "Toco "<æfsa> gerði mik, frater "Ingema[ru]s scripsit in campana.
DR 235 $M
"Guð ... fyrisé "...brets sál, hann gerði steina ... "Eðvin(?) brú(?).
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 320 M
"Marteinn mik gerði.
DR 322 M
"Marteinn mik gerði.
DR 326 M
"Marteinn mik gerði.
DR 327 M
"Marteinn mik gerði.
DR 332 M
"Marteinn mik gerði.
DR 347 $M
"Kristr "Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup ok "Ásbjǫrn "Múli.
DR 362 „M
"Tófi gerði mik ok "<niklif> mik. "Tófi gerði mik ...
DR 362 „M
"Tófi gerði mik ok "<niklif> mik. "Tófi gerði mik ...
DR 368 M
"Paulus. "Tófi gerði.
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
N8M
Steinn þenna gerði "Bótulfr steinmeistari.
N 13 M
§A "Áslakr gerði mik. Rúnar ek ríst ok ráðna stafi. ... §B ...

N 14 M
N 22 „M
N 25 M
N 26 „M
N 26 „M
N 28 M
N 68
N 71 M
N 73 „M
N 77 $M
N 92 „M
N 110 M
N 114 M
N 121 M
N 129 M
N 130 M
N 139
N 158 M
N 159 M
N 178 M
N 188
N 189 M
N 210 $
N 223 $
N 274 M
N 287 M
N 447 M
N 457 M
N 536 M
N 547 „M
N A53
N A131 $M
N A280
N B524 M
N B525 M
GR 9 M
GR 38 $M

"Nikulás "Atlasonr gerði rúnar á mǫrgum hall.
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
§A "Eindriði §B gerði §C kar vel.
Þessar hurðir gerði "Þórðr á "Stafi, en "Kári [gerði] hringana góðu.
Þessar hurðir gerði "Þórðr á "Stafi, en "Kári [gerði] hringana góðu.
"Auðmundr gerði mik. "Ásleikr á mik.
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær
"Bárðr "Andréssonr gerði mik.
"Guðmann gerði mik.
"Hreiðulfr gerði þar ǫrk.
"Þorgeirr prestr lét gera mik. "Jón gerði mik, með "Guðs miskunn.
§A "Þórolfr gerði kirkju þessa. "Ásgrímr, "Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði,
"Þormóðr "... s[onr] [á] "Þ[orpum] gerði mik.
"Þórulfr gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr,
"Geirmundr gerði mik.
"Þorgautr "Fífill mik gerði.
§A ... §B "Ubbi g[erði].
"Unnulfr gerði klokku þessa.
"A[nd]r[é]s(?) reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn. "Guð(?)/"Guði(?) ...
"Árni "Þorsteinssonr gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá.
"Gunnhildr gerði snáld.
"Gunnarr gerði mik. "Helgi á mik.
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali
stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr g[erði].
"Ormr "Gunnhildarsonr gerði mik.
nóttum eptir "Bó[tulfsmessu](?) ... §B "[Gunnva]rar. En "Finnr gerði.
"Ívarr ".../"Sm[ið]r(?) gerði mik, en "María á mik.
prests, en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r] [sál].
"Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans. "Þorsteinn gerði mik.
<abc> "Ívarr gerði mik, sonr "Þóris "Sindras[onar].
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
§A "Þóra á mik ok hon §B gerði mik. ... §C ...
"Eiríkr gerði spítu á hafi.
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé,
§A "Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýti[r].
"Þórleifr gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar "Guði almátkum.
§P ... §Q "Dálkr kút g[erði] o[k] re[ist]. §R ...

GR 70 M
IS IR;208 $M
Br Barnes22 M
Br Sc11 $
Br Olsen;183 $
Br Olsen;208B
Br NOR1992;6A
Br Page1998;21
Br E4
X ItUOÅ1979;229 M
X UaFv1914;47

Öl Köping64 „
U 923 $

GR 66 M

Öl 10 „$
Öl Köping62
Ög 45
Ög 147
Sö 46
Sö 88 $
Sö 113
Sö 130
Sö 142
Sö 145 „
Sö 166
Sö 299
Sö 328
Sö Fv1948;291

... [ge]rði(?) "Sigrí[ðr]/"Sigrí[ðu](?).
"Páll lét mik, "Ingjaldr gerði.
"Benedikt gerði kross þenna.
... [ger]ði yfirlag þetta ept "Ingulf, fǫður sinn.
... þenna ept "Ófeig, fǫður sinn, en "Gautr gerði, sonr "Bjarnar frá "Kolli.
reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
"... gerði ...
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.
Kamb góðan gerði "Þorfastr.
"Andrés gerði mik
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.
...gerði (2 förekomster)
... "...gerði, móðu[r] ...
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
gerðir (1 förekomst)
§PA ... §PB ... §QA ... þú(?) gerðir(?) §QB óast(?).

gerðu (53 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(?)

Sm 60 $
Sm 60 $
Sm 80
Sm 99
Vg 30 $
Vg 103
Vg 169
Vg 223 M
U 102
U 135
U 225
U 225
U 236
U 315 „
U 323 $
U 363 „
U 378
U 476 „
U 653
U 849 „
U 960 $
U 1033
U Fv1992;157
Vs Fv1988;36 $
Nä 31
Hs 7
G 27 $M
G 113
G 119 $M
G 373
DR 29
DR 30 $
DR 106 „
DR 209 $
DR 337 $
DR 347 $M
DR 373 $M

§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.
"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.
... [o]k(?) "Ólafr ger[ði]/ger[ðu] [k]irkju.
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
... ok "P[ét]ar(?) gerðu mik.
eptir "Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
... gerðu [þei]r(?) kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok
"[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
"Kristr "Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup ok "Ásbjǫrn "Múli.
jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr

N 182 M
N 351 M

<fuþork hnias tlbmy> ... Þeir gerðu rúnar þessar, "Finnr ok "Ólafr.
reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.

U 909 $
U 1039 $
N 178 M

geri (3 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.
gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær kveldi.

G 103 $M
G 242 M

gerið (2 förekomster)
fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í "Guði(?) ... ... mik.
af "Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér

N 227 „M
N B448 M

gerir (2 förekomster)
sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá gerir.
at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok

Sö 195 $
Sö 321
U 512 $
U 726
U 758
U 759
G 254 $M

gert (7 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.
§A Þǫkk, herra "Kristr. "Eyrhvatr hefr gert, klokkara sonr. Amen. §B Laetabundus.

G 174 M

G 114

Gertruð (1 förekomst)
Hústrú "Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir
gerva (1 förekomst)
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok

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

DR 217 $

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

G 114

Gestr (1 förekomst)
"Kristr/"Gestr hjó.

N A328 M

Sm 16
U 226

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.

N B410 M

Sm 54 M

N 521 M

DR 396 SENTIDA

DR BR61 U

<geukaukcuk> (1 förekomst)
<geukaukcuk> <liui> á mik, en "Guð blessi þik.
geymi (1 förekomst)
"Guð geymi H[erra] "Engibriktssonar sálu. Hann "Knútr hér liggr.
geymt (1 förekomst)
Undir austa[n]v[e]ðri horf er gull g[e]y[mt] níu alna [ni]ðr.
ghikl (1 förekomst)
<abdef ghikl mno{p}r stu>
gibu (1 förekomst)
"Hari<uha> haitika, farawisa, gibu auja.

U 359

Ög 64 $
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U 379

U 641
U 642

U 379
U 391 $

N 650 M
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N A36 M

U 372

Ög 39 „M
Sö 205
U 173

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.
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
gildi (2 förekomster)
þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
§B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa skald af stældar ...
gilja (1 förekomst)
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
Gilla (1 förekomst)
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn.
Gillaug (19 förekomster)
Hér liggr "Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða 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
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
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Br E2

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 (3 förekomster)
ok staf. "Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna vestr.
§A "Ginna reist rúnar þessar ... §B <fþuorkhniactbmly> ... §C Þat er ...
"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.

DR 360 U

Sm 94

U 375 $
U 617
U 1012

U 871
U 964

U 1008 $

DR 196 U

DR 357 $U

U 64 M

N A39 $M

ginnarunaz (1 förekomst)
§A Haidz runo runu, falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat brytz. §B Uþarba
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.
ginnu (1 förekomst)
Ek erilaz "Asugislas "<muha> haite ... ginnu ... ... ... ... ... wigju(?) ... ...
ginnurunoz (1 förekomst)
gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu, "Weladauþs, sa þat §D briutiþ.
<giokuifr> (1 förekomst)
"<–uiþatrik> ok "<giokuifr> þau létu gera merki eptir "<ar–> <-turæiþ> <oæ>.
gipta (1 förekomst)
sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil,
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Gísa (1 förekomst)
stein eptir "Véseta, fǫður sinn, bónda nýtan, er var hann sonr "Gísa.
Gisico (1 förekomst)
Episcopus "Gisico.
Gisking (1 förekomst)
"Alþrúðr ok "Sigreifr réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
...gísl (2 förekomster)
"Áskatla reisti ... "...[gí]sl, "Spaka son, stein þenna.
... <isli> "...gísl/"Gísl... ... ...
Gísl (22 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

N 695 M
IS IR;107 M
IS RunaIslandi16 M

"Gísl.
Hér hvílir "Gísl "Jóns sonr "Gísls sonar.
Hér hvílir "Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.

FR 5 $M

Gísl.. (1 förekomst)
... <isli> "...gísl/"Gísl... ... ...

Sö Fv1948;282
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Gísla (4 förekomster)
"Guðmundr ok "Gísla þau létu gera brú.
"... l[ét(?)] g[era(?)] kuml(?) eptir(?) "Vakra/"Vafra(?) ok(?) "Gísla(?) ...
"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.
Gíslarsonr (1 förekomst)
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er
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.
Gísli (1 förekomst)
<iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður, kuml þessi.

IS IR;107 M

U 283 „

Gísls (1 förekomst)
Hér hvílir "Gísl "Jóns sonr "Gísls sonar.
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 ...

N B391 M

N 10 M

U 1052

Ög 228

Sö 3

gistill (1 förekomst)
<mistill tistill pistill kistill ristill gistill bistill>
gistingu (1 förekomst)
Sá maðr reist rúnar þessar, er g[is]tingu(?) á presti já.
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
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Gjafulfr (1 förekomst)
"Hrefningr ok "Gjalli ok "Brynjulfr ok "Gjafulfr settu stein þenna eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn.
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.
gjalda (1 förekomst)
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En
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
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](?).
gjarn (1 förekomst)
s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ...
gjǫf (1 förekomst)
silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið

Vg 240 M

N B145 M

Vg 144 M
GR 4 M

N 429 M

Vg 169

Sö 200

DR 271

U 676 $

U 1091 „$

gjǫrð (1 förekomst)
§A "Ericus á mik. §B gjǫrð §C ...
glauma (1 förekomst)
byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et
gleði (2 förekomster)
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
"Vígdís "... d[óttir] hvílir hér. Gleði "Guð sál hennar.
gleðizk (1 förekomst)
Gleðizk ei, á mik "Gási.
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 ...

N 659 M

N A333 M

G 104E $M
N 399 M
N B601 M

N 616 M

Sm 133

DR 230

Sö 46

Vg 177 $

IR 8

glófa (1 förekomst)
§A ... [sendi]r þér kveðju. §B ... henni glófa.
Gloppa (1 förekomst)
§A "Gloppa/"Kloppa §B Prestdóttir byrlar þér. §C ...
gloria (3 förekomster)
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm
glori[a]
Gloria in excelsis deo.
Glúmr (1 förekomst)
"Haraldr, ... §B ... "Arnviðr, "Sigurðr, "Jón, "Sigurðr, "Glúmr §C ... Pater Noster
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
Gneggis (1 förekomst)
"Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur "Gneggis(?)/"Kneikis(?).
gnúfði (1 förekomst)
"Gnúpr(?) gnúfði(?).

<gnumante> (1 förekomst)
"[Bjǫ]rn gerði stein "<gnumante>, [f]ǫður(?) sínum.

Vg 80 „M

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

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.

DR 29

DR EM85;123 $U

DR EM85;432B M

U 126 $
Vs 24 $
G 113
N B525 M

Gnýpli (1 förekomst)
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
god (1 förekomst)
§P "Alugodo §Q Alu god.
Godefridus (1 förekomst)
"Godefridus "<nafuam>
góð (4 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.
§A "Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýti[r].

DR 209 $
DR 209 $

Öl 1 $

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
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 (22 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 60 M
Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá
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.
N A150 M
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...

Öl 1 $
DR 55

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.

DR 127
DR 365 „

"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.

góðan (221 förekomster)
Öl 21 $
... "... lét reisa steina epti[r] "Sævar, fǫður s[i]nn góðan.
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. "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 81 M
"Bendikt "Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan
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
"<-a-ur> ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
U 42
"Kjallakr/"Kjullakr lét reisa stein eptir "Kvíg, son(?) sinn gó[ð]an.
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
U 79
§A "Gýi ok "Sveinn þeir reistu stein at "Bersu/"Birsu, fǫður sinn góðan. §B "Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son
U 79
"Ernfastr hjó stein at "Bersu/"Birsu, bónda "Végerðar, son "Þorgerðar góðan.
U 160
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
U 161
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
U 171
"Gunni lét hǫggva stein þe[nn]a eptir "Eynd, son sinn góðan, ok epti[r] sik sjalfan. "Fasti risti rúnar.
U 186
ok "Ásbjǫrn þeir létu reisa stein þenna eptir "Jargeir, fǫður sinn góðan.
U 191 „
"Krókr ok "Dja[rfr] ... [fǫ]ður sinn gó[ðan].
U 235 $
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
U 249 $
hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).
U 265
"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
U 300 „
"Þyrvé lét reisa stein eptir "Halfdan, merki mikit eptir mann góðan.
U 303 $
... góðan ...
U 323 $
syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at sinn fǫður. Má eigi brautarkuml betra verða.
U 324
st[ein] þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
U 349 „
ok "Ǫzurr [lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
U 425 $
ok "Ǫnundr létu reisa stein eptir "Guðmar, fǫður ... [bón]da góðan.
U 430
ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
U 435
"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
U 508 $
"Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
U 512 $
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
U 512 $
§B [H]ér skal standa steinn við[r] bryggju. Synir at fǫður settu góðan. "Geir.../"Geirr ... ... §C ... merki at bó[nda] ...
U 524
"Gulli ok "Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn hjó.
U 530 „
"Holmviðr ok "Holmfastr létu reisa stein eptir "Brodd, fǫður sinn góðan.
U 585 „
"Ketilbjǫrn lét kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
U 586 $
ok "Sighvatr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tóka, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til.
U 634 „
"Eyst[einn lé]t gera merki at "Végísl, fǫður sinn góðan.
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U 703
U 707 $
U 712 $
U 714 „
U 723
U 727
U 729 $
U 733 „
U 740
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U 753
U 763
U 764
U 768
U 770
U 781 $
U 796 $
U 805 „$
U 805 „$
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U 828 $
U 838
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U 926 „$
U 926 „$
U 972 „$
U 999
U 1033
U 1098
U Fv1967;265
U Fv1976;104
U Fv1986;84 $
U Fv1992;169
U Fv1993;233
Vs 4

"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 ... ...
"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](?) ...
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"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
ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál
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.
"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.
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§P "Guð ... §Q "Gyða ... §R góðan ...
"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 (3 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.
Eng(?) er kirkja goði(?) ljúf(?) s[em](?) ...
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 (19 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,
Ög 94 $
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.
U 703
þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
Vs 24 $
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja
G 60 M
várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið
G 138
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga
G 331 $M
... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er góðr. Þat er s[a]tt. §E ... §F ...
DR 1
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.
DR EM85;534B M
"Páa knífr góðr.
N A111
§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.
N B91 M
Góðr var einn hlutr.

DR 150 $

N 289 M

Sö 139
IS IR;176 M

Sm 16
G 282 M
G 284 M
G 295 M
G 322 M
N 131 M

N 210 $

N 26 „M

N B380 M

Ög 136 $

Góðr (1 förekomst)
þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr ... [fǫ]ður sinn.
góðra (1 förekomst)
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok
góðrar (2 förekomster)
"Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
"Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi
góðs (6 förekomster)
sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
Ér biðið góðs fyrir "Margítu sál af "Otheim/"Othem, á mik.
Biðið góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér hvílisk
Biðið góðs fyrir "Bó[th]eiðar(?) sá[l] af "Bjergi/"Bjärs, sum hér hvílisk.
"Sigleikr lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans sál.
Unn þú mér alls góðs.
goðsonr (1 förekomst)
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
góðu (1 förekomst)
Þessar hurðir gerði "Þórðr á "Stafi, en "Kári [gerði] hringana góðu.
góðum (1 förekomst)
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
goldinn (1 förekomst)
... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr

goldit (1 förekomst)
§A G[oldit](?): "Bárðr: trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær

N 655 M

DR AUD2002;135 M
N B594 M

Sö 74 $
DR 42

DR 4
DR 41

DR 55
DR 295
DR 295

Ög 136 $

Sm 122
U 723
U 724
U 1076 „
U 1096

gordin (2 förekomster)
§A ... gordin(?) ... et ingord[in](?) ... §B ... ...
§A Gordin, kordan, inkorþar. §B ...
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.

GR NOR1998;10 M

gotalyðum (1 förekomst)
hafa(?) hælibǫrvar(?) <hart> ... §B ... á’k(?) láð(?) gotalyðum(?) ... ... "Ræfils(?)

U 182

...goti (1 förekomst)
"...goti ok "Ingifa[str] ... [lét]u reisa [s]tein eptir ... ... ...

Sö 304
Vg 48
U 700
U 701 „

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

DR EM85;160

Sö 47
Sö 174 $
U 414 „
U 527 $
U 614 $
DR 220 $
DR 259

G 114

Ög 218 „M?

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
Gotus
"Sveinn "Nikulás "Gotus

(1 förekomst)

DR 92 M

Öl 36 $
Sö 47
U 170 „
IS IR;181 M

GR 43 $M

N 248 $M
N A362 M

N 65 „M

graf (1 förekomst)
"Loðins graf.
grafinn (4 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
... ríkja konung hér grafinn er vá {d}reka þenna.
grammaton (1 förekomst)
"Elon ... ... "Sebaoth "Zion §PB "Elion ... "Adonai lux(?) ... grammaton "Sebaoth(?) "Mikjáll "Gabriel §PC "Rafael. §QA "Elon ... ...
grammis (2 förekomster)
adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C
partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes,
Granar (1 förekomst)
u[n]dir "Gunnarr á "Holi "<snatuson> ... ... ... ... ... ... "Granar(?) ... "Guð signi(?) ... ... ... ... ...

U 338

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 ...

N B257 M

granda (1 förekomst)
valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á

X UaFv1914;47

N B30 M

DR 311

U 226

Sm 22 M
Sm 38 M
Sm 82 „M
Sm 115 $M
Sm 145 M
Vg 88 M
Vg 165 M
Vg 210 M
Vg 221 M
Vg 227 M
Vg 258 M
D Fv1980;230 M
G 104E $M
G 127 M
G 363 M
DR 50 M
DR 50 M
DR 166 M
DR 166 M
DR 181 „M

Grani (1 förekomst)
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.
...grar (1 förekomst)
... ...grar á alla hluti.
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.
gratia (36 förekomster)
Ave "Maria. Gratia. Bróðir "Sibbi. "Jésús "Kristus.
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ...
Dicant omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus
{Hic iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus
"Haraldr gerð[i] [h]valf þenna yfir "... {A}[men]. {Ave} "{Maria}, grati{a} plena. Lát ...
lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave "Maria gratia.}
tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit benedictus.
{Ave "Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus
Ave "Maria gratia
Ave "Maria gratia
Ave "Mari[a], gratia pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et
§A Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et
Ave "Maria, gratia plena.
§A "Ólafr §B "Nikulás "Margotarfa §C Ave "Maria gra[ti]a(?) ... ... §D "María §E ... §F ...
Ave "Ma[ria] gratia plena, Dominus. {Ave "Maria ... ... [Gr]atia plena}.
Ave "Ma[ria] gratia plena, Dominus. {Ave "Maria ... ... [Gr]atia plena}.
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et
et benedictus fructus ventris tui. "Áskell. Ave "Maria gr[atia].
Meistari "Iacobus "Rufus me fecit. Ave "Maria gra[tia].

DR 183 M
kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. ...
DR 336 „M
Ave "Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus
DR EM85;438B $M
[Ave] "Maria gratia.
DR EM85;438E $M
Ave "Maria gratia plena ...
DR SCHL22 M
§A [Ave] "Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu et
N 135 M
Ave "Maria gratia
N 142 „M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et
N 307 M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulie[ribus].
N 347 M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et
N 531 M
Ave "Maria gratia.
N 617 M
§A Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et
N 619 M
Ave "Maria, gratia plena.
N A9 M
A[ve] "[Ma]ria g[ratia]
N A63 $M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
N A72 M
qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave "Maria gratia.
GR 34 $M
Ave "Maria gratia plena.

DR EM85;469 M

N A146 $M

Bo NIYR;5 M
N 265 M

Ög 217

Ög 64 $

grefil (1 förekomst)
§A "Bófi á §B grefil.
Gregores
"Gregores

(1 förekomst)

Gregorius (2 förekomster)
§P ... §Q M[i]k[it] f[œ]ð[ir] "Gr[e]g[o]r[ius] f[é].
fr[ater] "Gregorius
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.

Hs 16 $

X RyNLT2004;5

G 178 M

N 171 M

N 171 M

U 270 „
U 956

U 1016 $

Sö 170

U 104
U 922 $
U 1016 $

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.
Grenjum (1 förekomst)
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri
Grenski (1 förekomst)
... "H[a]llv[a]rðr "Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar
Grettis (1 förekomst)
rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða
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
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(?) ...

G 216 $

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

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.

Ög Hov17;23 $

Öl Köping45
Ög Fv1965;54

DR M44
DR M45

Br Sc1 „$

Vs Fv1988;36 $

N B548 M

Ög 216
Vg 7
U 162 „
U 951
N 413 „
N 464 M
N 515
N A178 $
N B38 M
N B38 M

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
Grímnis (1 förekomst)
arm-glóðar(?), §B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa skald af stældar ...
Grímr (15 förekomster)
"Grím[r](?) ...
"Grímr reisti stein eptir "Halfdan, frænda sinn.
"Grímr lét hǫggva stein eptir fǫður sinn "Véstein. "Óleifr hjó.
§A "Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
§A "Grímr "Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar
"Grímr á.
"Grímr
§A ... §B ... "Grímr §C ... "Þorgrímr, "Guðmundr, "Sveinn
§A "Grímr á ... §B <fuþorkhniastbmly> §C "Grímr
§A "Grímr á ... §B <fuþorkhniastbmly> §C "Grímr

GR 21 M
IS RunaIslandi28 M
IS RunaIslandi28 M
Br Sh1 $
Br Olsen;217A $

Br Olsen;218A

Sm 10
N 713 M
Br Olsen;218A

Ög 191 „

"Grímr(?) ...
§A ... "Grímr "Grímr ... §B ... ... ...
§A ... "Grímr "Grímr ... §B ... ... ...
... "Grímr(?) ...
"Grímr reisti kross þenna ept "Hróðmu[nd] ...
...gríms (1 förekomst)
... "Gríms/"...gríms hins "Svarta.
Gríms (3 förekomster)
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu hans.
"Lucia "Gríms dóttir á.
... "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>

N 164 M

Sö 166
N 503 M

U 818

Grípr (1 förekomst)
... "Ánn(?)/"Ónn(?), "Grípr, "Gunnarr.
Grjótgarðr (2 förekomster)
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var
"Grjótgarðr
Grjótum (1 förekomst)
ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.

Vg 33 $
Hs 14 $

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.

N B548 M

grun (1 förekomst)
§B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa skald af stældar ...

N B255 M

grundar (1 förekomst)
[mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik blundi.

G 178 M

GR 15 $M

U 51 „

Gräne (1 förekomst)
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu
Grœnalands (1 förekomst)
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.
Gubba (3 förekomster)
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.

DR 318
DR 318

Vg 215 M

Öl ATA4684/43C $
Sö NOR1998;22
Nä 2 $M
N 289 M

Öl 2 „
Öl 7 „$
Öl 9 „
Öl 12 „$
Öl 16 „
Öl 19 „
Öl 23 „$
Öl 44
Öl 46 $
Öl 51 $
Öl Köping2
Öl Köping39
Öl Köping44
Öl Köping49
Öl Köping54
Öl Köping56
Öl NOR2002;37
Öl SAS1989;43
Ög 3 „
Ög 35 M
Ög 41 „

"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
"Brandr gerði kuml þessi eptir "Gubba, fǫður sinn, ok "Efi, félagi "Gubba.
Gubbi (1 förekomst)
{S[igillum]} "{Gubbi} "{<stret>}. "<ku>
guð (4 förekomster)
... [ep]tir "<sa-...> ... ... ... Guð hj[alpi] ǫnd ...
Guð hjalpi ǫnd "Geira(?) ok "Guðs móðir.
Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.
allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar
Guð (479 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 ...
... [s]inn góðan. "Guð ...
... [s]tein eptir "Bjǫrn, son sinn. "Guð ...
... [l]ét reisa stei[n] ... [b]ónda sinn. "Guð ...
... "[Si]gstein(?), fǫður sinn "G[uð]/g[óðan] ...
... þ[e]nna ept[ir] ... ... "[G]uð(?) ok(?) ...
sem ór §B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
... ... stein þenna eptir "Fasta, son sinn. "G[uð](?) hjalpi(?) ...
Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
"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 245 M
"[G]uð(?) ba[r]/ba[ð] ... yfir.
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
"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 N256
"...geirr o[k] "... lǫgð[u] ... "Guð ...
Sö 7
"Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at "Bjǫrn, fǫður sinn nýtan. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
Sö 8
reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður "Bjarnar. "Guð hjalpi sálu hans.

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
Sö 190 $
Sö 192
Sö 195 $
Sö 197
Sö 207
Sö 210 $
Sö 212

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.
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.

Sö 221
"St[e]infastr 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
"Ho[lm...] reistu stein þ[enn]a eptir "Ketilb[jǫrn, fǫð]ur [s]inn. "Guð h[ja]l[pi sál]u.
Sö 312
ryðja 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
lét gera merki eptir "Ásgaut ok "Þorgaut, brœðr sína. Hjalpi "Guð ǫnd.
Sö 347
stein 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
"Ulfr 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
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 Fv1973;187
... "Ulf/"...ulf sonu sína. "Guð hj[alpi] ...
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 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 17
[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 26 M
"Magnús "Diakonus gerði mik. "Guð signi þann.
Sm 31
"... setti stein eptir bróður sinn "Fáva(?)/"Fara(?). "Guð hjalpi ǫnd!
Sm 54 M
"Guð geymi H[erra] "Engibriktssonar sálu. Hann "Knútr hér liggr.
Sm 57 M
... "Guð
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 66 M
"Guð. INRI.
Sm 75
eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ... veg sinn <be-an>. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Sm 83 M
móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi sálu han[s].
Sm 92 $
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
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 114 M
"Kristus sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi ... §C ... millesimo ducentesi[mo] ...

Sm 117 „M
... "Guð, "Maríu sonr, signi hústrú "Maríu sál af "Áslabúðum.
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 NOR1997;25 M
"Guð/"Guð- ...
Sm NOR1997;25 M
"Guð/"Guð- ...
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 144 M
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
Vg 163 M
Herra "Guð bið ek signa ... "Sigrø[ð]/"Sigþrú[ð] ... vera ...
Vg 186 $
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
Vg 219 M
"Jésús. "Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik,
Vg 256 M
§A "Guð §B "Ás...
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.
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U 371 $
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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.
eptir 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.
rista rúnar eptir "Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á
brú þessa eptir "Þorgeir, son sinn, ok eptir "Ásgísl/"Ásgeir. "Guð hjalpi [ǫn]d þeira ok "Guðs mær góð.
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.
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... 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.
"<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.
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"... "... 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].
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.
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"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].
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.

U 1094 „
"Brúsi ok "Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1143 $
þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir
U 1144 $
"Folkbjǫrn ok "Þórir létu rétta steina eptir "Geira, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫn[d] hans. "Ásmundr risti ok "Herjarr(?).
U 1145
lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 1149
"Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein
U 1151
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 ...
U STERIK2002;168 M
ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi mik. "Agneta sit benedicta.
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 14 M
"Guð signi yðr, meistar "Rauðingr ok "Búi "Fríss. O, Alfa
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 20 M
... l[é]t gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál [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 14 M
<sial> <synkr> létu ... ge[ra] eptir "... fǫður ... "Guð hann barmi sik ... ... ... ...
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sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir
sál ... ... "Jóhan ... <fuþorkhn[iast]blmʀ> ... "Ólafr ... "Guð náði sá[l](?). Ráði <fuþorkhnias...> ... ... ... §B ... ... ...
"[G]uð náði hennar sál. Bið[ið] ... fyrir ... ...
í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði
í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir ... ... ...
lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira
"Eiríkr lét gera stein yfir sína [dó]ttur. Náði "Guð sál ...
... lét gera yfir ... stein yfir ... sál ok "Guð náði þeim ...
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
§A ... §B "Guð hafi "Bótvéar sál. §C ... ... ...
fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
Miskunni oss "Guð ok sú heilag[a] kirk[ja].
velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok> <ablir–mabr> <auhum> §H ... §I
"Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé
hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.
sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð [hj]a[lpi] ...
kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E
í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m] kr[i]stnum sálum.
merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi
[þeir reis]tu stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.
"Guð náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna
þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir
í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.
"Guð náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í
{159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er góðr. Þat er s[a]tt. §E ... §F ...
"Guð náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera.
"Guð náði "Bótulfs sál.
"Guð fyriláti oss/ekki/... várar syndir, so sagði "Pétar múrameistari.
"Guð fyriláti oss várar syndir, so sagði "Pétr múrameistari.
... reisti kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi hans.
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 157 M
... "Gu[ð] "Maríu ... "{Thorchil "Mergret}
DR 167 M
"Guð.
DR 173 M
Magister "Iacobus "Rufus faber me fecit. "Guð si[gni].
DR 182 M
Magister "Iacobus ... "Rufus fa[ber] [me] fecit. "Guð(?).
DR 183 M
mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum,
DR 235 $M
"Guð ... fyrisé "...brets sál, hann gerði steina ... "Eðvin(?) brú(?).
DR 259
stein þenna eptir "Auða, bróður sinn, hann varð dauðr á "Gotlandi. "Guð hjalpi hans sálu.
DR 312 SENTIDA
"Guð hjalpi "{Adams bǫrn}.
DR 313 SENTIDA
"Guð hjalpi.
DR 337 $
"Þorgautr/"Þorgunnr gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
DR 345 $
"Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
DR 353 M
Hér liggr "Einarr "Arnbjarnar sonr. "Guð.
DR 354
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
DR 370 $
ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
DR 371 $
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
DR 378
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
DR 380
dre[ng] [góða]n, þann er drepinn varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
DR 383
... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
DR 384 $
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 402
lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
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 rúnar
DR 408
... ... lét ... ... ... ... ... ... "[G]uð hjalp[i] ... ... ok "Gu[ðs] [móðir].
DR EM85;432G M
"Ragnhildr(?) ... "Kristína ... ... "Guð ok vár frú ...
DR EM85;493 M
bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B
DR EM85;516F $M
"Guð ... "Þorleikr ór "Hæra. Stand þar! "Pétr "Svali mik skrifaði.
DR AUD1994;269A M
"Guð
DR Fv1993;227B M
§P "Guð ... §Q "Gyða ... §R góðan ...
N 22 „M
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr
N 63 $
"Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
N 65 „M
á "Holi "<snatuson> ... ... ... ... ... ... "Granar(?) ... "Guð signi(?) ... ... ... ... ...
N 128 „M
"Salgerðr hvílir hér. "Guð gæti þín-na. "Áslakr markaði mik.
N 149 M
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
N 157 M
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.
N 159 M
reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn. "Guð(?)/"Guði(?) ...
N 184
son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
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N 368 $M
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N 388 M
N 390 „M
N 396 M
N 411 M
N 475 M
N 478 M
N 493 M
N 494 M
N 496 „M
N 504 M
N 506 M
N 534 M
N 586 M
N 636 M
N A27 M
N A61 M
N A75 M
N A85 M
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N A150 M
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"Guð hjalpi sál "Magnhildar.
Hjalpi "Guð ǫndu ...
Agla, "Agios, <annail>, "Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús "Kristus. Tetr[agrammaton].
þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá gerir.
stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
"Guð
"Guð hjalpi þér ...
"Guð styði hvern er mik styðr til útferðar.
§P "{G}[uð](?) l[auni](?) §Q ...
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
"[G]uð fagni sál þeirra beggja.
Ek trúi á "Guð.
"Guð dróttinn hjalpi sálu "Ketils.
"Guð minn ok hin helga "María.
"Guð hjalpi þeim, er mik reist, en þat var "Haukr.
"Guð á mik.
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar
"Guð taki sál "Ketils.
"Guð gæti þín, "Erlingr "Sigmundarsonr, nú ok jafnan.
Sé "Guð á m[ik].(?)
"Guð hafi(?) sálu(?).
"Ámundi hann risti mik. "Guð signi hann.
Gæti "Guð þess er ek olmaða.
Ó "Guð, er alt mátti árla, gæti ... "R[a]gn[a]rsso[n]ar. Hann reis[t]
§A Agla. "Guð. Sator, are[po] §B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus
"Guð "Maria
"Guð er alls.
Ek ann "Guð.
"Guð gæ[ti].
"Guð g[æti].
"Guð gæti.
§A "Þórir "Kalfr reist rúnar þessar, allsvaldandi "Guð beini fyrir §B honum.
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...
§P ... §Q ann(?) "Guð(?)
§A "Guð gæti §B þess er mik §C b[e]rr(?) ok(?) ... §D þess er þik.
Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet,
gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs
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"Guð ...
"Guð
"Guð, er alt má, blessi "Sigurð prest, er mik á.
<geukaukcuk> <liui> á mik, en "Guð blessi þik.
"Guð blessi yðr "Rannveig.
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex
"Vígdís "... d[óttir] hvílir hér. Gleði "Guð sál hennar.
"Guð almáttigr gæ[ti] "Guðleifar vel.
hvílir "Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál hafi.
Hér hvílir "Páll "Halldórs sonr, sem "Guð hans sál hafi.
Hér hvílir "Þórðr "Valgarðs sonr, "Guð hans sál hafi.
§P Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr "Guðmunds
... "Vígdís "Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir "Mar[íu] ...
"Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið
Guð..
§P "... [o]k "Guð...
"Guð...
"Guð...
"Þorbjǫrn, "Guð...

(4 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.
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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Öl 40 $
N A259 $M

Guðbrandr (2 förekomster)
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald
"Guðbrandr/"Gulbrandr

X HrPipping1924;462

Guðbý
"Guðbý

Gs 9

Ög 163
Sö 60
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U 606 „
U 716 $

(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.
"[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.
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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].
"Guðfríðr(?)/"Kofri(?) ok "Holmbjǫr[n](?) ... "[Gí]sla(?) [gó]ð[an](?)
"Guðfríðr reist ept "Þjóðbjǫr[g].
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Guði (7 förekomster)
rétt[i stein e]ptir brœðr sína "Or[ma](?) ok ... "Geiri(?), "Guði(?), "Ljúfr(?) eptir brœðr sína.
"Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í "Guði(?) ... ... mik.
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok
... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat komið allir þe[ir] ...
§P "[G]uði "<bi–li> reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína
reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn. "Guð(?)/"Guði(?) ...
"Þórleifr gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar "Guði almátkum.
Guðis (1 förekomst)
Skipari "Guðis reist[i] ... stein.
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 (21 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.
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"Brynjulfr ok "Ulfr ok "... ... [st]ein eptir "Guðlaug, móður sína.
§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.
§A In nomine "Domini nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti,
nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater,
"Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux
crux "[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug, amen. "Christus regnat, "Christus, "Guðlaug, vincit,
spiritus sancti, "Guðlaug, amen. "Christus regnat, "Christus, "Guðlaug, vincit, "Christus imperat. Amen.

U 167
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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.
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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].
Guðleifar (1 förekomst)
"Guð almáttigr gæ[ti] "Guðleifar vel.
Guðleifr (3 förekomster)
"Guðleifr ok "Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir "Slagva, son sinn, endaðr
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir

Sö 340 $

N 73 „M

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

Sö 288 $

Öl ATA4703/43 $

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

Guðleifs (1 förekomst)
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
Guðmann (1 förekomst)
"Guðmann gerði mik.
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
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].
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.
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Guðmundar (4 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.
§A [Hér hvílir] undir "Hjalti "Guðmu[ndar sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr prestr "Guðmun[dar sonr].
"Hjalti "Guðmu[ndar sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr prestr "Guðmun[dar sonr].

Guðmundr (23 förekomster)
Öl 23 „$
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa
Ög 94 $
"Ásgauta/"Áskatla ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í
Ög 97
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi
Sö 20 $
"[G]uðmundr <ti> rétti stein þenna eptir "Þorfast, fǫ[ður]/fó[stra]
Sö 159
fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr hjoggu rúnar.
Sö 217
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður
Sö Fv1948;282
"Guðmundr ok "Gísla þau létu gera brú.
Sm 83 M
Faðir ok móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi sálu han[s].
Vg 130
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða
Vg 194
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
U 692
"Hróðmundr ok "Guðmundr létu reisa stein þenna eptir "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn
U 1043
"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 696 M
"Guðmundr á.
N 697 M
"Guðmundr á.
N A178 $
§A ... §B ... "Grímr §C ... "Þorgrímr, "Guðmundr, "Sveinn
IS IR;116 „M
§P Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr
IS IR;116 „M
"Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr "Guðmunds sonar ...

IS IR;116 „M

Guðmunds (1 förekomst)
"Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr "Guðmunds sonar ...

Hs 12

Öl 24 „$

N 95 M

N 345 M

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

U Fv1955;216
U NOR2000;29
DR M38

U 355 $

Sö 11
Sö 165

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](?) ...
Guðormr (1 förekomst)
Hér hvílir "Guðormr/"Guðþormr "Sleikir. Litla-gangdagadagr er ártíð hans.
Guðríðr (1 förekomst)
§A "Guðríðr. In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus
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 (6 förekomster)
"Freybjǫrn ok "Guðrún þau réttu stein at "Hróðmund, son sinn snjallan, hér at mǫrku,
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum,

U 438 $
Hs 14 $
N A117 $M
N B303 M

G 383 M

"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
§A "Gyða, "Guðrún §B "Eldríðr §C <fuþorkhniastbmly>
§A ... §B "Sigríðr, "Eiríkr, "Guðrún ...
guðs (1 förekomst)
María Guðs móðir.

Guðs (86 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.
Öl NOR1987;10 M
§A "Ericu[s] ... §B "Guðs hús gátt(?)
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.
Sm 81 „M
"Guðs prestr(?) "Alfvin(?) þetta skrifaði á <keuk>.
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.
Vg 210 M
gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit benedictus.
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
U 301 „
U 302 $
U 341
U 343 „
U 346 „
U 354
U 356
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 48 M
G 99 M
G 100 M
G 104D M
G 142 M
G 164 M

stein 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.
reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
sinn, ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
stei[n] 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.
eptir "Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
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.
§A Árum [e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var] kirkja málað
Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því
"Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum
"Jakob <þimes-e> "Guðs náð hon [er] stór.
§A <fuþorkhniastblmʀ> ... §B "María, móðir "Guðs ... allra várr. §C "Péto "K[a]mbs §D ... §E <[f]uþorkh[nias]> §F
Með náðum "Guðs. "Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil

G 208
G 293 $M
G 293 $M
DR 370 $
DR 384 $
DR 404
DR 408
N 11 M
N 46 M
N 92 „M
N 149 M
N 445 M
N 446 M
N 648 M
N 649 M
N A53
N A74 M
N B13 M
N B249 M
N B333 M
N B448 M
N B448 M
N B524 M

U 1102 „

U 1158

N 95 M
N B434 M

þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af
byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
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].
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.
Statt í friði "Guðs, "Ása.
"Þorgeirr prestr lét gera mik. "Jón gerði mik, með "Guðs miskunn.
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp
Til "Guðs vil ek.
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er
§A "Hafgrími, félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik,
§A "Lunaneyju, húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
§A "[H]ávarðr sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja
§C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs helgir [menn].
at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr "Amundasonr á mik.
§A "Síra "Jón sendir "Gunnari "Hvít kveðju "Guðs ok §B sína. "Hákon ...
§AP "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir
þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ...
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé,
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]
Guðþormr (2 förekomster)
Hér hvílir "Guðormr/"Guðþormr "Sleikir. Litla-gangdagadagr er ártíð hans.
§A "Jón "Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr mik.

Ög 129 „

Ög 17 „

N 19 M

Sö 262 $

U 512 $

Sm 61 $

Sm 61 $
U 1161 $

Sö 328
U 890

GR 15 $M

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(?).
Guðulfsdóttur (1 förekomst)
Steinn þenna lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið hennar [er] "Lúkasmessu.
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>
Guðveig (1 förekomst)
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.

Sö 166
Sö 170
U 818

Sö 217

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 ...
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 $

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.

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

N A259 $M

DR 58
N 430 M
N 521 M

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
Gulbrandr
"Guðbrandr/"Gulbrandr

(1 förekomst)

gull (3 förekomster)
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?) ok frelsi.
Hér er gull ok villur undir.
Undir austa[n]v[e]ðri horf er gull g[e]y[mt] níu alna [ni]ðr.

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

Gullaugar (1 förekomst)
eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.

Sö 33
U 318

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.

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

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

Gulleifs (1 förekomst)
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.

U 462

DR NOR1988;5 $

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
N 422 M

gulli (4 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.
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.

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
N B416 M

N B647 M

DR 413 $M

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 (2 förekomster)
lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.
... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum einskis verðr um gumna ferðir.
gund (1 förekomst)
... §B ... §C fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, þond
Gunhild (1 förekomst)
orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild vocat[ur].}

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 (27 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 $
Sö 27
Sö 69
Sö 102 $
Sö 234
Sö 250 $
Sö SB1965;19
Sm 51
Sm 77
Sm 124
Vg 40
U 167
U 193
U 280
U 284
U 288
U 437 $
U 465 „
U 1099 „
DR 282
DR 283
DR 365 „
N B518 M

Ög 136 $
Ög 206 $
Ög Fv1970;310
Sö 102 $
Sö 149
Sm 10
Sm 101
Sm 134 $
Vg 14
Vg 95 M
Vg 95 M

"Bisi setti stein þenna eptir "Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.
"Gunna ok "Tófi o[k] ... ... ... ... ..., bróður sinn. "Guð hjalpi.
"Ingjaldr o[k] "...[ul]fr reistu ste[in] þenna at "Kana, son "Gunna.
"Ámóða lét reisa stein þenna eptir "Gunna/"Gunna[r], son sinn. "Guð hjalpi hans sálu.
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
"Gynna/"Gunna reisti stein þenna eptir "Saxa, son "Halfdanar.
"... ... "Gunna lé[t]u hǫggva stein þenna ok brú þ[ess]a ... ... ... sína.
"Tosti r[eist]i [s]tein eptir "Gunna, mág sinn, ... ... ... vestar[la] var[ð] ...
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
"Ǫzurr lét reisa stein at "Gunna, mág sinn. Hann var bróðir "Guðlaugar. "Fótr risti rúnar þessar.
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir
"Vébjǫrn lét hǫggva stein eptir "Gunna dóttur, konu sína.
"Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna, fǫður sinn.
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
"Gunna ok "Sútari reistu st[ein] ... "Sigbjǫr[n] setti eptir sinn fǫður
"Þóra lét reisa stein eptir "Gunna, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Vébjǫrn ok "Hemke[ll](?)/"Heimke[ll](?) ... "Gunna, fǫð[ur sinn].
ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.
"G[unna](?) á mik.
Gunnar (23 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.
"Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét
son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son.}

Vg 119 $
Vg 127
U 153
U 431
U 506 „
U 683
U 977 „
U 1075 „
DR 44
DR 122
DR 323 „
N 84

N B333 M

Öl 10 „$
Ög 4 „
Ög 118
Ög 201 $
Ög 239 $
Ög N288 $
Sö 154
Sö 154
Sö 291 $
Vg 94 M
Vg 217 „M
U 94
U 106 $
U 134 $
U 226
U 258 $
U 312
U 313

"<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.
Gunnari (1 förekomst)
§A "Síra "Jón sendir "Gunnari "Hvít kveðju "Guðs ok §B sína. "Hákon ...
Gunnarr (71 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.
Þrír liggja menn undir þeima steini, "Gunnarr, "Sighvatr, "Hallsteinn.
"Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í "Sigva[ld]stǫðum.
"[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 ...
at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
"Gunnarr ok "Sassurr þeir létu reisa stein þenna eptir "Geirbjǫrn,
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu
"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]
Hs 19 M
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
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 65 „M
... [l]iggr u[n]dir "Gunnarr á "Holi "<snatuson> ... ... ... ... ... ... "Granar(?) ...
N 121 M
"Þórulfr gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit
N 121 M
var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr var ok.
N 164 M
... "Ánn(?)/"Ónn(?), "Grípr, "Gunnarr.
N 189 M
"Gunnarr gerði mik. "Helgi á mik.
N 193 M
"Gunnarr ...
N 208
... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
N 215 „M
"Gunnarr "Bjǫrnssonr(?) liggr hér.
N 446 M
kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
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 653 M
§A "Helga/helga ... §B ... "Gunnarr "Parve[l](?): pund. "Ǫgmundr ... ...
N 698 M
§A "Gunnarr á. §B ... ...

N 699 M
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§A "Gunnarr á §B á(?)
"Gunnarr á.
"Gunnarr á.
"Gunnarr á.
"Gunnarr
"Gunnarr á.
§A ... §B "Gunnarr á.
"Gunnarr, nem þá ... ...
"[Gunna]rr á mót [þessa]
§A "Gunnarr §B <fuþorkhniastblmy>
§A "Þorkell ... §B "Þórir, §C "Hallstein ... "Gunnarr §C "Gunnarr ...
§A "Þorkell ... §B "Þórir, §C "Hallstein ... "Gunnarr §C "Gunnarr ...
§A "... á. §B "Gunnarr á.
"Gunnarr á mik. ... ...
§A ... §B ... "Gunnarr á. §C ... ...
"Gunnarr á.
Gunnars (6 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.
ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.
Hér liggr "Þorleifr, sonr "Gunnars(?) á "Birt[i](?).
"Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
Hér hvílir undir "Valgerðr "Gunnars dóttir, ok biðið fyrir mér.
Gunnbjǫrn (12 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 ...
"Gunnbjǫrn lét gera stein þenna yfir "..., bróður sinn.
"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.
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"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.
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.
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Gunnhildar (1 förekomst)
í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
Gunnhildarsonr (1 förekomst)
"Ormr "Gunnhildarsonr gerði mik.
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 (13 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
ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia
§P "Gunnsitr(?) setti merki. §Q "Gunnsteinn setti merki. §R "Gunnhildr lét merkja.
"Gunnhildr gerði snáld.
Hér liggr "G[unnhi]ldr/"G[unnva]ldr er hallr ...
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
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.
Gunnhvatar (1 förekomst)
... "Gunnhvata[r] ...
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Gunnhvatr (1 förekomst)
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
Gunni (15 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
"Gunni "Smiðr gerði mik.
njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
"Gunni
Gunnkell (1 förekomst)
"Gunnkell setti stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða.

Ög 239 $
N A284 M

Gunnlaug (2 förekomster)
"[G]unnarr(?) lagði stein þenna eptir "Guðlaug/"Gunnlaug, konu sí[n]a góða, ok eptir "Ásu, dóttur sína góða. "Guð
§B "Rafael, "Raguel. Omnes angeli et §C arkangeli pantaseron "Gunnlaug p[ater] n[oster] a[men]. §D ... ...

U 644 $
U 654 $

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 (2 förekomster)
"Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu
{Hic iacet "Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir
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.
Gunnsitr (1 förekomst)
§P "Gunnsitr(?) setti merki. §Q "Gunnsteinn setti merki. §R "Gunnhildr lét
Gunnsteinn (2 förekomster)
"Gunnsteinn(?) ... ... "[Gu]ð hjalpi sál hennar.
§P "Gunnsitr(?) setti merki. §Q "Gunnsteinn setti merki. §R "Gunnhildr lét merkja.

U 1145

Gunnþrúðr (1 förekomst)
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
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Gunnu (6 förekomster)
ok "Sigmarr ok "Freybjǫrn þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
"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.
Steinn þenna lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið hennar [er] "Lúkasmessu.
Á "Gunnu

M 11 $

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
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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.
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Gunnvaldr (3 förekomster)
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng
Hér liggr "G[unnhi]ldr/"G[unnva]ldr er hallr ...
Gunnvalds (1 förekomst)
"Gunnvalds steinn, sonar "Hróalds, þular á "Salhaugum.
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
Gunnvarar (1 förekomst)
konu sína. §A Þrim nóttum eptir "Bó[tulfsmessu](?) ... §B "[Gunnva]rar. En "Finnr 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 (9 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.
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"Gunnvǫr. "Auðgeirr.
"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
Gunnvǫru (1 förekomst)
§A "Þorbergr "Erlendssonr ... §B "[Gu]nnvǫru, konu sína. §A Þrim nóttum eptir "Bó[tulfsmessu](?) ... §B

N 256 „M

<gus> (1 förekomst)
§P "Adam, <biku>, "Eva, "Kain. §Q "Adam, <bi> <gus>, "Eva, "Kain.

U 648 $

Gus (1 förekomst)
"Sighjalmr lét reisa stein þenna eptir "Kús(?)/"Gus(?), bróður sinn.

U 946 $

Gusi (1 förekomst)
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).

N 658 M

Gusir (1 förekomst)
"Gus[ir](?) "[S]ámr(?) sendir kveðju.
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Guss (2 förekomster)
"[Á]s[bj]ǫrn ok "Kúss(?)/"Guss(?) lé[tu] ...
"Kúss(?)/"Guss(?) ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
Gussi (1 förekomst)
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).

Gutis (1 förekomst)
§P ... §Q "Gutis/"Gotis

DR EM85;160

gutu (1 förekomst)
"Ingimarr ok "Ólafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku ǫllu.
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Gyða (9 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.
§P "Guð ... §Q "Gyða ... §R góðan ...
§A "Gyða andaðisk tveim nóttum fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B
§A "Gyða, "Guðrún §B "Eldríðr §C <fuþorkhniastbmly>
§A "Gyða segir at þú gakk heim. §B ... ... ...
<fuþorkhniastblmy>, "Gyða <ua> "Sigurðr <un> "Rannveig <ane> <un> ...

Gyðings (1 förekomst)
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
Gyðu (1 förekomst)
"<ua–>, "Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína. "...kell h[jó].
gýgjartauma (1 förekomst)
§B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos
Gýi (8 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
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"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
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr 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
Gylla (7 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
"Gylla.

Sö 48

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.

Sö 138

Ög 150
Sö 250 $

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.

U 955 „

Sö 74 $
DR 62

DR 365 „

N B181 M

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.
gyrðing (1 förekomst)
honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E

N B379 M

Gyrðir (1 förekomst)
"Gyrðir á lykil.

DR 223 M

Gyrðr (1 förekomst)
"Gyrðr risti nafn sitt á ... messu.

G 104B M

N B347 M

U 329
U 479
U 558 $

<gyri> (1 förekomst)
§A "M[aría] hjalpi oss ... ... ... <gyri> <os> §B "Ólafr ok "Jakobr <uakada>.
Gyrið (1 förekomst)
§A ... ... §B ... ... "Gyrið(?)
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.

U 226

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 $
N A179 $M

N A7 M

G 115 $M

N 607 M

Ög 210 $

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 (14 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
"Gyríðr(?) á.
Gýríðr (1 förekomst)
§A "Nikulás ann konu þeirri vel er "Gýríðr heitir, stjúpdóttir §B "Pitas-"Rǫgnu
Gæfr (1 förekomst)
Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss.
gær (1 förekomst)
§A "Roma, caput mundi. §B Út var ek í gær.
Gæsling (1 förekomst)
"Tosti reisti stein þenna eptir "Gæsling, fǫður sinn.

DR 306 M
N 636 M

Öl SAS1989;43
U 478
Nä 20 M
DR 111 $M
N 128 „M
N 171 M
N 368 $M
N 494 M
N 534 M
N 554 M
N 586 M
N A85 M
N A86 M
N A87 M
N A323 M
N B13 M
GR 8 M

N A302 M

DR 373 $M

G 203 $

gæt (2 förekomster)
§A "Pétr gæt mín §B ... §C "Pétr.
are[po] §B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus "Kristr. "María gæt mín. ...
gæti (17 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.
... l[é]t gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál [hans].
"Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás gæti. §C "{Horder}u{s}/"{Ho}r{de}ru{s}.
"Salgerðr hvílir hér. "Guð gæti þín-na. "Áslakr markaði mik.
Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr
ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
"Guð gæti þín, "Erlingr "Sigmundarsonr, nú ok jafnan.
Gæti "Guð þess er ek olmaða.
... gæti þín "Klemetr ok allir helgir menn, þat sé [sa]tt(?).
Ó "Guð, er alt mátti árla, gæti ... "R[a]gn[a]rsso[n]ar. Hann reis[t] rúnar.
"Guð gæ[ti].
"Guð g[æti].
"Guð gæti.
§A "Guð gæti §B þess er mik §C b[e]rr(?) ok(?) ... §D þess er þik.
"Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð
"Guð almáttigr gæ[ti] "Guðleifar vel.
gætir
ágætir/gætir

(1 förekomst)

gættu (1 förekomst)
Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar
gørla (1 förekomst)
fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.

Vg 216 M

Vg 210 M
U 73

G3M

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

Ög 136 $

Sö 60

G 78 M
G 171 „M
G 182 M

gǫngla (1 förekomst)
Gal anda viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr
gǫr (2 förekomster)
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs.
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu
...gǫrðum (1 förekomst)
... "...gǫrðum/"Västergårde(?) lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu.
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,
h (3 förekomster)
þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs

<h> (1 förekomst)
"Jóhan <h> <r>

G 162 M

h> (1 förekomst)
... ... <fuþork h> ...

N 167 M

Sö 192

<ha> (1 förekomst)
bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.

X STOL7 M

J Fv1970;86 M

N B583 M

DR NOR1999;21 M
DR NOR1999;21 M

há (1 förekomst)
§A [T]ak(?) eigi há(?) á hafi úti, tak heldr <hu...> §B <...uran> <marum>
habenti (1 förekomst)
Pax portanti, salus habenti. "Ingivaldr.
habentibus (1 förekomst)
§A Sator arepo tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C Svá
habitantes (2 förekomster)
crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis "Christi(?)
et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.

DR 413 $M

Habraham (1 förekomst)
benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti

DR 357 $U

habrumz (1 förekomst)
j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ...

Habukoþuz (1 förekomst)
"Haukoþuz(?)/"Habukoþuz(?)

Vg 65 U

U ANF1937;172

Haðalandi (1 förekomst)
"Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.

N 68

Haðistǫðum (1 förekomst)
ok "Guðmundr þau reistu kuml þetta eptir "O[ddl]aug(?), er bjó í "Haðistǫðum. Hann var bóndi góðr, dauðr í "Grikkjum(?).

Ög 94 $

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

U 19

U Fv1933;134 $
U Fv1933;134 $
N B203 M
Br Barnes20 M

Sö 60
U 512 $
G 107 M
G 280 $
DR 311
DR 311
DR 373 $M
N 337 M
N B448 M

háð (1 förekomst)
"Þóra er háð er ... ... nistitind[r].?

haf (4 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
Bót haf þú, velkom[inn].
Þessar rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan

hafa (14 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
§A "Garða/"Garde kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?).
"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 ...
dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn
"Árni prestr vill hafa "Ingu.
"Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð

N B448 M
"Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi
N B448 M
... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
N B548 M
ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa skald af stældar ...
GR NOR1998;10 M
§A Hér(?) hafa(?) hælibǫrvar(?) <hart> ... §B ... á’k(?) láð(?) gotalyðum(?) ...
X STOL6 M
Berr mín ørendi þat ek ei hafa <skyrte>

N B55 M

hafdjarfr (1 förekomst)
Hér ferr "Hafdjarfr/hafdjarfr.

N B55 M

Hafdjarfr (1 förekomst)
Hér ferr "Hafdjarfr/hafdjarfr.

Öl 54 „$M
Sö 106
Sö 173 $
Sö 321
Sm 37
Vg 55
U 241
U 726
DR 169 M
DR 279 $
N 449
N 461 M

N 648 M

Öl SAS1989;43
Vg 121 „M

hafði (12 förekomster)
Hafði þeir meira mik gefit, þá verit betr skrifat.
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].
"Þorsteinn "<bræ...> reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn þar.
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 ...
Unn-ak mæyju, [mikil]látri ... fulgu(?) í(?) festa(?) hafði(?).
Hafgrími (1 förekomst)
§A "Hafgrími, félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína,
hafi (17 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
... Hans sál hafi himingleði. Amen.

U 214
U Fv1959;196
G 81 M
G 306 M
DR EM85;493 M
N 504 M
N 549 M
N A280
N B249 M
GR 15 $M
IS IR;102B M
IS IR;109 $M
IS IR;114 „M
IS IR;116 „M
X STOL7 M

G 191 M

X ByNT1984;32 $

N A358 M

Br Olsen;193A $

Hs 7

... 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.
§A ... §B "Guð hafi "Bótvéar sál. §C ... ... ...
einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en
ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki
"Guð hafi(?) sálu(?).
"Ólafr lét legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list, "Himinríkis vist.
"Eiríkr gerði spítu á hafi.
í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.
"Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál hafi.
Hér hvílir "Páll "Halldórs sonr, sem "Guð hans sál hafi.
Hér hvílir "Þórðr "Valgarðs sonr, "Guð hans sál hafi.
§P Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr "Guðmunds sonar ...
§A [T]ak(?) eigi há(?) á hafi úti, tak heldr <hu...> §B <...uran> <marum>
hafið (1 förekomst)
Meyjar, hafið yðra bœn rétta.
hafn (1 förekomst)
Þeir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §B ... [ha]fn þessa. §C Drengir ...
hafr (1 förekomst)
Hafr prestr
Hafrs (1 förekomst)
"Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}
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

G 119 $M

G 107 M

haft (1 förekomst)
"Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok
hafum (1 förekomst)
B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B ... §C ... §D Vér hafum rist eptir "<laurfian>.

G 55 $M
G 182 M

hagal (2 förekomster)
ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar
þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni.

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.

G 55 $M

Hagebý (1 förekomst)
h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá

DR EM85;463B

DR EM85;88 U

G 33 M

G 33 M

hagi (1 förekomst)
Fuðtramr hagi(?) "...
Hagiradaz (1 förekomst)
"Hagiradaz tawide.
Hagnastǫðum (1 förekomst)
"Hróðvé af "Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn húsbónda
Hagnestäde (1 förekomst)
"Hróðvé af "Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf

U 527 $

G 200

Vg Fv1983;236 M

Sö 124

DR 357 $U
DR 357 $U

DR 360 U

Ög 136 $

Vr 1 U
Vr 1 U
DR 196 U

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
Hagormr (1 förekomst)
§A "Hagormr(?), ... ... §B ... þunnt blóð ór renn ór ... blóð ór renn ór
Hagstein (1 förekomst)
"Holmsteinn ok "Sigviðr þeir reistu at "Þorgrím, fǫður sinn, ok at "Hagstein.
haidiz (2 förekomster)
<niuha>gestumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz
habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu,
haidz (1 förekomst)
§A Haidz runo runu, falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ...
Háislar (1 förekomst)
"Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir, "Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar
haite (3 förekomster)
[Le]ubaz(?) haite. Hrabnaz hait[e]. Ek, erilaz, runoz writu.
[Le]ubaz(?) haite. Hrabnaz hait[e]. Ek, erilaz, runoz writu.
Ek erilaz "Asugislas "<muha> haite ... ginnu ... ... ... ... ... wigju(?) ... ...

haiteka (2 förekomster)
§AP Ek erilaz sa "Wilagaz haite’ka §AQ Ek erilaz "Sawilagaz haite’ka §B ... ... alu
§AP Ek erilaz sa "Wilagaz haite’ka §AQ Ek erilaz "Sawilagaz haite’ka §B ... ... alu

DR 261 $U
DR 261 $U

haitika (1 förekomst)
"Hari<uha> haitika, farawisa, gibu auja.

DR BR61 U

Bo Krause1966;73B $U

Sö 211
Sm 55 $
N 179 M

Vg 47

DR 219

Ög 149
Ög 162
Ög ATA6225/65
Ög Fv1970;310
Sö 18 „
Sm 16
Vg 128
U 11
U 513

haitinaz (1 förekomst)
"Þrawijan haitinaz was.
Haki (3 förekomster)
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu
"Haki(?), "Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir,
"Haki "Bjarnarsonr á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr
Haklang (1 förekomst)
... [stein] þenna ept "Haklang(?), mág sinn.
Haklangs (1 förekomst)
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.

Hákon (24 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.

U 540
U 542 „
U 828 $
U 879
U 960 $
U 1022
M5
M6
M7
DR 281
N 110 M
N 216 „M
N 291 M
N B333 M
Br Barnes28 M

Ög 162
Sö 260
Sm 76
Sm 127
U 16 „
U 617

Vg 63 $U

DR 56
DR 217 $

Öl Köping47

"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.
§A "Þórolfr gerði kirkju þessa. "Ásgrímr, "Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði, "Sjaundi, "Þórulfr. §B "Þórir
§B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús "Kristus. Tetr[agrammaton]. "Hákon.
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?)
§A "Síra "Jón sendir "Gunnari "Hvít kveðju "Guðs ok §B sína. "Hákon ...
"Hákon einn bar fé ór haugi þessum.
Hákonar (6 förekomster)
gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
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
Hakoþuz (1 förekomst)
Runo fahi raginakundo toj[e’k]a. ... ... ... "Hakoþuz.
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-...> ... ...

N 210 $

Sö 174 $
N 171 M

Öl SAS1989;43
N 319 M
N 320 M

N B145 M
N B145 M

N 178 M

hála (1 förekomst)
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
halda (2 förekomster)
á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda hugstríði byr[skíða].
haldi (3 förekomster)
bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss. En brá haldi illu frá "Bófa. "Þórr gæti hans með þeim hamri sem ór §B hafi
Haldi hinn helgi dróttinn hǫnd yfir "Brynjulfs ǫndu. Þat sé sat.
Haldi hinn helga dróttinn h[ǫnd]
haldit (2 förekomster)
þornlúðrs jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga
Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.
Háleikr (1 förekomst)
"Árni "Þorsteinssonr gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var

N 655 M

halfa (1 förekomst)
eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog. "Vígi. §C ... ... §D "Vígi.

Öl 37 $
Sö 145 „
Sö 145 „
N 652 M
N 655 M
N 656 M
N B255 M
N B255 M

halfan (10 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(?).
"Sigurðr: halfan ask. "Eiríkr.
§A G[oldit](?): "Bárðr: trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B
§A ... "Hallvarði "Slóða: þrim p[und](?) ... §B "Loðni "Faus: halfan níunda eyri, ok ...
§A "Myttar bolla, "Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla],
§A "Myttar bolla, "Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan

N B255 M
N B255 M

Öl 28 $

Öl 28 $

Sö 195 $

halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr
"Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir
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
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 (47 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
"Védjarfr ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
U 650
"Ulfgeirr ok "Halfdan þeir létu reisa stein at "Sigreif, fǫður sinn. "Guð hjalpi
U 651
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
U 673 „
... "[Ha]lfdan ok "...
U 737
... "[Ha]lfdan(?) o[k] ...
U 749
"Halfdan ok "Signjótr þeir létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr
U 808
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar
U 818
"Knútr ok "Arnbjǫrg ok "Guðvér(?) ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok
U 913
"Eyndr(?) ok "Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
U 925 $
"Ígulbjǫrn ok "Halfdan ok "Þjalfi létu reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok
U 1022
"Vígi(?) ok "Halfdan(?) ok "Eilífr, "Hákon, "Rúnfríðr létu rétta stein eptir
U 1080 $
"Sighvatr ok "Karl létu reisa st[ein] eptir "Halfdan, fǫður sinn.
U 1157
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Halfdan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1162
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
U Fv1973;146
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
Vs 29
"Véseti ok "Halfdan létu hǫggva stein eptir "Holma, fǫður sinn, ok "Holmfast,
DR EM85;239
"Þorgautr/"Þorgunnr setti stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn ...
N 703 M
"Halfdan á.
X ByFv1970;248
"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](?) ...

N 14 M

Sö 184 $

Ög 122 „$
N 210 $

hall (1 förekomst)
"Nikulás "Atlasonr gerði rúnar á mǫrgum hall.
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.

N A97 M

Hallasonr (1 förekomst)
"Þorgímr "Hallasonr/"Hallssonr reist rúnar þessar.

N 568 M
N B469 M
IS IR;120 M

Hallbjǫrg (3 förekomster)
"Hallbjǫrg
"Hallbjǫrg
Hér hvílir "Hallbjǫrg ...

Sö 195 $
Sö 302

IS IR;174 M

N 704 M
N B603 M

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.
Halldóra (1 förekomst)
Hér hvílir "Halldóra "Þorgísls d[óttir].
Halldórr (2 förekomster)
§A "Halldórr §B "Kárs sonr á.
"Halldórr. <hfuþorkhnias>

GR NOR2001;9A M
IS IR;109 $M

U 905 $

U 905 $

Halldórs (2 förekomster)
Nafarr "Halldórs.
Hér hvílir "Páll "Halldórs sonr, sem "Guð hans sál hafi.
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

G 236 M

Hallfríðr
"Hallfríðr

G 59 $

Hallgeirr (1 förekomst)
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ...

N 705 M

N A152 M

G 119 $M

G 164 M

(1 förekomst)

Hallgísl (1 förekomst)
"[H]allgísl á.
Hallgrímssonr (1 förekomst)
§A "Bárðr á §B "Hallgrímssonr.
Hallhvatr (1 förekomst)
ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft,
Hallhvats (1 förekomst)
hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.

X RyNLT2004;5

N B81 M
N B533 M

N B104 M

N B599 M

N A296 M

N A138 M
IS IR;121 M
IS IR;138 M

N A97 M

N B200 M

Ög 170

halli (1 förekomst)
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
Halli (2 förekomster)
"Halli(?)
§A <-hniastbmly> ... §B ... "Halli, "Margareta.
Hallkatla (1 förekomst)
§A ... ... §B "Bóthildr "Hallkatla "Ingibjǫrg §C ... §D "Jórunn
Hallkell (1 förekomst)
"Erlendr, "Kolbeinn, "Sigurðr, ... §C "Hrólfr, "Einarr, "Þórðr, "Hallkell, "Ólafr, "Erlendr, "Bjarni, "Þórr, "Sigurðr
hallr (1 förekomst)
Hér liggr "G[unnhi]ldr/"G[unnva]ldr er hallr ...
Hallr (3 förekomster)
"Hallr á.
Hér hvílir "Hallr "Hrana sonr.
Hér liggr "Hallr "Ara sonr.
Hallssonr (1 förekomst)
"Þorgímr "Hallasonr/"Hallssonr reist rúnar þessar.
Hallstein (1 förekomst)
§A "Þorkell ... §B "Þórir, §C "Hallstein ... "Gunnarr §C "Gunnarr ...
Hallsteinn (4 förekomster)
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fǫður sinn "Sini(?).

Sö 271 „
Vg 94 M
U 771 $

"Hallsteinn reisti stein at "Þjalfa, fǫður sinn. "Ámundi hjó.
Þrír liggja menn undir þeima steini, "Gunnarr, "Sighvatr, "Hallsteinn.
"Hallsteinn lét hǫggva stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni

G 201 M

Hallþjóð (1 förekomst)
"Hallþjóð, "Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn

G3M

DR 379 $

N 656 M

G 120 M
N 133 M
N 171 M
N 449
N B128 M
N B414 M
N B650 M

G 283 M
N 253 M

Hallþjóðu (1 förekomst)
... "...gǫrðum/"Västergårde(?) lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir henna[r] ...
Hallvarð (1 förekomst)
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?)
Hallvarði (1 förekomst)
§A ... "Hallvarði "Slóða: þrim p[und](?) ... §B "Loðni "Faus: halfan níunda
Hallvarðr (7 förekomster)
"Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas þeira.
"Hallvarðr á mik.
... "H[a]llv[a]rðr "Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla,
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði
"Hallvarðr "Hávarr
§A "Hallvarðr §B <fuþ[ork]>
"Hallvarðr á mik.
Hallvarðs (2 förekomster)
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir hvílisk.
[Ártíð "Ha]llvarðs er eini nótt eptir [Allra heila]gra messudag. "Brúsi reist.

N 94 „M

Hallvarðssonr (1 förekomst)
Hér hvílir "Páll "Hallvarðssonr "Víðihol.

G 115 $M
G 115 $M

Hallvéar (2 förekomster)
"Jésús "Krist náði "Hallvéar sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér.
dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik

G 4 „M

U 919
DR 321

Sö 286 M

N B145 M

G 289 M
G 290 $M

G 289 M
G 290 $M

Hallvéu (1 förekomst)
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
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.
Hamarbý (1 förekomst)
stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at
hamarnorna (1 förekomst)
til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar glauma
Hambri (2 förekomster)
... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju "Katr[ín]u ... af "Hambri/"Hammars.
"Bǫðvé(?) hvílisk [h]ér, "Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér
Hammars (2 förekomster)
... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju "Katr[ín]u ... af "Hambri/"Hammars.
"Bǫðvé(?) hvílisk [h]ér, "Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u]

N B496 M

Öl SAS1989;43
Vg 4

Ög 201 $

Sö 367

DR 291
N 351 M
N B524 M

hamna (1 förekomst)
hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
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.
Hámunda (1 förekomst)
§A "Karli ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
Hámundr (1 förekomst)
"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg
han (3 förekomster)
setti stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
"Þórir reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé

hana (7 förekomster)
Sm NOR2001;25
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
U 29 $
... 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
U 395
"Svei[nn] ... ... ... [ris]ta st[ein] ... ... [s]em hana fœrði til "Sigtúnum.
U STERIK2002;168 M
§A Herra "<lin> þessa kannu á, ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi mik. "Agneta sit
DR 293 „
"Ketiley lét gera kuml þessi epti[r] ... þegn algóðan, þann er hana átti.
N 61
§A "Jórunnr reisti stein þenna eptir "<au-aun-> er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok
N B368 M
§D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú
hanc (2 förekomster)
Vg 247 M
"Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino "Siggone episcopo "Scarensi.}
DR NOR1999;21 M
patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.

DR 282
DR 283

Handar (2 förekomster)
"Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
"Ásbjǫrn setti stein þenna eptir "Tuma, son "Gunna "Handar.

N 436 M

handhrjá (1 förekomst)
handhrjá(?)

N 246 „

handsǫl (1 förekomst)
hands[ǫl]

DR 357 $U

Sö 116
N A139 $M

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

hangistumz (1 förekomst)
... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono,
Hani (2 förekomster)
"Hani ok "Sigviðr létu gera kuml þessi eptir "Holmvið, fǫður sinn, ok
§A "Jórunn/"Ǫrn <fuþor[khn]iastblmeø> "Hani §B <fuþorkhniastblmeø>
hann (263 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>

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
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

"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn.
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn.
"Hónefr reisti at "Geirmar, fǫður sinn.
"Hrœ[rík]r gerði kuml þetta eptir "Ásmund, son sinn.
"Þórðr ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Bysju, fǫður sinn.
"Freygeirr reisti stein þenna at "Óleif, fǫður sinn.
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn.
re[isa](?) eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Guðfast, bróður sinn.
"Ingivaldr þeir brœðr lǫgðu stein þenna eptir "Etil, fǫður sinn.
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ...

Hann endaðist austr at þingum.
Hann drukn[a]ði á "Líflandi.
Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.
Hann varð dauðr á knerri.
Hann átti "Geirunni.
Hann varð vestr dauðr.
Hann var sonr "Auðu.
Hann var manna beztr.
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.
"<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.

Sö 238 „
"Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
Sö 275
[Hann(?) ma]nna(?) beztr(?) mat[ar](?) í(?) heimi(?) var(?).
Sö 286 M
"Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at ... son sinn.
Sö 295 „
Hann var "Ingvars sonr.
Sö 318 $
reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok
Sö 319
"Finnviðr(?) gerði kuml þessi eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. Hann varð dauðr vestr.
Sö 321
"Ófeigr ok "... l[ét]u reis[a] ... ... ... [þan] hann hafði til gert.
Sö 338
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.
Sö 345 $
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B ... [b]róður ... §C ... [lét]
Sö 348
"Þeg[n] ... ... sinn. Hann varð drep[inn] ...
Sö 351
"... reisti stein þenna at "Végeir, fǫður sinn ... ... [dr]ápu h[a]nn.
Sö Fv1954;22
"... reisti ... ... ... ... sinn. Hann er endaðr í austrvegi út á "La[ngbarðalandi](?).
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
Sm 54 M
"Guð geymi H[erra] "Engibriktssonar sálu. Hann "Knútr hér liggr.
Sm 77
"Vrái setti stein þenna eptir "Gunna, bróður sinn. Hann var dauðr á "Englandi.
Sm 83 M
Faðir ok móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi sálu han[s].
Sm 86 „
"Sv[ei]nn ... eptir "Bróður/bróður. Þeir [l]ǫgðu(?) hann ...
Sm 92 $
... "Guðfastr setti stein ... "... fǫður sinn. Svíkvi "Guð þann er [hann sveik] ok at fjǫrvi <astn>.
Sm 101
stein þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
Sm 164 M
at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
Sm NOR2001;25
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
Vg 81 M
lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat
Vg 97 „M
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson
Vg 181
"Gufi reisti stein þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
Vg 219 M
"Jésús. "Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
Vg 219 M
hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
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.
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"[Jar]laba[nki] ... Hann endaðist í "Grikkjum.
"Guðlaug lét reisa steina at "Holma, son sinn. Hann dó á "Langbarðalandi.
lét reisa stein þenna eptir "Sibba, bónda sinn ... fǫður sinn. Hann fell ...
"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
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.
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.
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
"Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður sinn. Hann v[a]r <bruþru> <faþur> <kauki> <kauþuʀ>.
ok "Erinmundr létu reisa stein eptir bróður sinn "Sigstein. Hann dó í "Véborgum.
"Áli/"Alli lét reisa stein þenna eptir sik sjalfan. Hann tók "Knúts gjald á "Englandi. "Guð hjalpi hans ǫnd.
sinn, "Þórðr, "Þjalfa 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.
§A "Jarlabanki lét reisa stein þenna a[t sik kvi]kvan. Hann átti einn "Tábý allan. "[Guð hjalpi] ǫnd hans. §B "Jarlabanki lét
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu
"Húskarl ok "Sveinn létu rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu
fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri "Ásbjarnar.
"Sibbi ok "Ernmundr ok "Þórir létu reisa stein eptir ... ... ... Hann dó austr, sonr "Gísmundar.
þenna [epti]r "..., bróður sinn, ok "Gyríðr eptir son sinn góðan. Hann varð dr[epinn] ...
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var bróðir "Gyríðar ok "Ástríðar.
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý þenna eptir "Sigfast, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
sína, ok at "Ingigerði ok at "Kalf ok "Gerðar o[k] "<...-at>. Hann átti einn alt fyrst. Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd
Honum vá at "Vígm[un]dr. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði [t]il.
lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. Hann fell á "Virlandi. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. "Ásmundr
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.
[lét]u reisa stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
"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.
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"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.
"Thomás liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar þessar.
liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar þessar.
"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.
gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður
... [rei]s[a] stein eptir "<–lkir>, fǫður sinn. Ha[nn] ...
rei[st]u s[tein epti]r "Helga, bróður sinn. En "Sassurr drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.
sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr
sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ...
... "Ásbjǫrn ok "... ... ... ... "...[l]andi(?). "Guð sviki þá, er hann sviku.
... [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 14 M
<sial> <synkr> létu ... ge[ra] eptir "... fǫður ... "Guð hann barmi sik ... ... ... ...
G 34 $M
"[L]ík[nv]iðr(?) "Kr[á]ku[a]rfi(?) h[ann] lét gera hva[lf] "...þjóð, sína húsfreyju ... synir ... ...
G 55 $M
"Bó[t]... "Auðge[ir]sarfa/"Ocksarve(?) h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af
G 55 $M
p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann skrifaði mik. Amen.
G 70 M
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum
G 71 „$M
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til
G 78 M
"Bótmundr "Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús.
G 83 M
§A Hverr sem þetta lesa, [þ]á berr hann prís ... Hv[e]rr ... ... ... ... ... §B ... ...
G 99 M
"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið
G 101 M
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr
G 101 M
"Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann "Geirvald í "Lyum/"Lye.
G 103 $M
"Jóhan í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?).
G 118 M
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans
G 120 M
ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas þeira.
G 124 M
Biðið fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m
G 126 $M
"Bótulfr "Krassa/"Krasse hann kaupti messuhǫkulin í "Takn/"Aachen.
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 „$
G 152 M
G 158 $M
G 170 M
G 178 M
G 188 $
G 203 $
G 206 M
G 207
G 294 M
G 306 M
G 308 M
G 308 M
G 317 $M
G 331 $M
G 334 M
G 370 $
DR 1
DR 133
DR 169 M
DR 183 M
DR 200 M
DR 201 „
DR 216 $
DR 216 $
DR 217 $
DR 217 $
DR 217 $
DR 220 $
DR 235 $M
DR 259
DR 266
DR 279 $
DR 373 $M
DR 373 $M
DR 373 $M
DR 379 $

Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga
Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu ár.
§A Hér hvíli[sk] "Geirhvatr ... §B ... §C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð
Biðið fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju
heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ...
"Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B
"Ólafr í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?)
"Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...
Bóndinn "Ólafr í "Agnabó/"Angelbos liggr hér undir. Hann á mik.
þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
"Sigreifr í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var
"Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
"Guð náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir
{159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er góðr. Þat er s[a]tt. §E ... §F ...
hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér
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.
ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok fyrstr.
"Þorsteinn "<bræ...> reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn þar.
Meist[ari] "[Jakob] "[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi
"Áskell í "Garði skar "Samson. Hann drap dýr.
... son "Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fǫður [o]k móður "Tonnu.
reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var
frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?)
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl
allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía
suðrdana. Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
"[Sa]ssurr setti stein þenna ept "Ásgau[t] bróður sinn, en [hann] varð dauðr á "Go[tlandi]. "Þórr vígi rúnar [þessar].
"Guð ... fyrisé "...brets sál, hann gerði steina ... "Eðvin(?) brú(?).
"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.
félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír
er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn,
ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á
"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.
DR EM85;493 M
upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf
DR EM85;493 M
ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D
DR SCHL22 M
§EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat
N 42 $M
"Kristr hjalpi "Þorsteini "Þórissyni, hvargi sem hann ferr.
N 57 M
Hér var hann, ok heðan fór hann út.
N 57 M
Hér var hann, ok heðan fór hann út.
N 148 M
"Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar þessar.
N 154 M
er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill "Smiðr.
N 157 M
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.
N 170 M
"Jarlssonr reist rúnar þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana
N 178 M
gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær kveldi.
N 252
reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
N 291 M
mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
N 502 M
"Nikulás var hér inni, er [hann fó]r.
N 506 M
"Ámundi hann risti mik. "Guð signi hann.
N 506 M
"Ámundi hann risti mik. "Guð signi hann.
N 586 M
Ó "Guð, er alt mátti árla, gæti ... "R[a]gn[a]rsso[n]ar. Hann reis[t] rúnar.
N 648 M
§C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein
N 650 M
§C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
N A225 $M
"Sigbjǫrn(?) hann(?) sagði(?) fyrst(?) ...
N A231 $M
§A "[Sv]eins sonar "Skúla sonar §B [rúna]r þessar þá er hann fór ...
N A349 $M
§A ... þrífsk(?) hann(?) aldregi(?) ... §B ... ...
N B525 M
§A "Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýti[r].
N B570 M
Hann fór at fróðum/frœðum.
Br Barnes8 M
Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.
Br Olsen;200B $
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...

Öl 1 $
Öl 2 „
Öl 7 „$
Öl 9 „
Öl 12 „$
Öl 16 „
Öl 19 „

hans (309 förekomster)
[þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi
[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.
reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
... þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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 35 M
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál
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 286 M
frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at ... son sinn.
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 83 M
<nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi sálu han[s].
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
Sm 137
Sm 143
Sm 154 $
Vg 26
Vg 105
Vg 121 „M
Vg 127
Vg 144 M
Vg 186 $
U2„
U 17
U 24
U 25
U 30
U 37
U 38
U 39 „
U 56 $
U 69
U 74
U 94
U 95
U 96
U 108 $
U 130
U 139
U 160
U 164
U 194
U 200
U 201 $
U 212
U 214
U 245 „
U 272
U 276

"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
lét g[e]ra kuml eptir "...g[ei]r, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
setja stein þenna eptir "Halfdan, fǫður sinn. "Guð hjal[pi ǫ]nd hans.
... [hjal]pi sálu hans.
lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
... Hans sál hafi himingleði. Amen.
"Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
"Sæ-Eyndr setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
... fǫður sinn. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s] ...
reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
"Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
[stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ... sál ha[n]s.
lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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.
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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.
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.
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"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.
... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg, móður hans.
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.
"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.

U 798 „
"Vébjǫrn reisti stein eptir "Ketil. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 807
... [sá]l(?) hans ...
U 813
lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
U 818
þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
U 819
stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
U 828 $
ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
U 857
"Ígulbjǫrn ok "Fastlaug ... stein þenna eptir "Ǫnund. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 860 $
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
reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
U 875
þau létu rétta stein þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
U 901
þessa ok gera brú þessa at "Jǫfur, fǫður si[nn] ... hjalpi ǫnd hans.
U 945
ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
U 954 „
drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
U 956
stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, 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 990
"Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 998 $
reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
U 1013 $
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.
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lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann
sinn, dreng góðan, ok var farinn til "Englands. Hjalpi "Guð sálu hans.
gó[ða]n, ok var farinn aus[t]r með "Ingvari. Hjalpi "G[u]ð sálu h[a]ns.
létu reisa stein þenna eptir "Eibjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
... [si]nn, frœknan dre[ng] ... "Holmi, son hans ... ...
eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál [hans].
eptir fǫður sinn "Gunnhvat, [bón]da "Hróðlaugar. "Guð hjalpi sál hans <-þulfri>.
létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar.
... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar "<hu-msr> §Q "Íðaldr lét rétta
ok "Arnfast ok "Eil[íf](?). Þeir vá[ru](?) ... "[G]uð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. Rúnar réttar hveim’s sér/r[áðr].
lands eptir bróður sinn. Hann fór meðr "Freygeiri. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr þeir mǫrkuðu.
þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.
stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Aun ok "Eyndr [váru] brœðr hans. §Q "Gunnuðr ok "Þorgau[t]r þau [l]étu reisa stein eptir
stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
"Bjǫrn reisti ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ... [ris]ti rúnar.
"Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
[rei]sa s[tei]n þenna eptir "Odda, [f]ǫ[ð]ur sinn. "Guð hjalpi sálu hans. Þeir mǫrkuðu rúnar, "Ǫlvir ok "Brandr.
[s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ... sálu hans.
ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir
mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ... bið[ið](?)
hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen, amen.
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu
... "Bótulfs móðir af "Vestrhvetjum/"Västerväte ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome. Hverr sem
... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði stein ...
þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms.
atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein, "Hróðmarsarfi/"Rodmarsarve.
sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira
stein þ[enna] ... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
Hér liggr "Geirvaldr í "Bergi/"Bjärs ok hans húsfreyja.
"Geirhvatr af "Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru
fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr
[e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.
Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept
Biðið fyrir þeir[a] [s]ál sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju "Katr[ín]u
"Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju "Katr[ín]u ... af "Hambri/"Hammars.

G 308 M
hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
G 312 M
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.
G 314 M
... fyrir "J[ak]obs(?) ... ... ok hans hús[f]r[e]yju [s]ál ... ...
G 315 „M
"Nikulásar ... fyrir hans sál ... ... ... hústrún(?) ok hans synir ... ... ...
G 315 „M
"Nikulásar ... fyrir hans sál ... ... ... hústrún(?) ok hans synir ... ... ...
G 322 M
lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans sál.
G 323 M
... hans sál. "Bótheiðr á mik.
G 334 M
"Guð náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði
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 46 M
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi hans.
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 352 M
... reistu stein ept[ir] ... "[Kri]str hjalpi sál ha[ns].
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 SCHL22 M
vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...
N7M
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.
N 11 M
ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.
N 95 M
Hér hvílir "Guðormr/"Guðþormr "Sleikir. Litla-gangdagadagr er ártíð hans.
N 247 M
[Ǫ]lhúsmenn reistu stein þenna eptir "Skarða, en þeir drukku [e]rfi hans
N 269 M
§A [Ártíðarda]gr "Erlin[gs] ... hans §B [Ártíðarda]gr(?) "E[rlings] ... ...
N 368 $M
rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.

N 536 M
N A101 M
IS IR;109 $M
IS IR;114 „M
IS IR;116 „M
IS RunaIslandi16 M

G 105 M

G 339 „M?

sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans. "Þorsteinn gerði mik.
... hans
Hér hvílir "Páll "Halldórs sonr, sem "Guð hans sál hafi.
Hér hvílir "Þórðr "Valgarðs sonr, "Guð hans sál hafi.
§P Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr "Guðmunds sonar
"Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.
Hans (1 förekomst)
§A Hjalp "María ... §B "Mattis, "Jóhannes "Ma[r]iksen, "Hans "Mariksen
Hanssen (1 förekomst)
"Sven "Hanssen ... ...

N 648 M

hanzka (1 förekomst)
hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér

Vg 222 M
Vg 245 M
Vg 247 M
Vg 253 M

Haquinus (4 förekomster)
Ave "Maria "Jesus "{Haquinus magister}.
Ave "Maria "Jesus {magister "Haquinus}
Domino "Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino "Siggone
Ave "Maria "Jesus "{Haquinus}

DR SCHL18

G 300 „

Öl Köping55

<har> (1 förekomst)
<har> <mar> <or>
Hár (1 förekomst)
"Hár(?) rétti stein.
Harald (5 förekomster)
... [e]ptir "Harald, fǫður ...

Sö 179
Sö 242
DR 36 $
N B127 M

"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok
"Auða reisti stein at "Harald, bónda sinn, ok "Fastlaug at fǫður sinn.
... lét kuml þessi gera, "Harald ... ... fǫður ... ...
... "Amunda, "Harald

Haraldr (10 förekomster)
Sm 87
"Haraldr ... bróður sinn.
Vg 85
... "Haraldr ... [ept]ir "<kik> ...
Vg 88 M
"Haraldr gerð[i] [h]valf þenna yfir "... {A}[men]. {Ave} "{Maria},
Vg 165 M
"Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir
U Fv1973;146
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir
U NOR1996;17B M
§A "Harald(r) §B ...
DR 42
§A "Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept "Gorm, fǫður sinn, ok ept
DR 42
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
N 270 M
§A "Haraldr §B konungr "Leifr §C ...
N 616 M
§A "Þorgísl "Úthlaupr, "Magnús, "Sigurðr, "Haraldr, ... §B ... "Arnviðr, "Sigurðr, "Jón, "Sigurðr, "Glúmr §C ...

Sm 42
U 769
DR 55
DR 80

Vg 95 M
Vg 146 „M

Öl 43 $
Ög 60 „
Ög 104 $
Sm 48
Vg 59

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 ...
Haraldus (2 förekomster)
"Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar
sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir
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

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 74
"Ág[o]ti(?) reisti stein þenna eptir "Ásgaut, þegn harða gó[ðan, fǫð]ur(?) sinn.
Vg 75 $
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
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 102
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Auðketil, fǫður sinn, harða góðan þegn.
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 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
DR 130
DR 213
DR 268
DR 276
DR 278
DR 288
DR 289
DR 294
DR 338
DR 343
N 244

"Þórir reisti stein þenna eptir "Karl hinn "Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.
"Kali setti stein þenna ept "Þorstein, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Ástráðr reisti stein þenna eptir "Júta, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"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.
"Þorgísl setti kuml þessi eptir "Tuma "Spán "Frøðar son, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Sveini setti stein þenna eptir "Tosta hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Fraðulf/"Friðulf, fǫður sinn, harða góðan þegn.
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.

N 108 M

harðan (1 förekomst)
heiti "Jésús "Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða harðan dauð. §C "Thomás.

U 605 „

N 225

Br Barnes19 M

Ög 122 „$

U 843 „

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
Harð<eksi> (1 förekomst)
§A "Hermundr "Harð<eksi> reist §B rúnar.
Harðenna (1 förekomst)
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?).
Harðgeirr (1 förekomst)
"Harðgeirr ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein

Ög 45

Ög 122 „$

N B625 M

U 323 $

U 854 $
U 1097

Harði (1 förekomst)
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir
Harðina (1 förekomst)
"Ǫnundr reisti eptir "Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?)
harðr (1 förekomst)
§B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt
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

DR 232 U

Hariso (1 förekomst)
"Hariso.

DR BR61 U

Hari<uha> (1 förekomst)
"Hari<uha> haitika, farawisa, gibu auja.

DR 359 $U
DR 359 $U

DR 357 $U
DR 357 $U

Hariwulfa (2 förekomster)
§AP Aftr "Hariwulfa. "Haþuwulfz "Heruwulfiz §AQ "Haþuwulfz "Heruwulfiz aftr
"Haþuwulfz "Heruwulfiz §AQ "Haþuwulfz "Heruwulfiz aftr "Hariwulfa §B wrait runaz þaiaz.
Hariwulfz (2 förekomster)
§AP <niuha>borumz <niuha>gestumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu
eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §B ginnurunoz. §C

Harja (2 förekomster)
§A "Harja, "Leugaz §B "Skammhals ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir
"Harja.

Sö 32 U/V
DR 207 U

DR AUD1995;275 $U

DR EM85;306 $

Harkilaz (1 förekomst)
"Harkilaz <ahti> "Anula
harma (1 förekomst)
mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.

G 54 $M

harmbráðum (1 förekomst)
§A ... §B Ráð rún eptir harmrǫðum(?)/harmbráðum(?) §C ... ... ... ... ... §D "María, "Jóhann[es](?)

Sö 318 $

harmdauð (1 förekomst)
sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.

Sö 55

G 54 $M

Sö 68 „

DR SCHL4
DR SCHL4

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
harmrǫðum (1 förekomst)
§A ... §B Ráð rún eptir harmrǫðum(?)/harmbráðum(?) §C ... ... ... ... ... §D "María,
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.

harpu (1 förekomst)
§A Heyr þú hverr þetta gerði. §B "Erri(?) <sliþi> harpu þessi heilum hǫndum. §C ... §D ...

U NOR2000;27A M

N B249 M

harra (1 förekomst)
"Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda
<hart> (1 förekomst)
§A Hér(?) hafa(?) hælibǫrvar(?) <hart> ... §B ... á’k(?) láð(?) gotalyðum(?) ... ... "Ræfils(?)

GR NOR1998;10 M

Háruk (1 förekomst)
"... ... ... re[ist]u stein eptir "Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ...

U 517 $

Háruks (1 förekomst)
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.

U 558 $

U 744

Harvistǫðum (1 förekomst)
lét reisa stein at "Þordjarf, bónda sinn, son "Guðlaugar, ok bjó í "Harvistǫðum. "Balli risti stein.

Sö 56 $
Sö 122
Sö 123
Sm NOR1994;25 SENTIDA

Sö 347

DR EM85;151B $

Hástein (4 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.
"Rói risti rúnum eptir "Hástein, bróður.
Hásteinn (1 förekomst)
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at
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.

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.

Br Barnes2 M

DR EM85;151B $

DR 358 „$U

DR 358 „$U

DR 358 „$U

DR 357 $U
DR 357 $U
DR 359 $U
DR 359 $U

U 135
U 269
DR 29
DR 34
DR 230

hátt (1 förekomst)
"Eyjulfr "Kolbeins sonr reist rúnar þessar hátt.
Hátýr (1 förekomst)
... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok "Hátýr. Hjalp "Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. "Burr. §R "Ulfr
Haþuwolfa (1 förekomst)
§PB satte §PC staba þria §PD fff. §QA [Apt] "Haþuwolfa §QB [...] satte §QC [þessa] staba þria §QD fff.
HaþuwulfaR (1 förekomst)
§PA "HaþuwulfR/"HaþuwulfaR §PB satte §PC staba þria §PD fff. §QA [Apt] "Haþuwolfa §QB
HaþuwulfR (1 förekomst)
§PA "HaþuwulfR/"HaþuwulfaR §PB satte §PC staba þria §PD fff. §QA [Apt]
Haþuwulfz (4 förekomster)
§AP <niuha>borumz <niuha>gestumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra
haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra
§AP Aftr "Hariwulfa. "Haþuwulfz "Heruwulfiz §AQ "Haþuwulfz "Heruwulfiz aftr "Hariwulfa §B
§AP Aftr "Hariwulfa. "Haþuwulfz "Heruwulfiz §AQ "Haþuwulfz "Heruwulfiz aftr "Hariwulfa §B wrait runaz þaiaz.
haug (7 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

Br Barnes4 M
Br Barnes14 M

Ög 82
DR 264

Öl 1 $
DR 143
DR 298 $
Br Barnes28 M

Br Barnes23 M

N 126 „M

N 171 M

Vg 65 U

Ög Fv1965;54
Sö 282 „
U 304 $

á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
Jórsalamenn brutu haug þe[nna].
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 (4 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].
"Hákon einn bar fé ór haugi þessum.
haugr (1 förekomst)
§A Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru
Haugum (1 förekomst)
klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi "Þórðarsonr.
haukar (1 förekomst)
eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda hugstríði byr[skíða].
Haukoþuz (1 förekomst)
"Haukoþuz(?)/"Habukoþuz(?)
Haukr (5 förekomster)
"Haukr reisti ept hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng
"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.

U 849 „
N 411 M

"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu s[tein] ... reisti
"Guð hjalpi þeim, er mik reist, en þat var "Haukr.

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 $

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

Sö 298

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.

U 99
U 792 $
U 990

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

U 678
U 999

X FraNOR2001;10 M

Vg 181

haus (1 förekomst)
"Ormr "Geit(?)/<kæit> á haus þenna.

Hávarðr (5 förekomster)
son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].

DR Fv1988;234B
N 140
N A74 M
N B599 M

N 391 „M

N B128 M

Br E1 M

DR 357 $U
DR 357 $U
DR 360 U

Sö 131
DR 230
N 57 M

Sö 165
Sm 8 $
Vg 138 M
U 679
U Fv1976;99
Vs 13

"Hávarðr(?) ...
"Hávarðr fáði hollr.
§A "[H]ávarðr sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn
§A "Styrkárr, "Ívarr, "Jón, "Þórir, "Hávarðr, "Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr, "Bárðr,
Hávarðssonr (1 förekomst)
Hér hvílir undir "Arnfinnr "Jatvarðssonr/"Hávarðssonr.
Hávarr
"Hallvarðr "Hávarr

(1 förekomst)

he (1 förekomst)
"Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.
hedra (3 förekomster)
"Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz
"Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu, "Weladauþs, sa þat §D
§A Haidz runo runu, falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat brytz. §B
heðan (3 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.
Hér var hann, ok heðan fór hann út.
Heðin (6 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.
Hér liggja feðgar tveir. "Heðin ok "Einarr hétu þeir.
"... 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.

U 920 $
U 1038 „$

U 770
U 1151

Sö 104
U 435
U 821 $
U 1083 „$

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
N 491 M
N B215 M
Br Olsen;205B $

Heðinn (6 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] ...
"Heðinn, "Rannveig
§A "Heðinn reit rúnar. "Þorbjǫrg, "Þórir §B "Þoraldi
§A "Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi.

U 210
U 231

N 49 M
N 121 M
N A33 M
N B320 M

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
hefi (4 förekomster)
Ek hefi verit þar muni na kránni, "Bó[tulfr](?)/"Bergþórr(?).
félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr var ok.
§A Vakat hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem jarlsins menn
§A ... ... ... hefi ... ... §B ... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek

hefir (16 förekomster)
Öl Fv1972;268 M
"Jón/"Jónn [h]efir smíðat.
Sö 159
ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr
Sö 195 $
gó[ð]an, bjó í "[B]rú[s]aeiki. "Guð bjargi sál hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
Vg 59
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
U 344
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti
U 758
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
at "Ásgeir, fǫður sinn. "Guð dróttinn hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
U NOR1998;25
bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
Vs 15
"Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður.
N 64 „
... [hefir/gat] settan stein þenna ep[tir] ...
N 106 M
þat(?) h[efir](?)
N 123 M
Þetta hefir "Eyvindr
N B145 M
mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs
N B552 M
Illa hefir sá maðr er [h]e[f]ir slíka konu ...
N B552 M
Illa hefir sá maðr er [h]e[f]ir slíka konu ...
Br Barnes9 M
§A "Ingibjǫrg, hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C "Erlingr.

Öl 37 $

Sö 55

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

U 1016 $

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 119 $M
G 164 M
G 180 „
G 203 $
G 254 $M

hefr (6 förekomster)
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ... sálu hans.
eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði
Með náðum "Guðs. "Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok
... hefr(?) ...
"Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit kuml. §C Karlmǫnnum þat er ... kunn. Hér mun standa
§A Þǫkk, herra "Kristr. "Eyrhvatr hefr gert, klokkara sonr. Amen. §B Laetabundus.

G 280 $

Sm 71

G 317 $M

G 28 $M

G 119 $M

N 221 M

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]
Heghvatar (1 förekomst)
"Guð náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ...
Hegleikr (1 förekomst)
"Hegleikr gerði stein þenna. "[Kat]rín(?) ok "Auðulfr þeir létu ger[a]
Hegmundr (1 förekomst)
... gerðu [þei]r(?) kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr
hegna (1 förekomst)
Lengi munu lífa hegna(?).

Vs 15

G 21 M

Ög Fv1958;255
G 243 „$M

G 293 $M

X FiSAO1987;38

G 119 $M

U 75
U 684

G 33 M

G 165 M

Hegulfr (1 förekomst)
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu,
Hegvaldi (1 förekomst)
sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar> gerði mik.
Hegvaldr (2 förekomster)
"Hegvaldr lagði stein þenna eptir "Auða, son sinn góðan.
"Hegvaldr hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik
Hegvarðs (1 förekomst)
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau
Hegvé (1 förekomst)
§A "Bótvé §B "Hegvé á mik.
Hegvér (1 förekomst)
"Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með
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.
Hegviða (1 förekomst)
"Hróðvé af "Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir
Hegviðar (1 förekomst)
... herra "Jakobs móðir ok "Hegviðar.

Sö 219 $
U 567
G 119 $M

DR EM85;361

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

Hs 15 $

Sö 16
U 1048
DR 1
DR 3
DR 63

Hegviðr (3 förekomster)
"Ágoti lét hǫggva merki þessi eptir "Frosta, bróður sinn. "Hegviðr gerði stein.
"Ǫnundr ok "Sveinn(?) ok "Ernbjǫrn ok "Hegviðr(?).
"Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með
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 ...

DR 62

heiði (1 förekomst)
"Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.

N B249 M

heiðmilds (1 förekomst)
fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum,
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Heiðr (1 förekomst)
"[H]eiðr(?). Af barni dó kona "Andresa prests.
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.
heilaga (3 förekomster)
Miskunni oss "Guð ok sú heilag[a] kirk[ja].
§A Hjalpi oss [s]ú [h]eilaga kirkja. "María. §B ... kirkja ... ... ...
§A ... §B ... ... §C "Bótviðr(?) §D Sú heilaga kirkja. §E ...
heilagr (3 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.
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han
heilagra (1 förekomst)
[Ártíð "Ha]llvarðs er eini nótt eptir [Allra heila]gra messudag. "Brúsi reist.
heilagu (3 förekomster)
hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...
sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys
"Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu árnaðarorði.
Heilfús (1 förekomst)
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé.

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 $

heill (2 förekomster)
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.

N 169 M
N B380 M

heilsask (1 förekomst)
"María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok

DR 373 $M

U NOR2000;27A M
N 178 M

G 136 „$
G 215 M

U 719
N B149 M

<heili> (1 förekomst)
... þér(?) ... ... ... §B svá rístr ... rúnar ok ... ... <heili-> ... "Áki reist <bi-rk>.

heilum (2 förekomster)
Heyr þú hverr þetta gerði. §B "Erri(?) <sliþi> harpu þessi heilum hǫndum. §C ... §D ...
"Árni "Þorsteinssonr gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær kveldi.
Heilvé (2 förekomster)
"Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.

heim (2 förekomster)
"[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.
§A "Gyða segir at þú gakk heim. §B ... ... ...
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heima (5 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
um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr
Heimfastr (1 förekomst)
§A "Heimfastr(?) §B ... §C "Bótvíðr
heimi (1 förekomst)
[Hann(?) ma]nna(?) beztr(?) mat[ar](?) í(?) heimi(?) var(?).
Heimistǫðum (1 förekomst)
Hér liggr "Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok
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.

heimskliga (1 förekomst)
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar

N 344 M

heimti (1 förekomst)
reisti stein eptir "Tosta(?), son s[i]nn. "Þóra heimti(?) stein.

Vg 33 $

heimþega (1 förekomst)
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú §B varð dauðr at "Heiðabý.

DR 3

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.
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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.

N 438 M

Heinrek (1 förekomst)
"Jón gaf "Heinr[ek].

N 655 M
N 761 M

Heinrekr (2 förekomster)
§A G[oldit](?): "Bárðr: trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa
§A "Ǫlrekr §B "Heinrekr

N B181 M

N 648 M
N A39 $M

Ög 162

Vg 119 $
N 108 M
N 108 M

G 306 M

Öl 34 „SENTIDA
U ATA6243/65
G 136 „$
DR EM85;493 M
N 154 M
N A7 M
GR 76
Br E16 $

N B252 M
N B252 M

heipt (1 förekomst)
§A Maðr skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng
heit (2 förekomster)
Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.
§D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá. §E ...
heita (1 förekomst)
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
heiti (3 förekomster)
ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar
§AP Ek heiti "Jésús "Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða
§AP Ek heiti "Jésús "Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða harðan dauð. §C "Thomás.
heitinn (1 förekomst)
ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr
heitir (8 förekomster)
Hverr sem þetta less: Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok
[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].
ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær
[Sá(?) m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann
§A "Nikulás ann konu þeirri vel er "Gýríðr heitir, stjúpdóttir §B "Pitas-"Rǫgnu
§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 ...
heitti (2 förekomster)
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími
Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!
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heitu (1 förekomst)
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann
Heldaz (1 förekomst)
Wurte runoz an walhakurne "Heldaz "Kunimundiu.
heldr (4 förekomster)
hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
§A Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn,
§A [T]ak(?) eigi há(?) á hafi úti, tak heldr <hu...> §B <...uran> <marum>
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,
Helena (2 förekomster)
{Hic iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta
recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam
Helene (1 förekomst)
"Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild vocat[ur].}
helfningi (2 förekomster)
... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn, er fórst ... helfningi(?) austr.
"Gauta, sonu sína, stein þenna. Hann "Gauti endaðist í "Ingvars helfningi.
Helfr (1 förekomst)
"Helfr reisti s[tein þenn]a eptir "Þóri.
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helga (9 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.
"Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús "Kristus. Tetr[agrammaton]. "Hákon.
Haldi hinn helga dróttinn h[ǫnd]
sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
"Guð minn ok hin helga "María.
§A "Helga/helga ... §B ... "Gunnarr "Parve[l](?): pund. "Ǫgmundr ... ...
Helga (26 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.
§A "Helga á mik. §B "Helga
§A "Helga á mik. §B "Helga
"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(?), "Ingibjǫrg ...
"Helga á snáld þenna.
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§A "Helga/helga ... §B ... "Gunnarr "Parve[l](?): pund. "Ǫgmundr ... ...
... "Helga ...
Helgalandi (1 förekomst)
Ártíðardagr "Ásulfs á "Helgalandi er fjórum nó[ttum] ...
Helgasonr (2 förekomster)
"Bárðr "He[lgasonr] ...
"Narfasonr §B "...sonr "Erlendr "B[i]rgisonr(?), "Sigurðr "Helgasonr §C ...
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
helgi (7 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.
Haldi hinn helgi dróttinn hǫnd yfir "Brynjulfs ǫndu. Þat sé sat.
"Mag[nús] hinn helgi.
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu
Helgi "Ólafr á.
Helgi (17 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.
"Helgi(?)
"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

Gs 14
DR 184 M
N 189 M
N 228
N 400 M
GR 35 $M
GR 35 $M
Br Barnes10 M

N 554 M
N B13 M
N B13 M

"Helgi [ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ...
"Sveinn "Sassurs sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari "Búi gerði mik.
"Gunnarr gerði mik. "Helgi á mik.
"Helgi reisti stein þann ept "Ketil, bróður sinn.
"Helgi
§P "Helgi ... §Q "Helgi ...
§P "Helgi ... §Q "Helgi ...
§A "Þorný sarð. §B "Helgi reist.
helgir (3 förekomster)
... gæti þín "Klemetr ok allir helgir menn, þat sé [sa]tt(?).
"Andrés, "Lafranz, "Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik
"Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs helgir [menn].

N 231 M

Helgramessu (1 förekomst)
Ártíðadagr "Steins ... <suæins> er sjau nóttum eptir "Hel[gramessu].

N 11 M

helgu (1 förekomst)
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.

Ög Fv1950;341
Sö 290

Sö 178
Sö 188 $
Sö 352
Nä 31

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.

N 446 M

Öl 26

Sm NOR2001;25
N 486 M

N 155 M

DR 124 $

Ög 45
Ög 53 „
Sö 359
U 90
U 102
U 130
U 145
U 146 $
U 163
U 265
U 360
U 497
U RR1987;134

helgum (1 förekomst)
þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
Helgunnr (1 förekomst)
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
hell (2 förekomster)
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...
Ek hjǫ hell.
hella (1 förekomst)
Hella sé at vátti.
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.

N 163

N 512 „M

G 249 M

N 154 M
X RyNLT2004;5

N A122 M

U 107
U 118
U Fv1953;263
U Fv1990;32B

Ög 118
Vg 105
U 101
U 143
U 148 $
U 159
U 256
U 337 $

hellu (1 förekomst)
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok
hellur (1 förekomst)
... eigu hellur þessar.
Hellvisbóar (1 förekomst)
Þetta er vitni kirkjupre[sts]/kirkjupre[sta] ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum lítlu "Folbóa
helt (2 förekomster)
reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill "Smiðr.
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend
Hely (1 förekomst)
§A ... "[Ja]cob(?), Credo ... "Hely ... §B ... Soter, Ag[ios] §C ... Eia. Deus §D Agla <londu>, §E
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,
"[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

U 431
U 444
U 447 „
U 649
U 1019
U 1084
U Fv1993;233

U 1122

U 1099 „

U 1122

DR 201 „

"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 (31 förekomster)
Öl Köping2
... "[Gu]ð hjalpi hennar sálu ok ...
Ög 74 $
"Gunnsteinn(?) ... ... "[Gu]ð hjalpi sál hennar.
Ög 102 $
lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu hennar.
Sö 37
"Holmsteinn ok "Végunnr þau létu reisa stein eptir son hennar ok "Véhjalmr/"Víghjalmr eptir "Ingifast.
Sö 139
stein þ[enna at](?) "Ásheiði, frændkonu sína. "Kristr létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
Sö 178
"Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
Vg 50
þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
U 73
eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, "Gerðarr brœðr. Þeir dóu í "Grikkjum.
U 98 „
reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.
U 98 „
sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.
U 112
"Fastvé, móður sína, "Ónæms dóttir, dó í "Eiði. "Guð hjalpi ǫnd hennar. §B Rúnar rista lét "Ragnvaldr. Var á "Grikklandi, var liðs

U 808
U 1008 $
Hs 16 $
G3M
G 35 M
G 43 M
N 11 M
N 19 M
N 72 „M
N 227 „M
N 297 M
N 457 M
N 457 M
GR 4 M
IS IR;73 $M
IS IR;102A „M
IS IR;166 M
IS IR;166 M
IS IR;176 M
Br Barnes23 M

G 114
N 648 M
N 659 M

Vs Fv1972;266 M

Öl 8 „M

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.
lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir henna[r] ...
sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir hennar sál pater noster.
"[G]uð náði hennar sál. Bið[ið] ... fyrir ... ...
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.
lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið hennar [er] "Lúkasmessu.
Hér hvílir "Elín "Neriðsdóttir. Artíð hennar er "Klementsmessuaptan.
sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá gerir.
Hér niðri fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir hennar sál.
d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r] [sál].
fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r] [sál].
"Vígdís "... d[óttir] hvílir hér. Gleði "Guð sál hennar.
hvílir "Bretti[fa] "Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar.
Hér hvílir "... [fyr]ir hennar sá[l].
... "Vígdís "Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir "Mar[íu] ...
... "Vígdís "Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir "Mar[íu] ...
dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir
§A Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.
henni (3 förekomster)
§B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde,
vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.
§A ... [sendi]r þér kveðju. §B ... henni glófa.
Henricus
"Henricus

(1 förekomst)

Henrik (1 förekomst)
"Unu/"Unnu. "... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu. "Henrik(?) gerði mik.

DR 186 $M

U 912

Öl 37 $
Öl SAS1989;43
Ög 39 „M
Sö 11
Sö 18 „
Sö 66
Sö 113
Sö 138
Sö 204 $
Sö 204 $
Sö 206
Sö 286 M
Sm 23B M
Sm 50 M
Sm 54 M
Vg 64 „M
Vg 68 M
Vg 69 M
Vg 70 M
Vg 99 „$M
Vg 138 M
Vg 143 M
Vg 244 M
U 184
U 225
U 327
U 512 $
U 541 $

hepti (1 förekomst)
"[K]arl merki sk[ar] á hepti, "Ari lamdi/lengði skept[i].
her (1 förekomst)
"Sigfrøðr lét her(?) reisa at "Borggeir, fǫður sinn.
hér (155 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
Hér liggr "Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster
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
sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at ... son sinn.
H[ér](?) ... "Sigmundr skrifaði oss.
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
"Guð geymi H[erra] "Engibriktssonar sálu. Hann "Knútr hér liggr.
Hér liggr "Ávarr(?), "Mattiasa son, af "<føtto->.
Hér ...
Hér liggr "<kallo> ... af "Sundr[al](?).
Mik á "Þólfr. Hér liggr ...
Hér liggr "Þróndr minn.
Hér liggja feðgar tveir. "Heðin ok "Einarr hétu þeir.
Hér liggr "Þorkell, yngsti sonr "Daglangs ok "Steinu.
Allar sálir hér deypask í þjóð fyrir mik, skál.
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.

U 559
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 21 M
vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar> gerði mik.
G 22 „$M
Hér hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra
G 63 M
"Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
G 65 M
gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði [t]vá líksteina(?).
G 66 $M
stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir ... ... ...
G 67 $M
fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál sem ...
G 115 $M
"Hallvéar sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister
G 119 $M
tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð,
G 122 M
Hér hvílisk herra "Jóhan "Raðars sonr, af "Atlingabó/"Atlingbo ...
G 129 „$M
Biðið fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
G 158 $M
§A Hér hvíli[sk] "Geirhvatr ... §B ... §C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam
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 210 M
Hér liggr "Geirvaldr í "Bergi/"Bjärs ok hans húsfreyja.
G 242 M
"Geirhvatr af "Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau
G 243 „$M
"Hegvaldr hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera
G 244 „M
"Jóhan, "Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera mik.
G 255 M
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í
G 265 „M
Hér hvílir(?) "Randulfr(?) "Snjóvald[s] ...
G 283 M
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir hvílisk.
G 284 M
Biðið góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér hvílisk úti.
G 289 M
Biðið fyrir þeir[a] [s]ál sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok
G 290 $M
"Bǫðvé(?) hvílisk [h]ér, "Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet
G 294 M
Bóndinn "Ólafr í "Agnabó/"Angelbos liggr hér undir. Hann á mik.
G 295 M
Biðið góðs fyrir "Bó[th]eiðar(?) sá[l] af "Bjergi/"Bjärs, sum hér hvílisk.
G 297 „M
Biðið fyrir "Bótliknar sál í "Vík/"Vik, sum hér hvílisk.
G 317 $M
"Guð náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ...
G 334 M
hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen.

G 343 $
DR 14 M
DR 28 „M
DR 47 $M
DR 152 M
DR 156 M
DR 336 „M
DR 353 M
DR 373 $M
DR 373 $M
DR 373 $M
DR 373 $M
DR 373 $M
N 21 M
N 57 M
N 60 „M
N 72 „M
N 79 M
N 94 „M
N 95 M
N 103 M
N 128 „M
N 161 „M
N 175 „M
N 181 M
N 198 M
N 212 M
N 215 „M
N 249 M
N 275 „M
N 280 „M
N 297 M
N 317 M
N 351 M
N 391 „M
N 413 „
N 422 M

... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau
"Ketill "Urni liggr hér.
[H]ér liggr ... "<kiæ-> "Ebbis sonr(?).
... ... ... á hin dyr ... ... ... ... ... hér(?) æ(?) skal(?) vera(?) ... ... ... ...
Hér liggr "Ísulfr "Þorgísls sonr.
"Þórðr "Amdis sonr hvílir hér.
tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins sonr undir.
Hér liggr "Einarr "Arnbjarnar sonr. "Guð.
hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem
eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt
várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum
þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r
ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr mei[st]a[r]i.
"Sveinn á mik á "Jaðri, en hér hvilir undir "Ása.
Hér var hann, ok heðan fór hann út.
"Þórðr á "Hveimi er hér jarðaðr.
Hér hvílir "Elín "Neriðsdóttir. Artíð hennar er "Klementsmessuaptan.
Hér hvílir "Þóra, móðir "Eiríks prests. Pater noster.
Hér hvílir "Páll "Hallvarðssonr "Víðihol.
Hér hvílir "Guðormr/"Guðþormr "Sleikir. Litla-gangdagadagr er ártíð
§A Þá reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í "Langaforsinn. §C fura §D ...
"Salgerðr hvílir hér. "Guð gæti þín-na. "Áslakr markaði mik.
Hér hvílir "Pétr prestr.
Hér liggr "Þor... ...
Hér liggr "Þorleifr, sonr "Gunnars(?) á "Birt[i](?).
"Vifill bjó hér.
Hér skiptir mǫrkunni.
"Gunnarr "Bjǫrnssonr(?) liggr hér.
"Kolbjǫrn hét maðr er bjó hér.
§A Hér(?) hvílir §B "Garðr "Ǫgmundars[onr].
[H]ér hví[lir] "Margréta(?).
Hér niðri fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir
[H]ér er "Jórunn jǫrðuð.
"Þórir reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.
Hér hvílir undir "Arnfinnr "Jatvarðssonr/"Hávarðssonr.
"Bersasonr reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli.

N 430 M
N 457 M
N 473 M
N 489 M
N 502 M
N 524 M
N 527 M
N 532 M
N 536 M
N A169 $M
N A296 M
N B55 M
N B516 M
GR 4 M
GR NOR1998;10 M
IS IR;73 $M
IS IR;75 $M
IS IR;76 M
IS IR;78 M
IS IR;101 „M
IS IR;102A „M
IS IR;102B M
IS IR;107 M
IS IR;109 $M
IS IR;111 „M
IS IR;114 „M
IS IR;116 „M
IS IR;116 „M
IS IR;119 „M
IS IR;120 M
IS IR;121 M
IS IR;126 M
IS IR;129 „M
IS IR;131 „M
IS IR;132 M
IS IR;138 M
IS IR;142 M

Hér er gull ok villur undir.
{Hér hvílir "Brynhildr "Eindriða d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr
"Jón o[k] "[Ív]arr(?) vǫktu "Ólafsv[ǫk]u[n]ó[tt] hér. R[éð](?) "Sím[o]n(?) amen ...
hér hvílir
"Nikulás var hér inni, er [hann fó]r.
Hér er fé folgit undir st[ei]ni þessum.
Hér stóð knǫrr úti.
Hér stóð róðr ...
Hér hvílir "Síra "[K]l[e]metr prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?)
"Ívarr reist rúnar þessar. Hér eru þeir(?) ... várum(?) "Þorsteinn/"Þorstein[s]
Hér liggr "G[unnhi]ldr/"G[unnva]ldr er hallr ...
Hér ferr "Hafdjarfr/hafdjarfr.
§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B
"Vígdís "... d[óttir] hvílir hér. Gleði "Guð sál hennar.
§A Hér(?) hafa(?) hælibǫrvar(?) <hart> ... §B ... á’k(?) láð(?)
Hér hvílir "Bretti[fa] "Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál
Hér hvílir "Ma[rgrét](?)/"Ma[gnús](?).
Hér hvílir "Margr[ét].
Hér hv[íli]r "Ingibjǫrg "[L]opts dóttir.
Hér h[víla](?) ... ok "Ingir[íðr](?) ...
Hér hvílir "... [fyr]ir hennar sá[l].
Hér hvílir "Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð
Hér hvílir "Gísl "Jóns sonr "Gísls sonar.
Hér hvílir "Páll "Halldórs sonr, sem "Guð hans sál hafi.
Hér hvílir "Sæmundr "Gamla sonr.
Hér hvílir "Þórðr "Valgarðs sonr, "Guð hans sál hafi.
§P Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér
Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr "Guðmunds sonar ...
Hér hvílir "Jón "Óla[fs sonr].
Hér hvílir "Hallbjǫrg ...
Hér hvílir "Hallr "Hrana sonr.
§A [Hé]r hví[l]ir undir "Þo[r]gísl ... §B "Eyjulfs s[onr].
Hér hvílir undir "Valgerðr "Gunnars dóttir, ok biðið fyrir mér.
Hér hvílir "Margréta "Geirm[undar dóttir].
Hér liggr undir "Gamalíel "Þorleifs sonr.
Hér liggr "Hallr "Ara sonr.
Hér liggr "Þórðr "Ívars sonr.

IS IR;145 SENTIDA
IS IR;146 „SENTIDA
IS IR;147 M
IS IR;149 M?
IS IR;149 M?
IS IR;155 M
IS IR;155 M
IS IR;174 M
IS IR;176 M
IS IR;181 M
IS IR;200 M
IS RunaIslandi16 M
Br Barnes1 M
Br Barnes8 M
Br Barnes9 M
Br Barnes26 M

Sö 86
U 444

Öl 36 $

Öl 36 $

U 1144 $
U Fv1988;241

Hér hvílir "Torfi "Bjarn[a sonr].
Hér ...
Hér hvílir síra "Marteinn prestr.
§A [Hér hví]lir "Hlaðgerðr "Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús
§A [Hér hví]lir "Hlaðgerðr "Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús sonr. Bið fyrir.
§A [Hér hvílir] undir "Hjalti "Guðmu[ndar sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr
§A [Hér hvílir] undir "Hjalti "Guðmu[ndar sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr prestr "Guðmun[dar sonr].
Hér hvílir "Halldóra "Þorgísls d[óttir].
§A Hér hvílir "Sigríðr "Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds
... ríkja konung hér grafinn er vá {d}reka þenna.
[Hér] hvílir "Bjǫrn.
Hér hvílir "Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir
Þat er víkingr/"Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.
§A ... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr
"Ingibjǫrg, hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C "Erlingr.
Þat var lǫngu, er hér var fé folgit mikit.
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.

Sm 152 $
U 1156 $

Sö 88 $
DR 15

Bo Krause1966;70 $

Vg 171

U 439 „$

DR 357 $U

DR 360 U

Ög 142 „

Sö 39
Sö 184 $

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.
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.
hermalausaz (1 förekomst)
... ... haidiz runono, felh eka hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu, "Weladauþs, sa þat §D briutiþ.
hermalausz (1 förekomst)
§A Haidz runo runu, falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat brytz. §B Uþarba spa.
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

Br Barnes19 M

N B249 M

Hermundr (1 förekomst)
§A "Hermundr "Harð<eksi> reist §B rúnar.
herr (1 förekomst)
er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis

herra (18 förekomster)
Sm 54 M
"Guð geymi H[erra] "Engibriktssonar sálu. Hann "Knútr hér liggr.
Sm 67 M
... Herra "Magnús.
Sm 145 M
{Hic iacet "Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar
Vg 163 M
Herra "Guð bið ek signa ... "Sigrø[ð]/"Sigþrú[ð] ... vera ...
U NOR2000;27B M
Herra "Nikulá[s](?)
U STERIK2002;168 M
§A Herra "<lin> þessa kannu á, ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ...
G 21 M
á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir
G 22 „$M
Hér hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar "Hinsarfa/"Hinsarve.
G 36 $M
húsfreyju sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar,
G 104A $M
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín
G 122 M
Hér hvílisk herra "Jóhan "Raðars sonr, af "Atlingabó/"Atlingbo ...
G 152 M
í "Eikibý/"Ekebys. §B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu ár.
G 165 M
... herra "Jakobs móðir ok "Hegviðar.
G 195 M
sál, "Bótviðar húsfreyju, "Nikulásar(?) ... ... §B hon(?) ... herra.
G 232 $M
"Ólafr "Bingil lét gera mik yfir Herra "Pétar.
G 254 $M
§A Þǫkk, herra "Kristr. "Eyrhvatr hefr gert, klokkara sonr. Amen. §B
G 331 $M
§A Herra "Ólafr í "Ruti/"Rute {159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt
N 179 M
næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar, "Noregs konungs.

G 37

Sö 136 „

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.

DR 131

M9„

Öl 37 $

Öl 28 $
Öl 28 $

Vg 117 $

DR 184 M

DR 359 $U
DR 359 $U

Vg 14

U 809

hérsi (1 förekomst)
setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
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
hérundir (1 förekomst)
"Sveinn "Sassurs sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari "Búi gerði mik.
Heruwulfiz (2 förekomster)
§AP Aftr "Hariwulfa. "Haþuwulfz "Heruwulfiz §AQ "Haþuwulfz "Heruwulfiz aftr "Hariwulfa §B wrait runaz
§AP Aftr "Hariwulfa. "Haþuwulfz "Heruwulfiz §AQ "Haþuwulfz "Heruwulfiz aftr "Hariwulfa §B wrait runaz þaiaz.
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.

DR EM85;464 M

hesti (1 förekomst)
§A ... með hesti rauða §B ... spat(?) argr(?) ...

Ög 136 $

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.

N B628 M

hestreðr (1 förekomst)
streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C hestreðr. §D ...

N A104 M

hests (1 förekomst)
bannar mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat skulu ráða.

hét (16 förekomster)
Ög Fv1965;54
hæfan dreng kuml ept son sinn "<ukiþila> dreng algóðan. Sá hét "Grímarr.
Sm 83 M
Faðir ok móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi sálu han[s].
Sm 164 M
... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
U 29 $
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
U 98 „
eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar. "Ragnarr hét bróðir hennar.
U 166
[ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
U 372
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður
U 392
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var
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 1039 $
hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok "Véelfr.
G 78 M
í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét hústrún.
N 249 M
"Kolbjǫrn hét maðr er bjó hér.
N 446 M
er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
GR 15 $M
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.

Vg 14

Hettingr (1 förekomst)
Þeir "Hettingr(?), "Hervarðr reistu stein eptir "Gunnar, fǫður sinn.

N B368 M

Vg 138 M

U NOR2000;27A M
N 289 M

U Fv1984;257

N A104 M

N B603 M

Sö 176
U 1038 „$

U 1013 $

Ög 248 $M
Ög N265A $M

Hettusveins (1 förekomst)
þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs
hétu (1 förekomst)
Hér liggja feðgar tveir. "Heðin ok "Einarr hétu þeir.
heyr (2 förekomster)
§A Heyr þú hverr þetta gerði. §B "Erri(?) <sliþi> harpu þessi heilum
hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok
heyrir (1 förekomst)
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti.
heys (1 förekomst)
er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat skulu ráða.
<hfuþorkhnias>
"Halldórr. <hfuþorkhnias>

(1 förekomst)

<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 ...
hic (14 förekomster)
"Dionysius, "Serapion, "Constantinus, "Johannes. Sic requiescat hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ...
Hic locus illorum, qui cantant. Non aliorum.

Sö 286 M
§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.}
Sm 115 $M
{Hic iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena.
Sm 145 M
{Hic iacet "Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt
Vg 131 „M
"Þórðr. {Hic iacet "Þ[órðr]}. "Bjǫrn lét gera stein.
Vg 248 M
Dat "Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata blanditur.
Vg 248 M
Dat "Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata blanditur.
U 15 M
"Ingeborg filia "Ermundi iacet hic ...
G 175 M
Hic requiescit "O[lavus].
DR 25 M
... "Ásbjǫrn hic "Langsum cubat in "Christo requiescens.
DR 204 M
ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi signet me.
DR AUD2002;138 M
... ... ... ... ... hic locus ... ... ...
N 43 M
Hic versum scribo.

Sö 154

Sö 136 „

DR 216 $
DR 336 „M

DR 216 $

DR 216 $

Vg 121 „M

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 (2 förekomster)
§A "Ástráðr ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins sonr undir.
Hildungr (1 förekomst)
§A "Ástráðr ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept
Hildvígr (1 förekomst)
§A "Ástráðr ok "Hildu[ng]r/"Hildv[íg]r/"Hildu[lf]r reistu stein þenna ept "Fraða/"Freða, frænda
himingleði (1 förekomst)
... Hans sál hafi himingleði. Amen.

Ög 35 M
Vg 186 $
G 15 „M

N 549 M

DR 373 $M

G 192 M

N 488 M

G 206 M

Hs 21
DR 47 $M
N 381 M
N 396 M
Br Barnes9 M

N B647 M

himinríki (3 förekomster)
sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
"Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
"Ólafr lét gera stein ... ǫllum himinríki. Amen.
Himinríkis (1 förekomst)
yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list, "Himinríkis vist.
himins (1 förekomst)
ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem
himnafrygð (1 förekomst)
bjuggu í "[Fre]yjil/"Fröjel(?) ... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat komið allir þe[ir] ...
himnesk (1 förekomst)
[h]imnesk(?) móðir(?)
<himunafi> (1 förekomst)
"Ólafr í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu
hin (5 förekomster)
"Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
... ... ... á hin dyr ... ... ... ... ... hér(?) æ(?) skal(?) vera(?) ... ... ...
Hin bǫnnuðu ...
"Guð minn ok hin helga "María.
§A "Ingibjǫrg, hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti.
hind (1 förekomst)
... §B ... §C fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, þond

G 317 $M
N 170 M

hingat (2 förekomster)
Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys fœrði mik hingat.
reist rúnar þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok

Ög 136 $
Sö 125
U 391 $
U 752 $
U 1146
Vs 15
DR 46 M
DR 81
DR 127
DR 133
DR 338
N 319 M
N 320 M
N 322 M
N 323 M
N 344 M
N 364 M
N 368 $M
N 478 M
Br Barnes27 M
Br Olsen;184 $

hinn (21 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.
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi hans.
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
Haldi hinn helgi dróttinn hǫnd yfir "Brynjulfs ǫndu. Þat sé sat.
Haldi hinn helga dróttinn h[ǫnd]
hinn
"Mag[nús] hinn helgi.
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir
Tistill, mistill ok, hinn þriði, þistill.
þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með
Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla.
"Sandulfr hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ...

Öl 1 $

DR 55
DR 161
N 210 $

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)
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.

Br Olsen;217B $
Br Olsen;218A

U 971

"<iualfir>, sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
... "Gríms/"...gríms hins "Svarta.
<hins> (1 förekomst)
lét reisa stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ... <uþrki>.

G 22 „$M

Hinsarfa (1 förekomst)
Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar "Hinsarfa/"Hinsarve.

G 22 „$M

Hinsarve (1 förekomst)
allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar "Hinsarfa/"Hinsarve.

U 1110

Sö 176

Vg 90

N B32 M

N B181 M

<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.
hirð (1 förekomst)
... eigi ... af þeirri hirð ... þoat ek som ...
hirðum (1 förekomst)
knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E vaki hykk-at fylgna manat hirðum ...

N A39 $M

N B660 M

U 319

U ANF1937;163

N B265 M
N B416 M

Vg 59

U 1173

U 1165

U 750 $

histil (1 förekomst)
þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex],
hit (1 förekomst)
"Ásbjǫrg hit bezta barn. ...
<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.?
hjá (2 förekomster)
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart
"Ránar ljóma konun[g]s [d]ó[mi]. §C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum einskis verðr um gumna ferðir.
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
Hjalmfast (1 förekomst)
"Sæbjǫrn ok "Freygeirr þeir létu reisa stein þenna at "Holmfast/"Hjalmfast, bróður sinn. "Balli risti.

U 628 „
U 705 $
U 706 $
U 1069 $

U 1018

U 1014 $

Sö 206
Sö 208

Vg 59

Vg 199

Sö 268
U 61

Sö 72 „
Sö 165
U 528 „

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
hjalp (12 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.

U 622
U 954 „
U 1013 $
G 104A $M
G 104A $M
G 105 M
DR EM85;151B $
DR EM85;151B $
N 419 M

"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].
drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp "Marí[a] ... §D ... ... ... §E Hjalp "M[a]r[ía] §F ... ... §G
§B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp "Marí[a] ... §D ... ... ... §E Hjalp "M[a]r[ía] §F ... ... §G ... ... ... §H <fuþork[hnia]stb[mlʀ]>
§A Hjalp "María ... §B "Mattis, "Jóhannes "Ma[r]iksen, "Hans "Mariksen
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).
"Kristr, hjalp oss vel.

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 (390 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 SHM22111:430 $M
... [h]jalpi(?) "Fastn[ý](?)
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. ... ...
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"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.
§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.

Sö 221
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 83 M
<þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi sálu han[s].
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.
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... [hjal]pi sálu hans.
ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
"[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.
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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.
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.

U 418
U 419
U 423 $
U 424 „
U 431
U 435
U 438 $
U 447 „
U 453
U 457
U 461
U 464
U 465 „
U 467
U 471
U 474
U 488 $
U 490
U 504
U 512 $
U 513
U 515
U 518 $
U 532
U 539
U 540
U 558 $
U 559
U 578 „
U 585 „
U 586 $
U 613 $
U 615 „
U 616 $
U 617
U 620 $
U 627 „

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.
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.

U 629
U 644 $
U 645
U 649B „
U 650
U 654 $
U 661
U 668
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U 681
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U 724
U 726
U 738 $
U 758
U 759
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U 774
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U 785
U 793
U 798 „
U 804
U 808
U 813
U 815
U 818
U 819
U 823 „
U 828 $

"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.
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.

U 837
... [o]k "Holmg[eirr](?) ... "[Ingva]rs(?) lið. "Guð hjalpi ...
U 857
"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.
Bo NIYR;1 M
"María mær h[jalp]i þeim er þenna stein gerði.
G 104B M
§A "M[aría] hjalpi oss ... ... ... <gyri> <os> §B "Ólafr ok "Jakobr <uakada>.
G 108 M
§A Hjalpi oss [s]ú [h]eilaga kirkja. "María. §B ... kirkja ... ... ...
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 46 M
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi hans.
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 312 SENTIDA
"Guð hjalpi "{Adams bǫrn}.

DR 313 SENTIDA
"Guð hjalpi.
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 347 $M
"Kristr "Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup ok
DR 352 M
... reistu stein ept[ir] ... "[Kri]str hjalpi sál ha[ns].
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.
DR 383
reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
DR 384 $
"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 389 $
son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
DR 390
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
DR 391 $
ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
DR 392 $
"Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.
DR 398
létu 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
DR 399
sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok
DR 402
lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
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 rúnar þessar ok
DR 408
... ... lét ... ... ... ... ... ... "[G]uð hjalp[i] ... ... ok "Gu[ðs] [móðir].
DR SCHL4
§A "Kristr hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi "Svein
DR SCHL4
§A "Kristr hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi "Svein "Harpara.
N 42 $M
"Kristr hjalpi "Þorsteini "Þórissyni, hvargi sem hann ferr.
N 54 $M
§A "Petrus ... "Markus ok ... "Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir þeir. "Auðun reist mik.
N 63 $
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
N 185 „
"Guð hjalpi sál "Magnhildar.
N 187
Hjalpi "Guð ǫndu ...
N 227 „M
rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá gerir.
N 237 „
reisti stein þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
N 346 M
"Guð hjalpi þér ...
N 390 „M
"Guð dróttinn hjalpi sálu "Ketils.
N 393 M
Nú er palmsunnuaptann. Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.
N 411 M
"Guð hjalpi þeim, er mik reist, en þat var "Haukr.
N 478 M
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu árnaðarorði.

N B13 M
N B13 M
GR 14 $M

IS IR;155 M

G 312 M

IR 12

hjálpi (3 förekomster)
lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs helgir [menn].
sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs helgir [menn].
"Jesus "Kristr hjálpi. "[Ch]ristus natus est nobis.
Hjalti (1 förekomst)
§A [Hér hvílir] undir "Hjalti "Guðmu[ndar sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr prestr "Guðmun[dar
Hjarnum (1 förekomst)
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.
hjartar (1 förekomst)
Horn hjartar lá á ósi ár.

hjó (105 förekomster)
Öl 28 $
dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn
Öl 28 $
góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
Öl Köping18
... ... "... hjó.
Ög 43
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.
Ög 53 „
... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi sálu. "Sveinn(?) helli(?) hjó(?).
Ög 186
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
Sö 11
snjallan, hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ... ...
Sö 18 „
... létu kuml rétta ept[ir] ... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
Sö 35
reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
Sö 40 $
at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
Sö 41 $
"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 4 M
"Finnviðr hjó þetta ker á "Dýrabergi(?).
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 $
... fǫður s[inn] ... [si]nn(?). "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn hjó.
U 450
"Ásbjǫrn(?) hjó(?) r[únar(?)]
U 454
reisa þenna stein eptir bróður sinn "Styrbjǫrn, ok "Sæfari. "Véseti hjó.
U 479
settu stein eptir "Sigulf, f[ǫ]ður sinn, "Sóta bróður. "Ulfkell hjó rúnar, "Lófa [l]iði.
U 519
ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
U 524
"Stóðkell reistu stein eptir "Viðbjǫrn, arfa "Krums góðan. "Viðbjǫrn hjó.

U 532
eptir "Kára, bónda sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þorbjǫrn "Skald hjó rúnar.
U 619
... "Rauðr hjó(?) ... þessi merki eptir "...
U 652
merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
U 678
"Haursi ok "Hróðleifr létu reisa stein at "Þórð, fǫður sinn. "Fótr hjó rúnar.
U 682 „
reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn. "Arnbjǫrn hjó stein.
U 688 $
"Auðbjǫrn ... [rei]sa stein þenna at "... [f]ǫður sinn. "Arnbjǫrn hjó stein þenna.
U 733 „
"Þorsteinn(?) lét reis[a] ... "..., son sinn góðan. "Tíðkumi hjó.
U 771 $
stein eptir "Eistmann ... "Saxi <tyfr—b> syni sínum. "Tíðkumi hjó stein þenna.
U 796 $
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
U 828 $
eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
U 847 $
rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti. §Q
U 847 $
<ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal. En "Ásmundr ... risti.
U 870
þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
U 871
ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
U 887
létu rétta stein eptir "Borggeir, fǫður sinn frægan. Sjalfr hjó "Auðríkr/"Eyríkr eptir sinn fǫður rúnar þessar. Ráði sá kunni.
U 918
"Guðfastr hjó stein eptir "Ketilmund, son sinn.
U 919
stein eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
U 951
"Geirfríðr(?) ok "Geirmarr létu hǫggva §B at "Auðmund. "Grímr "Skald hjó.
U 969
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
U 1016 $
fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu
U 1016 $
Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ...
U 1052
ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
U 1052
rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
U 1054
... ... "[Gu]ðfastr hj[ó](?) ... fǫður ...
U 1067
þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
U 1074 „
stein at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
U 1095
hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
U 1116 „
fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir bónda sinn. "Guðfastr hjó stein.
U 1117
"Bjǫrn o[k] ... [o]k ... ... [fǫ]ður sinn. "Kolr hjó ...
U 1158
ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar þessar.
U 1164
"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(?) ...
G 36 $M
Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar, þysonr(?) "Bótgeirs(?).

G 63 M
sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok
G 199 $M
árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms. A[m]e[n](?) ... "Saxi [h]jó rúnar.
DR 26
§A "Hrafnunga-"Tófi hjó rúnar þessar ept §B "Þyrvé, dróttning sína.
DR 48 M
"Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína. "...kell h[jó].
DR 74 M
"Ívarr hjó rúnar þessar yfir "Skalmi, bróður sinn.
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 355 M
§A "Randr lét reisa stein ... ... ... ... §B "Einarr hjó rú[nar].
DR 355A „M
"Einarr hjó.
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.
N A328 M
"Kristr/"Gestr hjó.
N B181 M
skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D

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

G 77

N 144 M

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.
hjúkrið (1 förekomst)
... hjúkrið ...

Sö 109
Sm 149
U 11
U 1093

U ATA2999/50 $

G 312 M

N 486 M

Hs 7

G 110 $

U 668
U 669 „

U 114

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.
hjúna (1 förekomst)
... sinn(?) ... hjúna ...
Hjärne (1 förekomst)
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.
hjǫ (1 förekomst)
Ek hjǫ hell.
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

IS IR;149 M?

Br Barnes23 M

U HG1989;44 U

N 450 U

DR 12 „U

Br Barnes24 M

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

Ög 34 $

N B625 M

Hlaðgerðr (1 förekomst)
§A [Hér hví]lir "Hlaðgerðr "Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús sonr. Bið
hlaðinn (1 förekomst)
§A Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt
Hlahahaukz (1 förekomst)
§A "H[l]ahahaukz(?) albu[inn](?) §B ...
hlé (1 förekomst)
Sigli’s nauða hlé.
Hlewagastiz (1 förekomst)
Ek "Hlewagastiz "Holtijaz horna tawido.
Hlíf (1 förekomst)
§A Jórsalafarar brutu "Orkhaug. "Hlíf, matselja jarls, §B reist.
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.
hlíta (1 förekomst)
Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra

GR 1 M

Vg 103

N B416 M

N 289 M
N 648 M

hlóðu (1 förekomst)
"Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok ... ...
<hlu> (1 förekomst)
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
<hlufu> (1 förekomst)
reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s [d]ó[mi]. §C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum einskis verðr um gumna ferðir.
hluta (2 förekomster)
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr
til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka

N B30 M

hluti (1 förekomst)
... ...grar á alla hluti.

N A170 M
N B91 M

hlutr (2 förekomster)
hlutr
Góðr var einn hlutr.

DR 100B $

G 128 $M

N 422 M

hlý (1 förekomst)
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.
hlýða (1 förekomst)
Vilið ér hlýða hvat ek vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ...
hlǫðnu (1 förekomst)
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.

Vg 110

Vg 9 $

Vg 12
Br Olsen;193A $

Vg 31 M
G 311
N 15 M
N 182 M
N 201 M
N 202 M
N 203 M
N 229 M
N 290 M
N 463 M
N 466 M
N 528 M
N 558 M
N 559 M
N 593 M
IS IR;205 M
Br Barnes6 M

N 338 M

<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 (17 förekomster)
<fuþor[k hn]ias tb[ml]ʀ>
<fuþork hnias tbmlʀ>
§A <fuþork hnias tblmyøæc> §B ... <fuþoork> ...
<fuþork hnias tlbmy> ... Þeir gerðu rúnar þessar, "Finnr ok "Ólafr.
<fuþork hnias tblm øæ> ...
<fuþork hnias tbm>
<fuþork hnias tblm æø>
<fuþork hnias t[bmly]>
§A "Hrani §B <fuþork hnias t[bmly]>
<fuþork hnias tbml[y]>
<fuþork hnias tbm[ly]>
<fuþork hnias tbmly>
<fuþork hnias tblmy>
<fuþork hnias tbmly>
<fuþork hnias tblmeæ>
<[fuþor]k hnias tbmly>
<fuþork hnias tbynu>
<hnias (1 förekomst)
§A <[hni]as tbmly> ... ... §B {<abcdefghlikmopq> ...}

U 754
DR SCHL12
N B17 M
N B490 M

<hnias> (4 förekomster)
<fuþork> <hni[a]s> ...
§A <fuþork> <hnias> <tbmlʀ> §B ...
§A <fuþork> <hnias> <tbmly> §B Ást mín, kyss mik. §C ... ...
<fuþork> <hnias> <tblmye>

DR EM85;438H M
N 207 M
N 379 M
N 394 M
N 513

hnias> (5 förekomster)
<fuþork h[nias]>
<fuþork hn[ias]>
<fuþork h[nias]>
<fuþork hnias>
<fuþork hnia[s]>

GR NOR1999;7 M

<hnias><tblmy> (1 förekomst)
§A <fuþork> §B <[hnia]s><tblmy>

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

DR Fv1988;237 M
N B533 M

hniastbmlʀ> (1 förekomst)
§A <fuþork hniastbmlʀ> §B <fuþorkhniastbmlʀ>
<hniastbmly> (2 förekomster)
§A ... <fuþorkhnias> §B <[h]niastbmly>
§A <-hniastbmly> ... §B ... "Halli, "Margareta.

Ög 178 „$U
Vg 207 U
Nä 10 U

N 293 M

Vg 183 „

Vg 213 M

DR 299 „M
DR NOR1999;21 M

DR 321

Ög 112 „
DR 68
DR 160
DR 161

Ög 40 „

hnijïpzs (3 förekomster)
<tuwatuwa fuþarkgw hnijïpzs tbemlŋod>
<fuþarkgw hnijïpzs tbemlŋod>
<tuwatuwa> fuþarkgw hnijïpzs tbemlŋod
hnisa>
§A "Ísakr. "Þórir á mik í "Rónni. §B ... §C "Ísakr §D <fuþork hnisa>

(1 förekomst)

<hnuþa> (1 förekomst)
"<hnuþa> reisti stein þenna eptir "<uefut>, bróður sinn, ok gerði brú
<ho> (1 förekomst)
"Magnús á mik <ho>.
hoc (2 förekomster)
Per crucis hoc signum fugiat procul omne malignum.
sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra omnes
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

N 65 „M

DR 295

N 140

Sö 289

Holi (1 förekomst)
... [l]iggr u[n]dir "Gunnarr á "Holi "<snatuson> ... ... ... ... ... ... "Granar(?) ... "Guð signi(?)
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 (11 förekomster)
Sö 331 $
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé,
Sö 331 $
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
U 133
"Guðlaug 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 354
"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.
U NOR2000;22 M
"Holma gerði at "Sigtryggs í "<esi> þetta.
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

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

U 1031
Vs 11 „$

U 313
U 314 „
U 315 „
U 871

U 312

U 100

Sö 115 $

U 544

U 198

Sö 103 $
Sö 222
U 89
U 750 $
U 1017

"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.
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

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
U 705 $
U 706 $
U 836
U 876
U 938

U 738 $

U 647 $
U 721

"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.
"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.

U 75
U 107

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.

Holmfríðr (21 förekomster)
Sö 109
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok]
Sö 126
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn.
U 25
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð
U 89
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
U 97 „
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn.
U 144
eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok eptir "Sighvat, bróður si[nn], ok "Holmfríðr eptir bónda sinn.
U 152
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir
U 240
"Danr ok "Húskarl ok "Sveinn ok "Holmfríðr, þau mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður
U 240
mœðgin létu rétta stein þenna eptir "Halfdan, fǫður þeira "Dans, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
U 243 „
"Holmlaugr ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir
U 355 $
"Holmfríðr ok "Holmfastr ... bónda, bróður sinn, son "Guðríks, í
U 462
ok "Gulley létu reisa stein ok brú eptir "Halfdan, fǫður sinn, §B "Holmfríðr at bónda. Ok "Œpir risti rúnar.
U 463
"Veðraldi ok "Vígi létu reisa stein eptir "Holmstein, fǫður sinn, ok "Holmfríðr at bónda sinn.
U 586 $
góðan. "Guð hjalpi hans [ǫ]nd ok sálu betr en hann gerði til. "Holmfríðr lét gera brú.
U 840
"Holmfríðr ok "Folkvé létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, fǫður
U 854 $
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok
U 911
"<ukuþi> ok "Holmfríðr létu reisa stein þenna at "Jógeir, bróðu[r] si[nn].
U 965
"Holmfrí[ðr] ...
U 1063 $
"Stynfríðr/"Steinfríðr ok "Holmfríðr létu reisa stein eptir ... [f]ǫður sinn ... "[Jǫ]rundr(?).
U 1097
"Harðsteinn ok "Ingileif [ok] "Þórunnr létu rei[sa] ... ok "Holmfríðr(?) eptir "Agmund, bónda sinn.
U Fv1975;169
... ... "[Í]gulfríðr/"Holmfríðr reis[ti] st[ein] eptir "Otr, bróður s[inn].
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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.
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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,
§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.
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"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 ... ...
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

Sö 34 $
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Holmr (2 förekomster)
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í
bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D
Holms (1 förekomst)
... ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
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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.
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"... 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!
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,
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Holtijaz (1 förekomst)
Ek "Hlewagastiz "Holtijaz horna tawido.
hominis (2 förekomster)
§A Við augum. "Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak et auk "Abdenago. ... ... ... ...
Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C Spiritus Sanctus. §D Istius hom[inis] [c]um tua misericordia. Messias, "Soter, §E "Emanuel,
hon (27 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.
af "Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið
"Katrín, "Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu
"Bótheiðr hon lét gera þenna st[ein] yfir ...
"Bó[t]... "Auðge[ir]sarfa/"Ocksarve(?) h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok
"Jakob <þimes-e> "Guðs náð hon [er] stór.
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar
Hústrú "Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
"Sigþjóðar sál, "Bótviðar húsfreyju, "Nikulásar(?) ... ... §B hon(?) ... herra.
"Hallþjóð, "Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja
ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein,
dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér
er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist. Valete.
§A "Þóra á mik ok hon §B gerði mik. ... §C ...
ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við
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hón (1 förekomst)
gat lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær fyrir mǫnnum, §C ...
Hónef (1 förekomst)
létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir "<–aiþ>.
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
honor (1 förekomst)
Honor(?) Deo [v]en[i]at(?) meo.
honum (12 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
sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr
"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.
"Ragnarr biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr
"Þórir "Kalfr reist rúnar þessar, allsvaldandi "Guð beini fyrir §B honum.
§A Maðr skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek
hór.. (1 förekomst)
§P hór...(?) §Q hórr(?) ...

N A359 M

DR 111 $M
DR 111 $M

N 521 M

IR 12

DR 12 „U

DR 250

horas (1 förekomst)
§P ... §Q oras/horas ...
Horderus (2 förekomster)
"Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás gæti. §C "{Horder}u{s}/"{Ho}r{de}ru{s}.
§B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás gæti. §C "{Horder}u{s}/"{Ho}r{de}ru{s}.
horf (1 förekomst)
Undir austa[n]v[e]ðri horf er gull g[e]y[mt] níu alna [ni]ðr.
horn (1 förekomst)
Horn hjartar lá á ósi ár.
horna (1 förekomst)
Ek "Hlewagastiz "Holtijaz horna tawido.
Hornbora (1 förekomst)
"Hornbora steinn "Sviðings.

N 183 M

Hornum (1 förekomst)
"Ǫnundr á mik á "Hornum.

N 353 M

hórr (1 förekomst)
§P hór...(?) §Q hórr(?) ...

U 622

Horsefni (1 förekomst)
"Gunnhi[ldr] ... eptir son sinn "Horsefni(?) ok "Hvíthǫfða. "Guð [hjal]p(?) <uil>.

N B496 M

N A73 M

U 657

DR BR54 U

Vr 1 U

DR 77

DR 263 $
DR 263 $

N A327 M

U 1144 $
G 280 $
DR 344

horskri (1 förekomst)
hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
hortando (1 förekomst)
§A ... [quo]niam (h)ortando com... §B ... §C faciet stant(?) or...
<houtian> (1 förekomst)
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
<hoz> (1 förekomst)
<hoz> ... alu.
hrabnaz (1 förekomst)
[Le]ubaz(?) haite. Hrabnaz hait[e]. Ek, erilaz, runoz writu.
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. ... ... ... ...
hrafn (1 förekomst)
§A Kann’k hrafn/"Hrafn nár ... §B ... ... mátit
Hrafn (5 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.

N A327 M
N B496 M

U Fv1984;257

Sö 226

IS IR;176 M

DR 26
DR 29
DR 34

Vg 45

N 536 M
IS IR;121 M

Ög Fv1943;317B $
Vg 93 M
G 225
N 290 M

§A Kann’k hrafn/"Hrafn nár ... §B ... ... mátit
fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
hrafna (1 förekomst)
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð
Hrafni (1 förekomst)
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður [sinn].
Hrafns (1 förekomst)
§A Hér hvílir "Sigríðr "Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði
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 ...
<hragli> (1 förekomst)
"<hragli> ok "Algísl settu stein þenna eptir "Særla, fǫður sinn.
Hrana (2 förekomster)
prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans. "Þorsteinn gerði
Hér hvílir "Hallr "Hrana sonr.
Hrani (4 förekomster)
"Hrani(?) lagði yfir "Gufa, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál.
"Hrani lét gera stein þenna at "Pétr, fǫður sinn.
"Hrani á þenna vigr. "Botfúss faði.
§A "Hrani §B <fuþork hnias t[bmly]>

Bo Krause1966;73A U

Bo Krause1966;73A U

DR 30 $
DR 30 $

Vg 59
U 759

Vg 51

N 191 M

DR 141 M

Ög 136 $

DR 160

Hraþaz (1 förekomst)
Ek "Hrazaz/"Hraþaz satido [s]tain[a] ... "Swabaharjaz s[a]irawidaz. ...
Hrazaz (1 förekomst)
Ek "Hrazaz/"Hraþaz satido [s]tain[a] ... "Swabaharjaz s[a]irawidaz. ...

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.
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.
Hreiðarr (1 förekomst)
"Hreiðarr(?) reist.
Hreiðars (1 förekomst)
§A ... ... ... í "Hreiðars hús ... ... §B ... ... ...
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

Ög 136 $

Hreiðulfar (1 förekomst)
nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs synir,

Ög 136 $

Hreiðulfr (1 förekomst)
"Hreiðulfr gerði þar ǫrk.

N 77 $M

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 EM85;475B $M

DR SCHL3

N 213

N 580 M

Sö 47
Sö 176

hreinslíðr (1 förekomst)
§PA ... ... ... §PB ... ... §QA ... hreinslíðr ... ... §QB Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?)
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.
hrerask (1 förekomst)
Ástug nœr ey! Er raun at hrerask.

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

DR 160

DR 91
N A163 M

Sö 333 $

N 26 „M

N 61

U 907 $

U Fv1976;104

N B496 M

N B257 M

Hríði (1 förekomst)
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
Hrifla (2 förekomster)
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
"Hrifla á.
Hring (1 förekomst)
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af
hringana (1 förekomst)
Þessar hurðir gerði "Þórðr á "Stafi, en "Kári [gerði] hringana góðu.
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
hringreið (1 förekomst)
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri
hríni (1 förekomst)
... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér

U 382

Sö 291 $

G 109

Sö 31 $
Gs 15

DR 248

U 789 $

Ög 14
Vg 15
Vg 273 $M
G 123 $M
N 59 $
N 329 M

DR 189 „

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.
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 (6 förekomster)
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Jarna, son sinn.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Þóri, son sinn.
"Hróarr.
... "Hróarr(?) ... sál, beggja feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Ǫlvi, fǫður sinn.
"Hróarr ...
Hróð.. (1 förekomst)
§A ... [st]endr steinn þessi, setti "Hró[ð]... §B ... gerði ok "Hróðulfr ...

Sm 101
U 429

G 135

G 106 M

Öl 56 $
G 203 $

U 824

Sö 308
Sm 8 $
U 357 $
U 656 $
G 134

G1M

G 134

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.
Hróðbjarnarfa (1 förekomst)
"Ólafr "Hróðbjarnarfa/"Robbenarve
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
Hróðfinn (1 förekomst)
"Hróðleikr lét gera stein ok skera yfir "Hróðfinn, bróður sinn.
Hróðfúsar (1 förekomst)
eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.

G 134

G 135

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

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](?) ...

Sö 240

Hróðgísl (1 förekomst)
"Sveinn lét reisa stein at "Hróðgísl, fǫður sinn.

G 199 $M

Hróðheiðr (1 förekomst)
"Friðgeirr ok "Alvaldr ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn.

G 206 M

G 276

Hróðheiðu (1 förekomst)
þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok "Hróðheiðu.
Hróðhvat (1 förekomst)
"[G]unnarr(?) ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans.

G 325 $

Nä 28 „

U 464

Sö 107
Sö 200
U 678
U 1102 „
U 1116 „

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

G 118 M

Hróðleik (1 förekomst)
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen,

G1M
G 119 $M

Hróðleikr (2 förekomster)
"Hróðleikr lét gera stein ok skera yfir "Hróðfinn, bróður sinn.
[ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með

G 151 M
G 347 M

Öl 18 $

Hróðlíkn (2 förekomster)
"Jakobr ok "Hróðl[ík]n(?) létu gera þenna stein eptir "Aldvið, sinn son.
"Hróðlíkn(?)
Hróðmar (3 förekomster)
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.

Sm 7 $
Hs 10 $

G 201 M

Sö 11
Sm 1 $
Br Olsen;217A $

U 692
Hs 14 $
Hs 14 $
Hs 15 $
Hs 15 $

G 199 $M

G 199 $M

Ög 172 $
Sm 16

G 111 $

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].
Hróðmarsarfi (1 förekomst)
ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein, "Hróðmarsarfi/"Rodmarsarve.
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.
Hróðorm (1 förekomst)
ok "Alvaldr ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus "Bartolomeus
Hróðorms (1 förekomst)
... sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms. A[m]e[n](?) ... "Saxi [h]jó rúnar.
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 (3 förekomster)
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá

G 242 M
G 351 $M

G 112 $
G 292 M

G 326 M

DR 192

"Geirhvatr af "Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú
§A "Hróðþjóð gerði mik fyrir son sinn. "Líknviðr á mik. §B byrðingr
Hróðþjóðar (2 förekomster)
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
"Guð náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik g[e]ra.
Hróðþrúðr (1 förekomst)
"Hróðþrúðr ...
Hróðulf (1 förekomst)
Ept "Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir.
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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 ...
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Hróðvaldr (3 förekomster)
eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með
... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru
Með náðum "Guðs. "Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir
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Hróðvé (4 förekomster)
"Ófeigr lét reisa þenna stein eptir systr sínar tvær, "Tóra(?) ok "Hróðvé.
"Hróðvé af "Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde,
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem
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Hróðvéar (1 förekomst)
"Jakobr ... gera stein. Biðið bœnir yðrar fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ... ... ... ... ... ... benedicta in mu[lieribus] ...
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Hróðvéu (1 förekomst)
létu gera stein þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u] ... pat[e]rnos[te]r fyrir þeira sál ... ...
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Hróðvið (1 förekomst)
stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í
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hróðviðr (1 förekomst)
Hróð[vi]ðr(?)
Hróðviðr (1 förekomst)
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á
Hróðvilaarfi (1 förekomst)
í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann
Hróðvísl (4 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
§A "Hróðvísl ... §B "Ólafr §C "Matt[ias](?)
Hrói (1 förekomst)
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
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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.
Hrólfr (10 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 ...
"Kolbjǫrn, "Áslakr, "Erlendr, "Kolbeinn, "Sigurðr, ... §C "Hrólfr, "Einarr, "Þórðr, "Hallkell, "Ólafr, "Erlendr, "Bjarni, "Þórr,
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>.
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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.
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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] ...
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Hrœríks (1 förekomst)
son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.
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<hu...> (1 förekomst)
§A [T]ak(?) eigi há(?) á hafi úti, tak heldr <hu...> §B <...uran> <marum>
<hua> (1 förekomst)
"<hua> lét rei[sa]/ri[sta] ... ... sinn.
huárki (1 förekomst)
í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek
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<huas> (1 förekomst)
"<ranuiþi> "<huas> reisti stein þenna eptir "<þanfuþ>.
Hubert (1 förekomst)
... "Gamall(?) léta(?) þenna kirk. "[H]ub[e]rt mason/"Mássonr [vann](?) ...
<hufen> (1 förekomst)
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.
huga (2 förekomster)
vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn vilja.
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
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.
Hugals (1 förekomst)
eptir "Eystein ok eptir "Sigdjarf/"Sædjarf, brœðr sína. Synir "Hugals/"Hugalds réttu stein þenna.
hugannar (1 förekomst)
§A ... ... ... hefi ... ... §B ... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar
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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>.
hugða (1 förekomst)
... ... §B ... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með
hugði (1 förekomst)
reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
hugi (2 förekomster)
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek
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.
hugsot (1 förekomst)
§A ... ... ... hefi ... ... §B ... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D
hugstríði (1 förekomst)
feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda hugstríði byr[skíða].
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hugum (1 förekomst)
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
huic (1 förekomst)
§A medeor(?) huic(?) §B "Jón
<huki> (1 förekomst)
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En "Œpir risti.
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<hula> (1 förekomst)
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr
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<huli> (1 förekomst)
"<huli> lét stein hǫggva ok þeir ... ... eptir "Krók, bróður sinn ...
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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.
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<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.
Hundengja (1 förekomst)
Biðið fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í
Hundingjum (1 förekomst)
Með náðum "Guðs. "Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns
hundrað (7 förekomster)
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia
... hund[rað](?) ...
þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok
á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði
sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok
á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
... Ellifu hundrað ár ok ... biðið fyrir ... ... stein. "Bótviðr lét gera ...
Hunninge (2 förekomster)
Biðið fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
Með náðum "Guðs. "Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok
Húnvið (1 förekomst)
"Tumi reisti stein þenna eptir "Húnvið, bróður sinn, harða góðan dreng.
hurðarjarn (1 förekomst)
"A[nd]r[é]s(?) reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn. "Guð(?)/"Guði(?) ...
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hurðir (1 förekomst)
Þessar hurðir gerði "Þórðr á "Stafi, en "Kári [gerði] hringana góðu.
hús (5 förekomster)
§A "Ericu[s] ... §B "Guðs hús gátt(?)
§A ... ... ... í "Hreiðars hús ... ... §B ... ... ...
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
<...husa> (1 förekomst)
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok ... "<...-husa>, móður sína.
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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.
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husbónda (1 förekomst)
í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr
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húsbónda (1 förekomst)
borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
Húsbý (1 förekomst)
... [ha]nn bjó í "H[úsbý](?) ... ...
húsfreyja (7 förekomster)
"Katrín, "Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í
"Jésús "Krist náði "Hallvéar sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði
mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ... bið[ið](?)
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... "Bótulfs móðir af "Vestrhvetjum/"Västerväte ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome. Hverr sem þetta
Hér liggr "Geirvaldr í "Bergi/"Bjärs ok hans húsfreyja.
"Geirhvatr af "Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem
húsfreyju (9 förekomster)
... "...gǫrðum/"Västergårde(?) lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir henna[r] ...
"Kr[á]ku[a]rfi(?) h[ann] lét gera hva[lf] "...þjóð, sína húsfreyju ... synir ... ...
"Bótgeirr meistari gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til "Eiksta/"Eksta.
§A Biðið fyrir "Sigþjóðar sál, "Bótviðar húsfreyju, "Nikulásar(?) ... ... §B hon(?) ... herra.
þeir[a] [s]ál sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju "Katr[ín]u ... af
"Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju "Katr[ín]u ... af "Hambri/"Hammars.
... fyrir "J[ak]obs(?) ... ... ok hans hús[f]r[e]yju [s]ál ... ...
§A "Lunaneyju, húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu
húsfrú (1 förekomst)
"[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia
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,
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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 „$

Sm 117 „M
G 174 M

G 78 M
G 315 „M

DR EM85;151A

U RR1987;134

DR 133

Húsríkr (1 förekomst)
"Ingvarr(?) ok "Trúfastr(?) ok "Húsríkr(?)/"Ósríkr(?) létu rétta stein at dreng(?) góðan,
hústrú (2 förekomster)
... "Guð, "Maríu sonr, signi hústrú "Maríu sál af "Áslabúðum.
Hústrú "Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a
hústrún (2 förekomster)
þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét hústrún.
"Nikulásar ... fyrir hans sál ... ... ... hústrún(?) ok hans synir ... ... ...
<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.

Ög 240 $
Ög Hov12;21
Vg 81 M
Vg 88 M
Vg 95 M
Vg 95 M
Vg 146 „M
Vg 146 „M
Vg 165 M
Vg 165 M
U 170 „
G 7 „M
G 34 $M
G 65 M
G 101 M
G 123 $M
G 137 M
G 201 M
DR 111 $M
X UaFv1914;47

N 384 M

N 36 M

Ög 136 $
Ög 136 $
N B524 M

hvalf (20 förekomster)
"Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna sálu.
... lagði hval[f] ...
"Bendikt "Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir
"Haraldr gerð[i] [h]valf þenna yfir "... {A}[men]. {Ave} "{Maria}, grati{a} plena. Lát
"Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister.
"Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son.}
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn
félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.}
"Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði.
"Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave "Maria gratia.}
"Gunni ok "Ása létu reisa st[ein] þenna ok hvalf eptir "Eyn[d, s]on sinn. Hann [varð d]auðr í "Eikrey(?). Ha[nn
Hvalf lét ... yfir þeira(?) fǫður "Símon ...
"[L]ík[nv]iðr(?) "Kr[á]ku[a]rfi(?) h[ann] lét gera hva[lf] "...þjóð, sína húsfreyju ... synir ... ...
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ...
"Hróarr(?) ... sál, beggja feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í "Vestkindi/"Väskinde ris[ti].
... ok ... hvalf ...
"Hallþjóð, "Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir
§A "<þuæþ> gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ...
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.
Hváli (1 förekomst)
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.
Hvális (1 förekomst)
"Áni(?) [á] "Hváli’s reist.
hvar (3 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
í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.

N 42 $M

Vg 280 $M

U 948 $

N A281

G 128 $M
N 648 M
N B181 M
N B566 M

G 208

G 276

G 370 $

Br Barnes23 M

hvargi (1 förekomst)
"Kristr hjalpi "Þorsteini "Þórissyni, hvargi sem hann ferr.
hvárr (1 förekomst)
§A Ver þú vinr minn, "Arnfinnr! Legg(?) ... §B ... þitt/þít hvárr(?)/hverr(?) gengi(?).
hvart (1 förekomst)
"Styðingr/"Stœðingr lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
hvast (1 förekomst)
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
hvat (4 förekomster)
Vilið ér hlýða hvat ek vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ...
þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi
§A Maðr skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
...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.
hvatir (1 förekomst)
fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.

G 53

G 97 $M
G 159 M
G 159 M
G 159 M
DR 85 „

Ög 136 $

N 60 „M

Gs 12 $

Ög 136 $

...hvatr (1 förekomst)
... "...hvatr(?) ...
Hvatr (5 förekomster)
"Hvatr lét ger[a] fontker. <bos>
§A "Hvatr, "Hvatr, "Hvatr §B "Benedikter §C "Jakobr "Skraddari §D "Arngísl
§A "Hvatr, "Hvatr, "Hvatr §B "Benedikter §C "Jakobr "Skraddari §D "Arngísl ...
§A "Hvatr, "Hvatr, "Hvatr §B "Benedikter §C "Jakobr "Skraddari §D "Arngísl ...
"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.
Hveimi (1 förekomst)
"Þórðr á "Hveimi er hér jarðaðr.
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

Ög 136 $
Sö 176

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.

Vg 76 M
Vg 81 M

hverjum (2 förekomster)
lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja pater[noster].
fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt hv[erjum] ...

N 149 M
N 358 M

hvern (2 förekomster)
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
"Guð styði hvern er mik styðr til útferðar.

hverr (18 förekomster)
Öl 34 „SENTIDA
Hverr sem þetta less: Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar
Ög 136 $
at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um
Vg 280 $M
þú vinr minn, "Arnfinnr! Legg(?) ... §B ... þitt/þít hvárr(?)/hverr(?) gengi(?).
U Fv1959;196
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir
U NOR2000;27A M
§A Heyr þú hverr þetta gerði. §B "Erri(?) <sliþi> harpu þessi heilum hǫndum. §C
G3M
lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir henna[r] ...
G 5 „$M
þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim. Amen.
G 83 M
§A Hverr sem þetta lesa, [þ]á berr hann prís ... Hv[e]rr ... ... ... ...
G 83 M
§A Hverr sem þetta lesa, [þ]á berr hann prís ... Hv[e]rr ... ... ... ... ... §B ... ...
G 115 $M
sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?)
G 173 M
hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome. Hverr sem þetta ...
DR NOR1988;5 $
§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ...
DR NOR1988;5 $
... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður.
DR NOR1988;5 $
"Kolfinnr/"Gullfinnr fal/fals teitirúnar ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ... ... "Tuli/"Tóli.
N 227 „M
"Ingibjargar "Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál
N 457 M
"[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r] [sál].
N 549 M
lét legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list, "Himinríkis vist.
IS IR;176 M
"Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat vers.

DR 338

N A322 M
N B625 M

G 318 „M

hverrs (1 förekomst)
hinn "Skarpa, fǫður sinn, harða góðan bónda. Verði at ræta(?) hverr’s of brjóti.
hversu (2 förekomster)
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B
jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
hvert (1 förekomst)
... þeim skal segjas sálarmessa hvert ár ...

IS IR;101 „M

G 21 M
G 63 M
G 65 M
G 66 $M
G 67 $M
G 289 M
G 334 M

N 195 M

N 21 M

G 265 „M
DR 156 M
N 72 „M
N 79 M
N 94 „M
N 95 M
N 128 „M
N 161 „M
N 275 „M
N 280 „M
N 297 M
N 391 „M
N 457 M
N 489 M

hvíla (1 förekomst)
Hér h[víla](?) ... ok "Ingir[íðr](?) ...
hvílask (7 förekomster)
"Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar> gerði mik.
hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði [t]vá líksteina(?).
þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir ... ... ...
fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál sem ...
Biðið fyrir þeir[a] [s]ál sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds
hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen.
hvíld (1 förekomst)
Þér er hvíld hǫrð.
hvilir (1 förekomst)
"Sveinn á mik á "Jaðri, en hér hvilir undir "Ása.
hvílir (45 förekomster)
Hér hvílir(?) "Randulfr(?) "Snjóvald[s] ...
"Þórðr "Amdis sonr hvílir hér.
Hér hvílir "Elín "Neriðsdóttir. Artíð hennar er "Klementsmessuaptan.
Hér hvílir "Þóra, móðir "Eiríks prests. Pater noster.
Hér hvílir "Páll "Hallvarðssonr "Víðihol.
Hér hvílir "Guðormr/"Guðþormr "Sleikir. Litla-gangdagadagr er ártíð hans.
"Salgerðr hvílir hér. "Guð gæti þín-na. "Áslakr markaði mik.
Hér hvílir "Pétr prestr.
§A Hér(?) hvílir §B "Garðr "Ǫgmundars[onr].
[H]ér hví[lir] "Margréta(?).
Hér niðri fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir hennar sál.
Hér hvílir undir "Arnfinnr "Jatvarðssonr/"Hávarðssonr.
{Hér hvílir "Brynhildr "Eindriða d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr
hér hvílir

N 536 M
GR 3 $M
GR 4 M
IS IR;73 $M
IS IR;75 $M
IS IR;76 M
IS IR;78 M
IS IR;102A „M
IS IR;102B M
IS IR;107 M
IS IR;109 $M
IS IR;111 „M
IS IR;114 „M
IS IR;116 „M
IS IR;116 „M
IS IR;119 „M
IS IR;120 M
IS IR;121 M
IS IR;126 M
IS IR;129 „M
IS IR;131 „M
IS IR;145 SENTIDA
IS IR;147 M
IS IR;149 M?
IS IR;149 M?
IS IR;155 M
IS IR;155 M
IS IR;174 M
IS IR;176 M
IS IR;200 M
IS RunaIslandi16 M

G 22 „$M
G 115 $M
G 122 M

Hér hvílir "Síra "[K]l[e]metr prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?)
... [hvíli]r/[epti]r "Ǫssur "Ásbjarnar sonr.
"Vígdís "... d[óttir] hvílir hér. Gleði "Guð sál hennar.
Hér hvílir "Bretti[fa] "Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar.
Hér hvílir "Ma[rgrét](?)/"Ma[gnús](?).
Hér hvílir "Margr[ét].
Hér hv[íli]r "Ingibjǫrg "[L]opts dóttir.
Hér hvílir "... [fyr]ir hennar sá[l].
Hér hvílir "Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð
Hér hvílir "Gísl "Jóns sonr "Gísls sonar.
Hér hvílir "Páll "Halldórs sonr, sem "Guð hans sál hafi.
Hér hvílir "Sæmundr "Gamla sonr.
Hér hvílir "Þórðr "Valgarðs sonr, "Guð hans sál hafi.
§P Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir
hvílir "Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr "Guðmunds sonar ...
Hér hvílir "Jón "Óla[fs sonr].
Hér hvílir "Hallbjǫrg ...
Hér hvílir "Hallr "Hrana sonr.
§A [Hé]r hví[l]ir undir "Þo[r]gísl ... §B "Eyjulfs s[onr].
Hér hvílir undir "Valgerðr "Gunnars dóttir, ok biðið fyrir mér.
Hér hvílir "Margréta "Geirm[undar dóttir].
Hér hvílir "Torfi "Bjarn[a sonr].
Hér hvílir síra "Marteinn prestr.
§A [Hér hví]lir "Hlaðgerðr "Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús
§A [Hér hví]lir "Hlaðgerðr "Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús sonr. Bið fyrir.
§A [Hér hvílir] undir "Hjalti "Guðmu[ndar sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr
§A [Hér hvílir] undir "Hjalti "Guðmu[ndar sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr prestr "Guðmun[dar sonr].
Hér hvílir "Halldóra "Þorgísls d[óttir].
§A Hér hvílir "Sigríðr "Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds
[Hér] hvílir "Bjǫrn.
Hér hvílir "Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans
hvílisk (15 förekomster)
Hér hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð
náði "Hallvéar sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál.
Hér hvílisk herra "Jóhan "Raðars sonr, af "Atlingabó/"Atlingbo ...
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G 243 „$M
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G 283 M
G 284 M
G 290 $M
G 295 M
G 297 „M
G 317 $M
DR 6
DR 373 $M

N B333 M

U 243 „
U 364 $
U 613 $
U 699
U 896
U 1036
U Fv1973;194

U 622
U 1142

U 258 $

§A Hér hvíli[sk] "Geirhvatr ... §B ... §C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam
"Geirhvatr af "Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir
"Hegvaldr hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu
"Jóhan, "Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera mik.
fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir hvílisk.
Biðið góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér hvílisk úti.
"Bǫðvé(?) hvílisk [h]ér, "Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ...
Biðið góðs fyrir "Bó[th]eiðar(?) sá[l] af "Bjergi/"Bjärs, sum hér hvílisk.
Biðið fyrir "Bótliknar sál í "Vík/"Vik, sum hér hvílisk.
"Guð náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ...
... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ... ...
skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss
Hvít (1 förekomst)
§A "Síra "Jón sendir "Gunnari "Hvít kveðju "Guðs ok §B sína. "Hákon ...
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.
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hvítr (1 förekomst)
at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
Hvítr (1 förekomst)
"Hvítr ok "Karl ok "Ulfr(?) l[ét]u ...
hvolf (1 förekomst)
Illu vinnr dúfan þar hvolf óisk ok fugl þar tekr þoku.
Hýdýr (1 förekomst)
§P "Ulfr ok "Óðinn ok "Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ... §Q "Ulfúrr ok "Óðinn ok
hýð (1 förekomst)
Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.
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
hykkat (1 förekomst)
... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E vaki hykk-at fylgna manat hirðum ...

hæc (2 förekomster)
Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes] "Ola[i] Calmarn[ensis].
Domini millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. "Bero scripsit.

Öl 34 „SENTIDA
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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.
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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.
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hælibǫrvar (1 förekomst)
§A Hér(?) hafa(?) hælibǫrvar(?) <hart> ... §B ... á’k(?) láð(?) gotalyðum(?) ... ...
Hæni (1 förekomst)
"Nikulás á "Hæni reist.
Hæra (1 förekomst)
"Guð ... "Þorleikr ór "Hæra. Stand þar! "Pétr "Svali mik skrifaði. Amen.
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hærmaðr (3 förekomster)
§A "Eysteinn á mik, §B hærmaðr, §C hærmaðr, §D "Maria, §E hærmaðr.
§A "Eysteinn á mik, §B hærmaðr, §C hærmaðr, §D "Maria, §E hærmaðr.
§A "Eysteinn á mik, §B hærmaðr, §C hærmaðr, §D "Maria, §E hærmaðr.

Sm 71
Sm 71

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.

Sm 110 $
U 335

Ög 112 „

Vg 108

N A39 $M

DR EM85;371B $

Öl ATA4064/60A $
Ög 45
Ög 65 „
Sö 2
Sö 39
Sö 120
Sö 121 „
Sö 126
Sö 144
Sö 171
Sö 197
Sö 199
Sö 218
Sö 219 $
Sö 220 $
Sö 221

"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.
...hǫfði (1 förekomst)
"...hǫfði reisti stein þenna eptir ..., fǫður sinn, mjǫk góðan þegn.
hǫfum (1 förekomst)
§A "Eilífr "Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar.
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 (137 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.
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"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.
"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.
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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] ...
"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.
"Guðleifr ok "Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg, móður hans.
"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.
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§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
"... 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
"Bó[t]... "Auðge[ir]sarfa/"Ocksarve(?) h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til

G 174 M
G 255 M
G 306 M
DR 334
DR 335
DR 369 „
DR 372 $
DR 377
DR 393
N 564 M

Vg 67

N 413 „

Ög 93
Ög 177 „
N A232

N 236
N 735 M

N 319 M
N 320 M

Hústrú "Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
"Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr steininn hǫggva þenna.
"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð
"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.
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í "Niðarósi.
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.
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 (2 förekomster)
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
§A "Sǫlveig á þræðr þessa. §B Hǫlf fimta mǫrk.
hǫnd (2 förekomster)
Haldi hinn helgi dróttinn hǫnd yfir "Brynjulfs ǫndu. Þat sé sat.
Haldi hinn helga dróttinn h[ǫnd]

U 940 $
U 940 $

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

hǫndum (2 förekomster)
U NOR2000;27A M
hverr þetta gerði. §B "Erri(?) <sliþi> harpu þessi heilum hǫndum. §C ... §D ...
N 178 M
"Þorsteinssonr gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær kveldi.

N 68

Bo Peterson1992

N 195 M

U Fv1948;168

M 14

Ög 136 $

Sö 236
N A129 $M

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)
Þér er hvíld hǫrð.
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 (2 förekomster)
"Hǫskuldr(?) ok "Steinhildr létu reisa stein eptir "Steinbjǫrn, góðan.
"Hǫskuldr á.

Vs 24 $

Vg 146 „M
Vg 146 „M

U 77 $
U 78

Hǫsumýra (1 förekomst)
lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar.
Hǫsva (2 förekomster)
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.
eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.}
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,

G 31 $M

i (1 förekomst)
"Jesus nasarenus "Jacobus ... "Laurentius ... §B "Ólafr §C "Þjóði i "Breíðukvíum/"Bredkvie.

Sö 79
U 25
U 302 $
U 890
U 1032

<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>

Nä 24 M

Öl 1 $
Öl 1 $
Öl 28 $
Öl 36 $
Ög 39 „M
Ög 43

i>
<tiu i>

(1 förekomst)

í (360 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.
Hér liggr "Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.

Ög 49 $M
Ög 49 $M
Ög 60 „
Ög 66
Ög 68 $
Ög 81 $
Ög 81 $
Ög 94 $
Ög 94 $
Ög 132
Ög 155 $
Ög 161
Ög 198 $
Sö 34 $
Sö 62
Sö 82 $
Sö 83 „
Sö 84 $
Sö 85 $
Sö 106
Sö 108
Sö 121 „
Sö 126
Sö 130
Sö 132
Sö 145 „
Sö 148
Sö 160
Sö 163 $
Sö 164 $
Sö 165
Sö 171
Sö 195 $
Sö 208
Sö 213
Sö 214
Sö 217

"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.
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>.
[H]ann druknaði í "Englands ...
"... [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 ... ...
at sinn fǫður "Spjót, sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.
þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í austrvegi, áðan folksgrimmr falla orði.
mildan orða ok matar góðan, þat ... §B Hann(?) fell(?) [í(?)] "Gǫrðum(?) ...
"Þrúðrún reisti(?) stein at fǫður sinn "Bjǫrn í "Sǫnd[u]m.
átti bý(?) halfan(?), "Grímulfr átti halfan(?) bý(?) alda(?) í óðali(?).
reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr í "Gǫrðum.
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.
þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
"Guðrún reisti stein at "Heðin, var nefi "Sveins. Var hann í "Grikkjum, gulli skifti. "Kristr hjalp ǫnd kristinna.
lét hǫggv[a] ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
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.
þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr "Ennibrattar.
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 "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 286 M
stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr
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.
Sm 46 „
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
Sm 48
setti stein þenna eptir "Odda, son sinn, harða gó[ða]n dreng. [D]ó [í] ferð(?).
Sm 52
stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu á "Finnheiði.
Sm 101
þenna eptir "Gunnar, fǫður sinn, son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
Sm 101
son "Hróða. "Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á "Englandi í "Bǫðum.
Vg 4
eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
Vg 40
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í orrostu, er barðust konungar.
Vg 61
"Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
Vg 67
bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
Vg 125
g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
Vg 178
ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
Vg 181
þenna eptir "Ólaf, son sinn, dreng harða góðan. Hann varð drepinn í "Eistlǫndum. "Hávarðr(?) hjó s[tein].
Vg 184
sinnar, "Ásbjǫrn ok "Jula, drengi harða góða. En þeir urðu dauðir í liði austr.
Vg 186 $
"Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
Vg 217 „M
ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í "Sigva[ld]stǫðum.
Vg 243 M
"Þorkell "Naktergal risti rúnar þessar í "Ólafs kirkju.
Vg 244 M
Allar sálir hér deypask í þjóð fyrir mik, skál.
U 11
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir
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 29 $
U 29 $
U 57
U 73
U 92
U 112
U 114
U 136 $
U 140
U 160
U 161
U 161
U 169
U 170 „
U 170 „
U 180
U 189 „
U 201 $
U 203
U 209 $
U 214
U 226
U 236
U 243 „
U 258 $
U 336
U 338
U 348
U 348
U 355 $
U 364 $
U 366 „
U 371 $
U 375 $
U 382
U 394
U 437 $

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.
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 ...
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"<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.
at "Banka/"Bagga, son sinn. Er átti einn sér skip ok austr stýrði í "Ingvars lið. "Guð hjalpi ǫnd "Banka/"Bagga. "Áskell reist.
at mág sinn. Fó[r] hæfila, féar aflaði út í "Grikkjum arfa sínum.
"Thomás liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar þessar.
ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §Q "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa
ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda góðan matar. Bjó í "Víkbý(?). §R "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa
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.
ok "Gunnarr ok "Halfdan ok "Ingifastr reistu stein þenna ... ... í "Grjótum ok líkhús/líknhús ok brú. "Guð hjalpi ǫnd hans nú.
"Jógeirr ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.
... létu reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
reisa stein fyrir ǫnd "Ey[nda]r(?), son sinn, dauðr [í] hvítaváðum í "Danmǫ[rku](?). Réð rúnar "Œpir.
reisa stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
ok "Ingigerðr/"Ingigeirr létu reisa stein ok gera aur úti(?) í sundi eptir "Þóri, fǫður sinn. "Þór[ir](?) [lé]t gera sæluhús eptir
"Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
"Gillaug lét hǫggva at "Jǫrund, son sinn, dó í "Heiðabý.
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 AST1;166 M
§A ... ... ... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek
U Fv1912;8
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit
U NOR2000;22 M
"Holma gerði at "Sigtryggs í "<esi> þetta.
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 4 „M
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
G 5 „$M
... ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir
G 12 M
[þe]nna yfir "[B]ótheiðu ... ... ... ... ... f prímst[afr] ... ... í ta[f]lunni(?). Bið[i]ð bœnir ...
G 22 „$M
Hér hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar
G 33 M
"Hróðvé af "Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn húsbónda
G 35 M
"Katrín, "Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu,
G 36 $M
gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra
G 55 $M
en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann skrifaði mik.
G 65 M
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð
G 66 $M
"[Bót]viðr(?) í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð
G 70 M
á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
G 70 M
fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
G 71 „$M
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju
G 78 M
tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét
G 99 M
"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn
G 99 M
"Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
G 99 M
einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
G 100 M
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein byrsustein af
G 101 M
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr
G 101 M
... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann "Geirvald í "Lyum/"Lye.

G 103 $M
G 103 $M
G 111 $
G 114
G 118 M
G 123 $M
G 124 M
G 126 $M
G 129 „$M
G 132 M
G 133 $M
G 134
G 141
G 152 M
G 170 M
G 171 „M
G 174 M
G 176 M
G 178 M
G 182 M
G 182 M
G 182 M
G 182 M
G 182 M
G 184 M
G 192 M
G 203 $
G 206 M
G 210 M
G 220 $
G 224 M
G 231 M
G 231 M
G 234 M
G 238 M
G 241 M
G 255 M

"Jóhan í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r]
ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í "Guði(?) ... ... mik.
reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús
beggja feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í "Vestkindi/"Väskinde ris[ti].
fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].
"Bótulfr "Krassa/"Krasse hann kaupti messuhǫkulin í "Takn/"Aachen.
"Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
Biðið fyrir "Jakobs sál í "<annuhanenkium> sem "Nikulás vá.
"Bótviðr í "Víku(?)/"Vikare(?), "Pétars arfi.
eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
... "Líknmundar í "Slítagǫ[rðum]/"Slitegårds ...
§A "Bótviðr í "Eikibý/"Ekebys. §B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra
Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
Hústrú "Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
Í nafn "Jés[ú] ... ... bœnir ...
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok
"Bótheiðr í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn
lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu
Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í
ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð
l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m]
k sunnudagr týr prím ok í þrettándu raðu.
... "[Kat]rin(?). Þ[e]ir bjuggu í "[Fre]yjil/"Fröjel(?) ... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?)
ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B
"Ólafr í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu
Hér liggr "Geirvaldr í "Bergi/"Bjärs ok hans húsfreyja.
... "[O]ddgeir/"[Bó]tgeir. Er dó í "Holmga[rði] ... ...
... skr[i]faði í skruðkofa.
"Sigfríðr í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok
yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í "Norðrgarðum/"Norrgarde.
"Bó[tul]f í "Bjerum/"Bjerge lé[t] gera st[ein] ... ... ... ok "Pétar ... ... ...
§A "Bótulfr(?) í "Kauparfa/"Kauparve ... ... ... sanktus "Bortolimeus(?), sanktus
Nikulás í "Ringi/"Rings á mik.
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?)
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sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr steininn hǫggva þenna.
es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir hvílisk.
Biðið fyrir "Líknhvatar(?) sál í "Fílum/"File.
náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik g[e]ra.
Bóndinn "Ólafr í "Agnabó/"Angelbos liggr hér undir. Hann á mik.
Biðið fyrir "Bótliknar sál í "Vík/"Vik, sum hér hvílisk.
"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður,
"Sigreifr í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð
náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í
í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys fœrði mik hingat.
§A Herra "Ólafr í "Ruti/"Rute {159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz.
... [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.
§A ... ... ... í "Hreiðars hús ... ... §B ... ... ...
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.
"Áskell í "Garði skar "Samson. Hann drap dýr.
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.
... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ...
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.
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DR M36
DR M42
DR M44
DR M45
DR M46
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DR M54
DR M56
DR M58
DR M60
DR M62
DR M65
DR M66 $
DR M70
DR M71
DR M72
DR M75
DR M77
DR M78
DR M81
DR M82
DR M86
DR M87
DR M91
DR M93
DR M99
DR M101
DR M104
DR M105
DR M109
DR M111
DR M115
DR M117

"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 ...
"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.

DR M120
"Ulfkell í "Lundi.
DR M123
"Ulfkell í "Lundi.
DR M124
"<uma-ut> í "Lundi.
DR EM85;371B $
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
DR EM85;392 $
"Fati í "Lundi.
DR EM85;493 M
ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr
DR EM85;493 M
er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki
DR Fv1993;224 M
§P Knífr bar í. §Q Kníf <bari>.
DR NOR1988;5 $
§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er "Véfriðr/"Véfrøðr gerði ... ept ... fǫður.
N 46 M
Statt í friði "Guðs, "Ása.
N 58 „
"Eilífr "Elgr bar fiska í "Rauðusjó.
N 62
"Engli reisti stein þenna 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 má illt vega, at deyji ár.
N 103 M
"Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í "Langaforsinn. §C fura §D ...
N 126 „M
Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi "Þórðarsonr.
N 154 M
[Sá(?) m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill "Smiðr.
N 184
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
N 192 M
Ek vilda kjósa mey, þá er fegrst er í "Þursheiminum(?).
N 277 „M
... Ártíð "Ingibjargar er þrimr nóttum(?) fyrir "Maríumessu í fǫstu.
N 293 M
§A "Ísakr. "Þórir á mik í "Rónni. §B ... §C "Ísakr §D <fuþork hnisa>
N 344 M
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B
N 392 M
"Lokarr fal lokar sinn í lokarspónum.
N 422 M
menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.
N 446 M
þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
N 449
stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
N 461 M
Unn-ak mæyju, [mikil]látri ... fulgu(?) í(?) festa(?) hafði(?).
N 497 M
Þessir sukku í fjǫrð "Jóhan, "Eiríkr "Loðinn biskup(?) kapaleinn ... ...
N 530 M
Válaðr(?) ók í r[eið] þeirri, "Rúmfari.
N 564 M
ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í "Niðarósi.
N 579
í mundlaugu
N 587 M
... ... ... mínum í "Bjǫrgv[i]n, er mér kendi ... at ... ...
N 607 M
§A "Roma, caput mundi. §B Út var ek í gær.
N 655 M
"Bárðr: trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog. "Vígi. §C ... ...
N A39 $M
s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá.
N A162 $M
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar,
N A162 $M
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
N A198 M
"Þórðr reit í rúnar.

N A232
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.
N A243 M
Lát mik sofa í náð, at ...
N A281
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
N A322 M
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í
N A322 M
vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór þat.
N B249 M
§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi
N B249 M
silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis
N B265 M
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart
N B368 M
flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr
N B380 M
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
N B390 M
"Ingibjǫrg unni mér þá er ek var í "Stafangri.
N B448 M
En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
N B495 M
§A ... ... §B ... en ek man ... §C berr í brjǫst mér ...
N B524 M
fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar
N B566 M
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
N B566 M
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
GR 15 $M
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.
Br Olsen;191A
... [e]n "Hrossketill vélti í tryggu eiðsvara sinn.
Br Olsen;202B $M
"Malaki ok "Patrik. "Adamnán ... ... ... "Jóan prestr í "Kornadal.
Br Olsen;208B
fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
IR 10
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ... §B ...

U 996 $

Sm 115 $M
Sm 145 M
Vg 131 „M
U 15 M

DR 172 M
DR 173 M

<iaʀ>
[lé]t gera sæluhús eptir "Ing[i]þóru, konu sína, ok eptir "<-artu> <iaʀ>

(1 förekomst)

iacet (4 förekomster)
{Hic iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena.
{Hic iacet "Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok
"Þórðr. {Hic iacet "Þ[órðr]}. "Bjǫrn lét gera stein.
"Ingeborg filia "Ermundi iacet hic ...
Iacobus (5 förekomster)
Magister "Ia[c]obus "Rufus me fecit.
Magister "Iacobus "Rufus faber me fecit. "Guð si[gni].

DR 181 „M
DR 182 M
DR EM85;432C M

DR 126 „

U 498 „

U 319

N B27 M

Ög 60 „

G 104E $M

Hs 16 $

Ög 248 $M
DR 148 M

Meistari "Iacobus "Rufus me fecit. Ave "Maria gra[tia].
Magister "Iacobus ... "Rufus fa[ber] [me] fecit. "Guð(?).
{D[ominus]} "Iacobus "<ru/ry>
<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>.
<iasstbmlyc> (1 förekomst)
§A <iasstbmlyc> §B ...
<iattin> (1 förekomst)
"Dýri(?) setti stein þenna eptir "Ásgaut, bróður sinn, er bjó(?) <iattin> <þikra> í "Jǫtunstǫðum(?) ok "Brúna, dreng(?) harða góðan.
<iaþis> (1 förekomst)
ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok> <ablir–mabr> <auhum> §H ... §I
<iauaʀiu> (1 förekomst)
"Greip[a]/"Grip[a] sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ... ... ... [ma]rkaði stein.
ibi (2 förekomster)
§A In monte "Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes "Malchus, "Maximianus,
§A "Jakob olli, "Skjalm gerði. Ubi ara, §B ibi oculus.

íbúi (1 förekomst)
§A Svefn bannar mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat skulu ráða.

N A104 M

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

Sö 60

Gs 12 $

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 „$

Ög 248 $M

DR 345 $

DR NOR1999;21 M

DR 413 $M

Vg 264 M
N 603 M

<iel> (1 förekomst)
§P "Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein epti]r "<iel>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda
Iesu (1 förekomst)
"Johannes. Sic requiescat hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et
<ifr> (1 förekomst)
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður "Ásulfs, drengs "Knúts. Hjalpi "Guð ǫnd hans.
igitur (1 förekomst)
nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et famulas
ignem (1 förekomst)
Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat
ignibus (2 förekomster)
§A Domine "Jesu "[Christe, l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros] de camino ignis ...
§A [Virginis e]gregie ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam

Vg 264 M

ignis (1 förekomst)
l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros] de camino ignis ...

Sö 381
U 151
U 341
U 378
U 624
U 758
U 997
U 1154
M 14
N A13

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.

Sö 2
Sö 141
Sö 229
U 51 „
U 593 $
U 608
U 667
U 857
U 901
U 904
U 922 $
U 925 $
U 963
U 963
U 1160

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.

U 52

Ígulfast (4 förekomster)
"Áfríðr lét at "Svarthǫfða ok at "Ígulfast, sonu sína, ok at "Ásgaut.

U 939
U 1014 $
U 1019

Sö 48
U 279
U 378
U 624
U 665
U 865
U 909 $
U 932
U 961
U 1069 $
U Fv1953;263

U 582 „
U Fv1975;169

U 938
DR 403 $

Sö 232
Sö 350
U 202
U 448
U 620 $
U 849 „
U 940 $

"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
"[Í]gull(?) ok "Haukr gerðu staf, en "Nasi/"Nesi ok "Ǫnundr reistu
§P "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn.

U 940 $
U 1027
U 1047

"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.

G 100 M

ihel (1 förekomst)
yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var
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DR 185 M
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<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>}
<ihu>
"Jón "<ihu>

(1 förekomst)

<iii (1 förekomst)
§B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
<ikkrei> (1 förekomst)
"Ástráðr "<ikkrei> filius.
<ikktiʀ> (1 förekomst)
giftir(?) mínar(?) <ik-ktiʀ> <nu> ...
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<iku> (1 förekomst)
"Þólfr(?) lét reisa stein at "<stibkarl>, bróður sinn ok <sluþ> <iku>.
ilin
ilin

(1 förekomst)

<ilinr> (1 förekomst)
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug
<...ilkar> (1 förekomst)
<...-ilkar> "Unn/unn(?) ...
illa (3 förekomster)
§P "Eindriði skar mjáfingr sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr "Ólafs á "Ló.
"Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.
Illa hefir sá maðr er [h]e[f]ir slíka konu ...
illan (2 förekomster)
Illan ...
kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.
illarum (1 förekomst)
peperit "Christum, "Elisabet peperit "Johannem "Baptistam. In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat
Illfúss (1 förekomst)
"Illfúss. "Uni/"Unni biðr vá.?
illir (1 förekomst)
§A Illir menn eru þeir er ámæla §B óss.
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illorum (1 förekomst)
Hic locus illorum, qui cantant. Non aliorum.
illt (2 förekomster)
ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé
illu (3 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
Illu vinnr dúfan þar hvolf óisk ok fugl þar tekr þoku.
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 (12 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
"Illugi á.

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.
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ilt (5 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.
ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti,

U 411 $

<ilturi> (1 förekomst)
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð

DR 16 M

Imi (1 förekomst)
"Imi/"Immi.

N B252 M
N B252 M

N A39 $M

N 629 M

N B619 M
N B619 M
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ími (2 förekomster)
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn
heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!
ímilli (1 förekomst)
§A "Eilífr "Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr
immaculata (1 förekomst)
§A Gaude, Dei genetrix, virgo immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae genuisti aeterni
immensus (3 förekomster)
"Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C Spiritus Sanctus. §D
qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C Spiritus Sanctus. §D Istius hom[inis]
caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C Spiritus Sanctus. §D Istius hom[inis] [c]um tua
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Immi (1 förekomst)
"Imi/"Immi.
immundi (1 förekomst)
crucis "Christi(?) "Christus contra omnes adversiones immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus
imperat (4 förekomster)
amen. "Christus regnat, "Christus, "Guðlaug, vincit, "Christus imperat. Amen.
... ... ... ... ... "Christus vincit, "Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit
... <artan> "Christu[s] "Christus regnat "[Ch]ristus imperat "Christus ... benedi[cat](?).
amen. "Christus vincit "Christus regnat "Christus imperat, "Christus liberat, "Christus te/et benedicit, ab omni malo

in (70 förekomster)
Öl 35 „$SENTIDA
Laudate Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.
Öl 35 „$SENTIDA
Laudate Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.
Ög 248 $M
§A In monte "Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem
Ög 248 $M
§A In monte "Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes
Ög 248 $M
§B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
Sm 38 M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s [v]en[t]ris tui.
Sm 82 „M
omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen.
Sm 115 $M
A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
Sm 145 M
sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas
Sm 145 M
tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D[omine].
Vg 221 M
{Ave "Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta "Catarina.}
Vg 262 $M
§A Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.
D Fv1980;230 M
Ave "Mari[a], gratia pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et
G 13 M
yðrar fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ... ... ... ... ... ... benedicta in mu[lieribus] ... risti mik.
G 190A M
in tabernaculis
G 278 M
§A In nomine "Domini nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et
DR 25 M
... "Ásbjǫrn hic "Langsum cubat in "Christo requiescens.
DR 166 M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. "Áskell. Ave "Maria
DR 183 M
mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. ...
DR 234 „M
Frater "Toco "<æfsa> gerði mik, frater "Ingema[ru]s scripsit in campana.
DR 336 „M
Ave "Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr

DR 340 „M
Anima famuli tui "Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.
DR 350 M
In manus tuas, Domine, commendo spiritum tuum, "Ása.
DR 410 $
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius
DR 413 $M
Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat
DR 413 $M
mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C
DR 413 $M
digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis
DR 413 $M
que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant
DR EM85;434B $M
§P Ni messi[t] [in/et] uim missam. §Q ... ...
DR EM85;474B M
In nomine patris et filii et spiri[tus] [sancti].
DR NOR1999;21 M
sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra omnes
DR NOR1999;21 M
maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?)
DR NOR1999;21 M
sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et
DR NOR1999;21 M
sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.
DR Aarb1987;205 M
sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo
DR Aarb1987;205 M
non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius,
DR Aarb1987;205 M
famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in
DR Aarb1987;205 M
in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi
DR Aarb1987;205 M
nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes
DR Aarb1987;205 M
adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit
N 53 M
Pater noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas
N 53 M
nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis
N 53 M
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus,
N 142 „M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris] tui. {A[men]}.
N 248 $M
Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus,
N 307 M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulie[ribus].
N 312 M
"Nikolaus ... presbyter in "Lerdal.
N 345 M
§A "Guðríðr. In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus
N 347 M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et be[nedictus].
N 570 M
Pater noster qui es in cœlis.
N 603 M
§A [Virginis e]gregie ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus
N 615 M
Pater noster, qui es in cœlis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat regnu[m]
N 617 M
§A Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus ventris tui. Amen.
N 630 M
Rex Judæorum. In nomine patris. Nazarenus
N 631 M
"Maria peperit "Christum, "Elisabet peperit "Johannem "Baptistam. In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te
N 632 M
§A In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia
N 641 M
§A ... ... Amen. "Nikolai(?) ... §B ... Va[l]ete in Domino §C ...
N A49 M
... þó var in/inn ...

N A63 $M
N A72 M
N A123 M
N A123 M
N A123 M
N A173 $M
N A362 M
N B601 M
GR 51 $M
GR 56 $M
GR 56 $M
Br Barnes21 M

U 224 „

N 631 M

Sm 49 M

N 53 M

U 456

Ög 53 „
Sö 60

Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
§A Pater noster qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave "Maria gratia.
§B Agla. Pater §A noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t
tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A
§A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai.
§A Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar þessar.
Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus,
Gloria in excelsis deo.
"Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?) dedisti(?).
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)
"Ingigerðr er <kynæna> in vænsta.
<in> (1 förekomst)
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ...
incalve (1 förekomst)
"Baptistam. In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat ad lu[cem]/lu[men].
incarnationis (1 förekomst)
Anno incarnationis Domini millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat facta
inducas (1 förekomst)
debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes,
Ing.. (1 förekomst)
"Ing... ... "[Þo]rbjǫrn létu gera brú at "Þegn, fǫður [sinn].
Inga (23 förekomster)
"Sveinheiðr(?) ok "Ing[a](?) ... ... ... "Eyvindar(?). "Guð hjalpi sálu. "Sveinn(?)
"Auða ok "Inga ok "Erindís, þriði, hafa mœðgur [í]ð um gera/gǫrva stein

Sö 65
"Inga reisti stein þenna at "Óleif sinn ... Hann austarla arði barði ok
Sö 192
"Inga lét reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir
Sö 205
reistu stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi
Sö 251
"Díselfr ok "Inga létu reisa st[ei]n þenna eptir "Slóða, fǫður sinn.
U 29 $
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
U 32
stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
U 138 „
... [rei]sa stein ept[ir] ... [o]k "Inga eptir ...
U 239
"Inga lét hǫggva steina ... "... [b]ó[nd]a ... ...
U 329
"Inga lét reisa steina þessa eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann var
U 330
"Inga lét reisa steina ok brú gera eptir "Ragnfast, bónda sinn. "Ǫzurr
U 331
"Inga lét rista rúnar eptir "Ragnfast, bónda sinn. Hann átti einn bý
U 332 „
"Inga reisti staf ok steina at "Ragnfast, bónda sinn. H[o]n kvam at
U 376
"Inga lét gera brú ok steina rétta eptir "Ragna, son sinn, ok
U 690
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál
U 867 $
sína. "Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
U 963
"Neskonungr lét ... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
U ATA4909/78 „
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ...
Nä 12 $
"Inga lét rétta eptir "Ásl/"Ǫsl, s[t]ýkson/s[tj]úpson sinn.
DR 67
"Ketill reisti stein þenna eptir "Inga, fǫður sinn.
DR 116 $
"Tóki reis[ti] [s]tein þenna ept "Þorstein, sinn [b]róður, ok "Inga, sinn fǫðu[r].
N 455 M
§A "Inga §B "... "Ásmundarsonr á mik.

U 15 M

DR 234 „M

Ög 220
Sö 349
U 108 $
G 355
N A299 M

Ingeborg (1 förekomst)
"Ingeborg filia "Ermundi iacet hic ...
Ingemarus (1 förekomst)
Frater "Toco "<æfsa> gerði mik, frater "Ingema[ru]s scripsit in campana.
Ingi (5 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(?)
§P ... §B ... §Q "Ingi á

U 855
U 920 $

Sö 311

N 227 „M
N 277 „M
GR 2 M

N A209 M

Sö 277
U 146 $
U 214
N 304 M
N B104 M
N B390 M
N B520 M
IS IR;78 M
Br Barnes9 M

U 181 $
U 598
U 757
U 758

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.
Ingibjargar (3 förekomster)
Ártíð er "Ingibjargar "Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr
... Ártíð "Ingibjargar er þrimr nóttum(?) fyrir "Maríumessu í fǫstu.
Leiði "Ingibjargar.
Ingibjærg (1 förekomst)
"Ingibjærg(?) mín ... náða mi{k}.
Ingibjǫrg (9 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
"Helga(?), "Ingibjǫrg ...
§A ... ... §B "Bóthildr "Hallkatla "Ingibjǫrg §C ... §D "Jórunn
"Ingibjǫrg unni mér þá er ek var í "Stafangri.
"Ingibjǫrg
Hér hv[íli]r "Ingibjǫrg "[L]opts dóttir.
§A "Ingibjǫrg, hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér.
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.

U 827
Vs 12

U 177

... "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 „$

Sö 171
U 135
U 142

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.
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

U 148 $
U 181 $
U 182
U 217 „
U 455
U 460
U 478
U 495
U 727
U 818
U 827
U 923 $
U 1032
U 1106
Vs 27

U 60
U 498 „

U 497

Sö 196
U 842 $
U 1090 „

Sö 35
U 108 $
U 996 $

"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 ...
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,

Sm 152 $
U 311
U 337 $

Sö 35
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U 115 $
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U 1041
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U 914 $

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 (15 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,
"Ingigerðr.
"Ingigerðr er <kynæna> in vænsta.
Ingigunni (1 förekomst)
"Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.

U Fv1990;36 M

Ingihvatr
"Ingivaldr/"Ingihvatr

(1 förekomst)

U 914 $

Ingikárr (1 förekomst)
"Ingigerðr/"Ingikárr lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok
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Sö 10
Sö 30
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U 311
G 172 M
DR 311
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U 36

U 72

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 (7 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.
"Ingimarr ok "Ólafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku ǫllu.
§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.
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Sö 340 $

Sö 347

"Ingivaldr ok "Gíslaug létu hǫggva steina eptir "Ingimund, son sinn.
"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 (7 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
halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog. "Vígi. §C ... ... §D "Vígi.
Ingiríði (1 förekomst)
"Ingiríði, "Ingu
Ingiríðr (2 förekomster)
Hér h[víla](?) ... ok "Ingir[íðr](?) ...
"Ingiríðr
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
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"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.
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
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U 296
U 306
U 311
U 879
U Fv1990;36 M
J Fv1970;86 M

Ingivaldr (8 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.
"Ingivaldr/"Ingihvatr
Pax portanti, salus habenti. "Ingivaldr.

Öl 17 „
Sö 204 $
U 274 „
U 362 „
U 477 „
U 700

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.

U 701 „
U 932
U 974
U 1032
U 1089
DR 94

"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 ... ... ...

Öl 18 $
Sö 25 $
Sö 69
Sö 153 „
Sö 159
Sö 205
Sö 293
Sö 343
Vg 190
U 172
U 193
U 256
U 341
U 932
U 1084
N 706 M
IS IR;208 $M

Ingjaldr (17 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.
... ... "[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.
"Ingjaldr á mik.
"Páll lét mik, "Ingjaldr gerði.

Ög 136 $

DR AUD2002;135 M

Ingoldinga (1 förekomst)
... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni,
ingordin (1 förekomst)
§A ... gordin(?) ... et ingord[in](?) ... §B ... ...

U 114
U 302 $
U 306
U 306
U 311
U 618
U 842 $
U 996 $
U Fv1948;168

U 29 $
U 73
U 873
U Fv1992;167C
N 337 M
N B122 M

Sö 143
U 423 $
U Fv1988;241
Br Sc11 $

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 (6 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(?) ...
"Árni prestr vill hafa "Ingu.
"Ingiríði, "Ingu
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

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)
Sö 9
þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
Sö 105
... ... "[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.

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

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

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 ...

DR Aarb1987;205 M

U 519

DR NOR1999;21 M

N B594 M

inhabitat (1 förekomst)
in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite
<ini> (1 förekomst)
"Jóbjǫrn ok "<ini> réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar
iniusti (1 förekomst)
"Christus contra omnes adversiones immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster.
inkorþar (1 förekomst)
§A Gordin, kordan, inkorþar. §B ...

Ög N288 $
U 226
N 53 M
N A49 M
N B252 M
Br Barnes9 M
Br Barnes13 M

Vg 144 M

N 502 M
N B257 M

Hs 7

G 203 $

N A188 $M

Sm 66 M
N 38 M

inn (7 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
nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte
... þó var in/inn ...
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!
§A "Ingibjǫrg, hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C "Erlingr.
R[ei]s[t] "Orm[r i]nn ý[r]i(?).
innan (1 förekomst)
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
inni (2 förekomster)
"Nikulás var hér inni, er [hann fó]r.
við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona,
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
inorium (1 förekomst)
"Jerusalem neque congreditur/concreditur, inorium(?), amen.
inri (2 förekomster)
"Guð. INRI.
Dróttinn, INRI.

U 12 „

G 345 M

DR 413 $M

Gs 19 „

Sm 114 M

U 1019

N B257 M

Gs 19 „

U 922 $

<instfau> (1 förekomst)
"<–uikriþ> lét rista rúnar at "... <instfau> ...
intersede (1 förekomst)
Intersede pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli,
intinguat (1 förekomst)
in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia
<inuart> (1 förekomst)
son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.
<iokis> (1 förekomst)
"Kristus "Do[mi]nus(?), "Kristus kon[ungr](?), "Kristus sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi ... §C
<iolatr> (1 förekomst)
"<iolatr> ok "Hemingr létu rétta stein eptir fǫður sinn "Ígulfast.
ioluns (1 förekomst)
þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri
<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 877 U
U Fv1933;134 $

Sö 189

U THS10;58 $

N 102 „

G 156 M
N 293 M
N 293 M

<irþbir> (1 förekomst)
... "... létu reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ... <niþiʀib> ...
is (2 förekomster)
"Frawaradaz <anahaha> is slaginaz.
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.
Ísakr (3 förekomster)
... "Skjaldar(?) ok "Ísakr o[k](?) ...
§A "Ísakr. "Þórir á mik í "Rónni. §B ... §C "Ísakr §D <fuþork hnisa>
§A "Ísakr. "Þórir á mik í "Rónni. §B ... §C "Ísakr §D <fuþork hnisa>

G 202 „SENTIDA
G 202 „SENTIDA

U 519
U 861

U Fv1933;134 $
U Fv1933;134 $

U 446 „

G 299 „$M

G 216 $

FR 5 $M

DR 51 M

Sö 133

Isem (2 förekomster)
§A "Jakobr "Isem/"Isums {1568} §B "Jakobr "Isem/"Isums {1621}
§A "Jakobr "Isem/"Isums {1568} §B "Jakobr "Isem/"Isums {1621}
<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>
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.
<iskar> (1 förekomst)
Biðið fyrir "Bótulfs(?) sum ... "Bótviðar(?) borna(?) <iskar>.
Ísland (1 förekomst)
"Ormika, "Ulfhva[t]r(?), "Grikkjar, "Jórsalir, "Ísland, "Serkland.
<isli> (1 förekomst)
... <isli> "...gísl/"Gísl... ... ...
Ísli
"Ísli

(1 förekomst)

<isn> (1 förekomst)
"<aiti> reisti <isn> <aþis> eptir "<ata>. "Ásbjǫrn hjó.

G 177A M

Isome (1 förekomst)
Bróðir "Jakobr af "Isomi/"Isome.

G 177A M

Isomi (1 förekomst)
Bróðir "Jakobr af "Isomi/"Isome.

N A110 M

DR Aarb1987;205 M

íss (1 förekomst)
Íss, úr, ár, reið(=Ívarr) reis[t].
istam (1 förekomst)
patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque in

N 633 M
N B619 M

istius (2 förekomster)
§A Við augum. "Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak et auk "Abdenago. ... ... ...
Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C Spiritus Sanctus. §D Istius hom[inis] [c]um tua misericordia. Messias, "Soter, §E "Emanuel,

DR 152 M

Ísulfr (1 förekomst)
Hér liggr "Ísulfr "Þorgísls sonr.

G 202 „SENTIDA
G 202 „SENTIDA

Isums (2 förekomster)
§A "Jakobr "Isem/"Isums {1568} §B "Jakobr "Isem/"Isums {1621}
§A "Jakobr "Isem/"Isums {1568} §B "Jakobr "Isem/"Isums {1621}

N B516 M

<isut> (1 förekomst)
§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C ... §D er <þ->

Sö 41 $

it (3 förekomster)
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.

Bo Boije4 $
N 159 M

§PB ... §PC ... §PD ... ... §QA "Folki §QB ok §QC "Kilfir §QD it f[áðu] tinnu, tinnu fáðu.? §RA ... §RB ... §RC ... §RD ... ...
"A[nd]r[é]s(?) reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn. "Guð(?)/"Guði(?) ...
<itiþ> (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir "[Svei]n(?), son sinn, harða góðan dreng <itiþ>.

Vg 126 „

<iþalra> (1 förekomst)
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u]

Gs 12 $

<iþiam> (1 förekomst)
... [epti]r "<iþia-m> fǫður sinn ...

U 1137 „

<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

Sö 82 $
U 519

<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

<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>.
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iudicaris (1 förekomst)
te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.
iugiter (1 förekomst)
benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii
<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].
<iuria> (1 förekomst)
létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.
iustificeris (1 förekomst)
§A Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.
<iuta> (1 förekomst)
þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.
<iutis> (1 förekomst)
góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.
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<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
Ívarðr (1 förekomst)
"Ívarr/"Ívarðr(?) ... ...
ívarr (1 förekomst)
§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.
Ívarr (16 förekomster)
"Jóarr/"Ívarr reisti eptir "Einar(?), bróður(?) sinn, dreng góðan.
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein
"Ívarr hjó rúnar þessar yfir "Skalmi, bróður sinn.
"Ívarr ".../"Sm[ið]r(?) gerði mik, en "María á mik.
"Jón o[k] "[Ív]arr(?) vǫktu "Ólafsv[ǫk]u[n]ó[tt] hér. R[éð](?) "Sím[o]n(?) amen
"[Í]varr(?) ... ...
<abc> "Ívarr gerði mik, sonr "Þóris "Sindras[onar].
"Ívarr á.
"Ívarr á.
"Ívarr
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...
"Ívarr reist rúnar þessar. Hér eru þeir(?) ... várum(?)
§A <fuþor[k]> §B "Ívarr/"Jóarr á sverð.
§A "Styrkárr, "Ívarr, "Jón, "Þórir, "Hávarðr, "Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B
"Ívarr/"Ívarðr(?) ... ...
Hér hvílir "Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál
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Ívars (2 förekomster)
Mik á "...kanpr(?) "Ívars [son](?) ... ...
Hér liggr "Þórðr "Ívars sonr.
iwrocte (1 förekomst)
"Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.
já (1 förekomst)
Sá maðr reist rúnar þessar, er g[is]tingu(?) á presti já.
Jacob (1 förekomst)
§A ... "[Ja]cob(?), Credo ... "Hely ... §B ... Soter, Ag[ios] §C ... Eia. Deus
Jacobi (2 förekomster)
"Olavus "Jacobi ... ... ... ... ...
Intersede pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et sancta
Jacobus (4 förekomster)
§A "Jesus nasarenus "Jacobus ... "Laurentius ... §B "Ólafr §C "Þjóði i
"Jacobus
Magister "Jacobus "Rufus faber me fecit.
Magister "Jacobus me fecit. "Tóki keypti mik. "María.
Jacop (1 förekomst)
"Marce(?) filii(?) "Bene[dicti] "Maria §B "María "Magdalena "Jacop "Óláfr "Laurencius "María "Bartholomei "Egidii "María kross
Jaðri (1 förekomst)
"Sveinn á mik á "Jaðri, en hér hvilir undir "Ása.
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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
jafnan (2 förekomster)
"Guð gæti þín, "Erlingr "Sigmundarsonr, nú ok jafnan.
nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
Jafra (1 förekomst)
"Óttarr(?) [r]eisti stein þe[nna ep]tir "Jafra ok "Víg, brœðr sína.
Jakob (10 förekomster)
þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein
"Jakob <þimes-e> "Guðs náð hon [er] stór.
í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en
§A "Jakob olli, "Skjalm gerði. Ubi ara, §B ibi oculus.
Meistari "Jakob "Rauðr af "Svineburg gerði mik. "Jésús "Kristr.
Mik "Jakob "Rauðlitr gerði.
Meist[ari] "[Jakob] "[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar
"Jakob.
"Jakob
Jakobr (16 förekomster)
"Jakobr ... gera stein. Biðið bœnir yðrar fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ...
"Jakobr ... ok "Auðreif[r] ...
"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður
í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann
§A "M[aría] hjalpi oss ... ... ... <gyri> <os> §B "Ólafr ok "Jakobr <uakada>.
... ... §K "María ... ... ... ... ... ... sankt[a] "María "[Ja]kobr meist[a]ri <fuþorkhni[a]s>
"Jakobr ok "Hróðl[ík]n(?) létu gera þenna stein eptir "Aldvið, sinn
§A "Hvatr, "Hvatr, "Hvatr §B "Benedikter §C "Jakobr "Skraddari §D "Arngísl ...
Bróðir "Jakobr af "Isomi/"Isome.
yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein, "Hróðmarsarfi/"Rodmarsarve.
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§A "Jakobr "Isem/"Isums {1568} §B "Jakobr "Isem/"Isums {1621}
§A "Jakobr "Isem/"Isums {1568} §B "Jakobr "Isem/"Isums {1621}
§A ... "Rasmus(?) §B ... §C ... §D ... §E "Jakobr
"Jóhan, "Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera mik.
"Bótulfr ... ... "Bótviðr ok "Jakobr ok "Ólafr ...
"Sigleifr ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn
Jakobs (9 förekomster)
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður
hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir hennar sál pater
"Bótgeirr meistari gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra
Biðið fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti
Biðið fyrir "Jakobs sál í "<annuhanenkium> sem "Nikulás vá.
... herra "Jakobs móðir ok "Hegviðar.
sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok "Bótviðar.
"Jóhan, "Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu
... fyrir "J[ak]obs(?) ... ... ok hans hús[f]r[e]yju [s]ál ... ...
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].
jar (2 förekomster)
§AP <niuha>borumz <niuha>gestumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu
felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §B ginnurunoz.
jarðaðr (1 förekomst)
"Þórðr á "Hveimi er hér jarðaðr.
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jarðar (1 förekomst)
Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu
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 (1 förekomst)
brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í "Niðarósi.
Jarl (16 förekomster)
"Holfi gerði kuml þessi eptir "Ja[rl](?), fǫðurbróður sinn, ok eptir "Áskel bróður.
"Sveinn ok þeir brœðr reistu stein eptir fǫður sinn "Jarl. "Guð h[ja]lpi ǫnd hans ok "Guðs móð[i]r í ljós.
... "Jarl reistu [stei]n þenna eptir bróður/brœðr "Ótryggs.
"Ingimarr ok "Ingimundr ok "Sveinungr þeir létu reisa stein at "Jarl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Bjǫrn gerði kuml þessi at "Holmfast, fǫður sinn, ok "Jarl, bróður sinn.
"Jǫrundr ok "Jarl, þ[eir s]ynir(?) "Ingimarar ok "Ketileyjar, létu gera merki eptir
"Jǫrundr reisti stein þenna eptir "Jarl, son sinn.
"Jǫrundr reisti steina þ[essa epti]r "Jarl, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Holmfríðr lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok
"Jarl ok "... ... stein at "Geirfast, fǫður sinn.
"Áli/"Alli ok "Jǫfurfast létu gera merki eptir "Jarl, fǫður sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr,
"Jarl ok "Karl ok "Ígulbjǫrn létu rétta steina þessa ok gera brú þessa
"Fastbjǫrn ok "Jarl létu rétta stein at "Þorstein, fǫður sinn, "Hringja.
"Ingimundr ok "Þórðr, "Jarl ok "Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn,
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"Ulfr ok "Holmbjǫrn ok "Ábjǫrn ok "Rúni þeir létu hǫggva stein at "Jarl, fǫður sinn, "Arnfríðr at bónda sinn.
§A "Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
Jarla (1 förekomst)
"Styðingr/"Stœðingr reisti stein þenna eptir "Jarla, bróður sinn.
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 (4 förekomster)
Sm 76
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
U 617
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
N B368 M
við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls ... ... ... ...
Br Barnes24 M
§A Jórsalafarar brutu "Orkhaug. "Hlíf, matselja jarls, §B reist.
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Jarls (1 förekomst)
sinn, ok at "Gísl ok at "Ingimund. Hann var drepinn austr, sonr "Jarls. "Œpir risti.

N A33 M

N 170 M

Ög 14

G 155 M

N B448 M

Sm 119 M

U 720 $

jarlsins (1 förekomst)
§A Vakat hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem jarlsins menn ...
Jarlssonr (1 förekomst)
"Sigurðr "Jarlssonr reist rúnar þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann
Jarna (1 förekomst)
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Jarna, son sinn.
jarnaði (1 förekomst)
"Geirvaldr jarnaði dyrr.
jarns (1 förekomst)
vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja
Jarnstorp
"Jarnstorp

(1 förekomst)

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 „

N B625 M

N B524 M

U 226

N B241 M

N 391 „M

N 263 M

N A188 $M

Vg 264 M
G 278 M
N B619 M

Jarpulf (1 förekomst)
"Hvatr(?) reisti stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
jartegna (1 förekomst)
ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu
jartegnir (1 förekomst)
postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú
jarteiknum (1 förekomst)
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta.
játa (1 förekomst)
§A Ek sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér
Jatvarðssonr (1 förekomst)
Hér hvílir undir "Arnfinnr "Jatvarðssonr/"Hávarðssonr.
Jehovah (1 förekomst)
... §F serpens, aries, leo, §G vermis §H arreton §I "{Olaus} §K "{Jehovah}
Jerusalem (1 förekomst)
"Jerusalem neque congreditur/concreditur, inorium(?), amen.
Jesu (3 förekomster)
§A Domine "Jesu "[Christe, l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros]
§A In nomine "Domini nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug,
§A O Domine "Jesu "Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B

Br Olsen;194 $

G 176 M

G 369 M
N 136 M

Ög Fv1999;177 M
Sm 116 „M
Vg 222 M
Vg 245 M
Vg 247 M
Vg 253 M
U DLM;70 $M
Vr 5 M
D Fv1980;230 M
G 31 $M
G 104E $M
DR 410 $
DR 413 $M
DR EM85;427 „M
N 216 „M
N 248 $M
N 345 M
N 348 M
N 634 M
N 636 M
N 638 M
N A362 M
GR 12 $M

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].
Jésú (1 förekomst)
Í nafn "Jés[ú] ... ... bœnir ...
Jesum (2 förekomster)
"Jesum(?)
Per "Jes[um].
Jesus (27 förekomster)
"{Jesus "Nazarenus} re{x} Judæorum.
"[Je]sus "Nazarenus
Ave "Maria "Jesus "{Haquinus magister}.
Ave "Maria "Jesus {magister "Haquinus}
Ave "Maria "Jesus. {Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo
Ave "Maria "Jesus "{Haquinus}
§A Pater cust[o]diat te, "Jesus "Christus benedicat te, "Borg... §B ...
"{Jesus} "Petrus curatus
ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus Dominus noster.
§A "Jesus nasarenus "Jacobus ... "Laurentius ... §B "Ólafr §C "Þjóði i
§H ... §I <fuþorkhniastbml[ʀ]> ... rúnar(?) ... §J ... ... "Jesus nasarenus ... ... §K "María ... ... ... ... ... ... sankt[a]
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et
§A "{Jesus "Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B
§P "Jesus "Nazarenus §Q ...
"Johannes, Tetragrammaton, Agla, "Agios, <annail>, "Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús "Kristus.
"David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus, "Matthæus, "Lucas, "Johannes. §D
In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus "Christus. Amen.
eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator agios athanatos eleison ... ... agla.
§A O Alpha, "Christus et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D "Johannes, "Matthæus,
§A Agla. "Guð. Sator, are[po] §B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus "Kristr. "María gæt mín. ...
"Johannes, "Marcus, "Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave "Maria, "Jesus "Kristr. Ave "Maria.
"David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus, "Lucas. §C Agla. Alpha et
§PA ... §PB agla tetragramma[ton] "Jesus soter(?) ... pater arethon(?) §PC filii/fili[us] ... §QA

GR 12 $M
GR 12 $M
GR 13 M
GR 14 $M

a[lpha](?) et(?) §QC finis(?) o[mega]. §QB agla tetragramma[ton] "Jesus ... pantocrathon. §RA "M[aria] a[ve] §RB agla tetragramma[ton]
... pantocrathon. §RA "M[aria] a[ve] §RB agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater "Ch[ristus] r[ex] adon[ai]
"María, "Eloihi[m], "Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok sonr ok andi.
"Jesus "Kristr hjálpi. "[Ch]ristus natus est nobis.

Jésús (26 förekomster)
Ög 49 $M
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein
Sm 22 M
Ave "Maria. Gratia. Bróðir "Sibbi. "Jésús "Kristus.
Vg 219 M
"Jésús. "Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar
U Fv1983;229 M
§A ... "Jésús, "Jésús, "Jésús, kalksins/kalkans gardr/gardian(?), "Jésús,
U Fv1983;229 M
§A ... "Jésús, "Jésús, "Jésús, kalksins/kalkans gardr/gardian(?), "Jésús, "Jés[ús]...
U Fv1983;229 M
§A ... "Jésús, "Jésús, "Jésús, kalksins/kalkans gardr/gardian(?), "Jésús, "Jés[ús]... §B ...
U Fv1983;229 M
"Jésús, "Jésús, "Jésús, kalksins/kalkans gardr/gardian(?), "Jésús, "Jés[ús]... §B ... ráð rúnar.
G 38 „M
§A "Jésús náði ǫllum kristnum sálum. Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ...
G 38 „M
§A "Jésús náði ǫllum kristnum sálum. Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ... ... "Óttars(?) sál ... ... "Jóhan ...
G 104A $M
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta
G 115 $M
"Jésús "Krist náði "Hallvéar sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs
G 118 M
í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen, amen.
G 167 $M
"Jésús "Kristus náð "Bótviða sál ... til bœna ...
G 168 „$M
"Jésús "Kristus náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater
G 334 M
lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen.
DR 175 M
Meistari "Jakob "Rauðr af "Svineburg gerði mik. "Jésús "Kristr.
DR 177 M
"Jésús "Kristr.
DR 373 $M
Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr mei[st]a[r]i.
DR 414
"Jésús
DR EM85;432H M
"Jésús "Kristr ... þann er mik skrifaði.
N 108 M
§AP Ek heiti "Jésús "Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða harðan
N 108 M
§AP Ek heiti "Jésús "Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða harðan dauð. §C "Thomás.
N 117 M
"Jésús
N 134 „M
"Jésús
N 216 „M
"Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús "Kristus. Tetr[agrammaton]. "Hákon.
N 289 M
alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ...

U Fv1983;229 M

Jésús.. (1 förekomst)
"Jésús, "Jésús, kalksins/kalkans gardr/gardian(?), "Jésús, "Jés[ús]... §B ... ráð rúnar.

G 40

U 799 $M
N 707 M
Br Sc9
Br Olsen;202A $M
Br Olsen;202B $M

Sö 140
U 478

Öl KALM1982;57
Ög 130 „
Sm 80
N A189 M

U 77 $
U 121 $
U 297 $
U 306
U 519

U 1051

jó (1 förekomst)
Jó þann "Oddr rak.
Jóan (5 förekomster)
"Thomás liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar þessar.
"Jóan
"Jóan
"Jóan prestr reisti þessar rúnar. <fuþorkhniastbml>
"Kristr, "Malaki ok "Patrik. "Adamnán ... ... ... "Jóan prestr í "Kornadal.
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 (4 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
§A <fuþor[k]> §B "Ívarr/"Jóarr á sverð.
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.

U 1015 $

U 211 $

U 474
U 911

Sö 234
U 539
U 659
U 824
U 887
U 1127
N B565 M

U 855

Öl 43 $
Ög 164
Ög 231 $
Sm 120 M
U 50
U 179
U 216
U 337 $
U 547

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].
Jógeirr (7 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.
"Jógeirr
Jógerðr (1 förekomst)
"Ingi... ok "Jógerðr þau létu reisa stein þenna at "Eist, son sinn, "Ernfastr ok
Jóhan (32 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
"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.

U 565 „
U 572
Vs 20
G 4 „M
G 38 „M
G 62 „M
G 69 M
G 103 $M
G 119 $M
G 122 M
G 152 M
G 162 M
G 163 M
G 166 $M
G 178 M
G 212 M
G 244 „M
G 302 „M
G 331 $M
N 462 M
N 497 M
N B4 M
N B44 M

"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
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ... ... "Óttars(?) sál ... ... "Jóhan ... <fuþorkhn[iast]blmʀ> ... "Ólafr ... "Guð náði sá[l](?). Ráði
... ok ... ... ... ok pater noster ok ave "Maria. "Jóhan ...
"Sigreifr gerði. "Jóhan lét gera.
"Jóhan í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn
ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim
Hér hvílisk herra "Jóhan "Raðars sonr, af "Atlingabó/"Atlingbo ...
í "Eikibý/"Ekebys. §B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu ár.
"Jóhan <h> <r>
"Jóhan ok "Bótgeirr létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af
"Jóhan, smiðrinn, "Gagnviðararfa/"Gannarve viðr "Riðanes/"Ridanäs.
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú
... ... lét gera stein yfir "Jóh[a]n ...
"Jóhan, "Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok
... ... "Jóhan "Ólafs son er(?) ...
§A Herra "Ólafr í "Ruti/"Rute {159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er góðr. Þat er
"Ljót[gei]rr ok "Jóhan erusk vinir.
Þessir sukku í fjǫrð "Jóhan, "Eiríkr "Loðinn biskup(?) kapaleinn ... ...
"Jóhan á.
§A ... ... §B "Jóhan tvá "Þorkell eyri ... "Þjóðgeirr. §C <fuþorkhniastbmly>

N B448 M

IS RunaIslandi64 M

N 631 M

Jóhani (1 förekomst)
at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú
Jóhanna (1 förekomst)
"Jóhanna(?)
Johannem (1 förekomst)
§A "Maria peperit "Christum, "Elisabet peperit "Johannem "Baptistam. In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi,

Johannes (22 förekomster)
Öl 34 „SENTIDA
Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes] "Ola[i] Calmarn[ensis].
Ög 248 $M
"Martinianus, "Dionysius, "Serapion, "Constantinus, "Johannes. Sic requiescat hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi
G 194 M
"Ambrosii, "M[arci], "Vit[alis], "Nicomedes, "Primi, "[Ba]rnabe, "[Jo]h[a]nn[e]s "P[auli], "[Proc]essi
DR EM85;438F $M
"Petrus, "Johannes, "Simon/semp[er] ...
DR AUD1992;259 M
§A "Johannes "Ma[rcus](?) "Matthæus ... §B ... ... ... agla gala
DR AUD1993;265 M
§A "[Johan]nes "Marcus "Lucas §B "Dionysius(?) [tetra]grammaton.
DR AUD1995;284 M
laga gala. <þruh> crux "Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?) "Johannes [crux](?) "[Matthæu]s(?) <þru-> §B <artan> ... <artan>
DR AUD2001;252 M
§A Crux "Christi crux ... §B ... crux "Johannes crux. §C Cr[u]x "Lucas crux "<ma...> §D <fufius>. "Kristina.
N 53 M
et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus, "Matthæus, "Marcus, "Lucas.
N 173 M
§A "Matthæus §B "Lucas §C "Marcus §D "Johannes
N 216 „M
"Petrus, "Paulus, "Andreas, "Marcus, "Maria, "Matthæus, "Lucas, "Johannes, Tetragrammaton, Agla, "Agios, <annail>, "Messias, "Jesus,
N 248 $M
tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus, "Matthæus, "Lucas, "Johannes. §D Tetragrammaton. Alpha et O[mega].
N 262 M
a[nimam](?) credo §C "M[atthæus](?) ap[ostolus](?) "L[ucas](?) "J[ohannes](?)
N 634 M
et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D "Johannes, "Matthæus, "Lucas.
N 635 M
"{M}a{tthæu}s "{M}a{rcus, "Luc}[as, "Joh]a{nne}s.
N 637 M
§A "Dionysius, "Johannes, "Serapion §B "[Malch]us, "Maximianus, "Dionysius ... §C ...
N 638 M
§A ... ok arreton. "Johannes, "Marcus, "Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave "Maria, "Jesus
N A71 M
§A "Marcus "Matthæus "Lucas "Raphael §B ... ... "Johannes §C ... §D ...
N A77 M
§A ... "Johannes, §B "Marcus, §C "Lucas, "Matthias/"Matthæus. Pax §D portanti!
N A362 M
Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus, "Lucas. §C Agla. Alpha et O[mega] ...
N B583 M
tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C Svá erum mit skyld til "...
N B596 M
Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ... "Marcus, "Lucas(?), "Johannes(?) §E ... §F ...

Öl Fv1972;266 M
Vg VGD1984;75 M
G 54 $M
G 105 M
G 229 M
DR EM85;430D M
N B13 M
GR 13 M
GR 13 M

Jóhannes (9 förekomster)
"Jóhannes ...
"Pétr á mik. "Jóhannes risti mik.
harmrǫðum(?)/harmbráðum(?) §C ... ... ... ... ... §D "María, "Jóhann[es](?)
§A Hjalp "María ... §B "Mattis, "Jóhannes "Ma[r]iksen, "Hans "Mariksen
§A ... §B "María §C "Jóhannes §D "Markus §E "Lúkas ... ... apostel(?).
"Jóha[nnes]
§A "Mikjáll, "Pétr, "Jóhannes, "Andrés, "Lafranz, "Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir
"María, "Eloihi[m], "Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok sonr ok andi.
"María, "Eloihi[m], "Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok sonr ok andi.

G 35 M
G 255 M
G 312 M

N B184 M

N 368 $M

DR 403 $

N 151 M

Jóhans (3 förekomster)
"Katrín, "Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð,
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.
jók (1 förekomst)
Fanabelti jók bjarzku þina
jól (1 förekomst)
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
Jólgeir (1 förekomst)
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
jólum (1 förekomst)
"Þorsteinn "Bengeirr reit rúnar þessar sunnudag þann, er næstr ... jólum.

Jón (27 förekomster)
Öl Fv1972;268 M
"Jón/"Jónn [h]efir smíðat.
U 279
"Bjǫrn ok "Ígulfastr ok "Jón létu gera brú at "Þorstein, bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
U 993
"Jón ok "Jǫfur[f]ast létu reisa stein ok brú eptir "Víga, fǫður, son
U 1031
"Holmbjǫrn ok "Þorbjǫrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at "Jón, fǫður sinn.
U 1052
ok "Borgfastr ok "Andvéttr ok "Þjalfi þeir létu rétta stein eptir "Jón, frænda sinn. "Ingulfr hjó stein. "Þjalfi hjó stein.
Bo NIYR;6
§P "Jamts §Q "J[ón] "Á[s]m[undar] s[onr].
Bo NIYR;7 M
<fuþor{k}hniastbmlyøqxp> "Jón á mik.
N 92 „M
"Þorgeirr prestr lét gera mik. "Jón gerði mik, með "Guðs miskunn.
N 336 M
§A "Jón §B "Jón
N 336 M
§A "Jón §B "Jón
N 341 M
"Jón
N 438 M
"Jón gaf "Heinr[ek].
N 456 M
"Jón
N 473 M
"Jón o[k] "[Ív]arr(?) vǫktu "Ólafsv[ǫk]u[n]ó[tt] hér. R[éð](?)

N 608 M
§A medeor(?) huic(?) §B "Jón
N 616 M
"Magnús, "Sigurðr, "Haraldr, ... §B ... "Arnviðr, "Sigurðr, "Jón, "Sigurðr, "Glúmr §C ... Pater Noster
N A307 M
"Jón "<ihu>
N B66 M
<fuþorkhniastbmly> "Ása, "Jón, "Sigríðr, þǫkk(?)
N B333 M
§A "Síra "Jón sendir "Gunnari "Hvít kveðju "Guðs ok §B sína. "Hákon ...
N B395 M
"Jón.
N B434 M
§A "Jón "Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón
N B434 M
"Jón "Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr mik.
N B599 M
§A "Styrkárr, "Ívarr, "Jón, "Þórir, "Hávarðr, "Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr,
N B599 M
§A "Styrkárr, "Ívarr, "Jón, "Þórir, "Hávarðr, "Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr, "Bárðr, "Ólafr, "Kolbjǫrn, "Áslakr,
IS IR;119 „M
Hér hvílir "Jón "Óla[fs sonr].
IS RunaIslandi16 M
Hér hvílir "Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.
X PomChudziak2003;123 $
"Jón á táfl.

Öl Fv1972;268 M

IS IR;107 M
IS IR;116 „M
IS IR;116 „M

N 387 M

N 258 M

Bo Peterson1992

Jónn (1 förekomst)
"Jón/"Jónn [h]efir smíðat.
Jóns (3 förekomster)
Hér hvílir "Gísl "Jóns sonr "Gísls sonar.
§P Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr
"Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr "Guðmunds sonar ...
Jónsmessudagr (1 förekomst)
"Jónsmessudagr er nú.
Jónssonr (1 förekomst)
Þessar rúnar reist "Eindriði prestr "Jónssonr, ok biðið fyrir mik.
Jór (1 förekomst)
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.

Ög 52 $

DR 222 M

Öl 49 „$

U 605 „

Br Barnes24 M

Br Barnes14 M

U 136 $
G 216 $

G 110 $

N 317 M
N A139 $M
N B104 M

Jór.. (1 förekomst)
... ok þeir brœðr létu le[ggja] ... þenna yfir "Jór... ...
Jórdan (1 förekomst)
"Jórdan risti rúnu, ráði þann er kann.
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.
jórsalafarar (1 förekomst)
§A Jórsalafarar brutu "Orkhaug. "Hlíf, matselja jarls, §B reist.
jórsalamenn (1 förekomst)
Jórsalamenn brutu haug þe[nna].
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 ...
Jórunn (3 förekomster)
[H]ér er "Jórunn jǫrðuð.
§A "Jórunn/"Ǫrn <fuþor[khn]iastblmeø> "Hani §B <fuþorkhniastblmeø>
§A ... ... §B "Bóthildr "Hallkatla "Ingibjǫrg §C ... §D "Jórunn

U 142

Vg 2
N 251

Sö 266
Sö 288 $
U 143
U 147 $
N 61

DR Aarb1987;196 M

IS IR;149 M?

Ög 189
Sm 106 $
U 319

Ög 187
U 323 $

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](?).
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
Josef (1 förekomst)
§A Floribus et lignis quoddam mirabile vas fit §B "Josef.
Jósep (1 förekomst)
§A [Hér hví]lir "Hlaðgerðr "Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús sonr. Bið fyrir.
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

Juda (4 förekomster)
Vg 81 M
... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt hv[erjum] ...
DR Aarb1987;205 M
Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus sancti,
N 248 $M
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it
N A362 M
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit

DR EM85;434D M
DR EM85;434E M

G 78 M

DR 413 $M

Ög Fv1999;177 M
N 630 M

DR 373 $M
DR 373 $M

Vg 184

Sö 362 $

Judas (2 förekomster)
Orabat "Judas ... ...
Orabat "Judas ...
Jude (1 förekomst)
ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét hústrún.
judeorum (1 förekomst)
§A "{Jesus "Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas
judæorum (2 förekomster)
"{Jesus "Nazarenus} re{x} Judæorum.
Rex Judæorum. In nomine patris. Nazarenus
júðar (2 förekomster)
þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan
gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr mei[st]a[r]i.
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.

N 297 M

Vg 204 M

N 405 M

Ög 64 $
U4
DR 213

U 539

DR M25

U 319
U 901
U 904
U 1005

U 490

jumfrú (1 förekomst)
Hér niðri fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir hennar sál.
jungfrú (1 förekomst)
"Ǫnundr. Jungfrú er mín ró. ... ... viðr(?) mitt(?) ... ... "Ǫnundr meistari
justi (1 förekomst)
... martiribus, letamini e{x}ultent justi mirabilis ...
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
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,

U 272
U 313
U 314 „
U 846
U 898
U 931
U 993
U 1089

U 312

U 75
U 1098

U 1015 $
U 1056
U 1065 $
U 1073 „
U 1086 „
U 1121 $
U 1131 „

Sö 234

N B145 M

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
"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.
jǫlunbúðar (1 förekomst)
forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit

jǫrð (3 förekomster)
Sö 154
upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
DR EM85;493 M
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð
N B496 M
manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú

N 317 M

Öl 1 $

Sö 21 „
Sö 260
Sö 292 $
U 43
U 413
U 426
U 753
U 917
U 1048
U 1168

Sö 292 $
U 1085 $

U 1085 $
N 281 „M

jǫrðuð (1 förekomst)
[H]ér er "Jórunn jǫrðuð.
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.
Jǫrundar (2 förekomster)
"Gulleifr ok "Sjóli létu reisa eptir "Ingifast, son "Jǫrundar/"Jǫrunda.
[Ártíða]rdagr "Jǫru[nda]r [er] ... nóttum eptir "Barthol[omeusmessu](?).

Öl 25 $
Vg 92
U 72
U 307 $
U 323 $
U 347
U 425 $
U 762
U 779
U 942
U 977 „
U 989
U 995 „
U 1006
U 1063 $
U 1106

N 156 M

Ög 136 $

N 425 M

Ög 60 „
Ög 132

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
jǫtna (1 förekomst)
§A Jǫtna ... §B Dr[óttinn](?)
jǫtun (1 förekomst)
hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi
jǫtunn (1 förekomst)
Reist rammr jǫtunn rúnar.
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.

G 78 M
G 99 M
G 170 M
G 184 M

U 585 „

DR NOR1998;8

U 792 $

U 1030 „

U 214

k (4 förekomster)
ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan.
hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
k sunnudagr týr prím ok í þrettándu raðu.
<k> (1 förekomst)
kuml þetta gera(?) ok "Ábjǫrn at son sinn góðan <sas> at "Ǫnundr <k-> <u> <an> <tauþar> "Guð hjalp[i] ...
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

Ög 135 $

Kag (5 förekomster)
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður sinn.
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... 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]
<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>.
Kain (2 förekomster)
§P "Adam, <biku>, "Eva, "Kain. §Q "Adam, <bi> <gus>, "Eva, "Kain.
§P "Adam, <biku>, "Eva, "Kain. §Q "Adam, <bi> <gus>, "Eva, "Kain.
Kál (1 förekomst)
ok "Ǫnundr, "Ingifríð[ar] synir, rei[stu] eptir "<iarlʀ> ok eptir "Kál, fǫður sinn.
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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 ...

Vg 247 M

kalendas (1 förekomst)
Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus ecclesiae
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<kales (1 förekomst)
§A <kales fales> agla §B ... agla
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 (2 förekomster)
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður sinn, er
§A "Þórir "Kalfr reist rúnar þessar, allsvaldandi "Guð beini fyrir §B honum.
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
"[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 ...
kalikr (1 förekomst)
Kirkja. Sanctus. Kalikr.
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kalkans (1 förekomst)
§A ... "Jésús, "Jésús, "Jésús, kalksins/kalkans gardr/gardian(?), "Jésús, "Jés[ús]... §B ... ráð rúnar.
kalksins (1 förekomst)
§A ... "Jésús, "Jésús, "Jésús, kalksins/kalkans gardr/gardian(?), "Jésús, "Jés[ús]... §B ... ráð
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.
<kallo> (1 förekomst)
Hér liggr "<kallo> ... af "Sundr[al](?).
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 ...
kaltr (1 förekomst)
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D ...
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kamb (3 förekomster)
Á mik, þenna kamb, "Nikulás.
"Arngunnr gaf mér kamb.
Kamb góðan gerði "Þorfastr.
kambr (2 förekomster)
kambr
§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.
Kambs (1 förekomst)
... §B "María, móðir "Guðs ... allra várr. §C "Péto "K[a]mbs §D ... §E <[f]uþorkh[nias]> §F <fuþor[k]h[nia]s[tb]lm[y]> §G
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)
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
<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.
kanik (1 förekomst)
§A ... kona kanik ... §B "Ari lagaði ... §C ... ...

<kanit> (1 förekomst)
"<kan-it> í "Lundi.
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kann (10 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.
Ráði sá er kann nafn "Þorbjǫrn "Krák(?)
§D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.
... ráða kann, forn(?) ...
"Jórdan risti rúnu, ráði þann er kann.
ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu
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kannk (1 förekomst)
§A Kann’k hrafn/"Hrafn nár ... §B ... ... mátit
kannu (1 förekomst)
§A Herra "<lin> þessa kannu á, ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð
Kanp (1 förekomst)
"Þorgeirr reisti kuml þessi eptir "Ǫnund "Kanp, fǫður sinn.
...kanpr (1 förekomst)
Mik á "...kanpr(?) "Ívars [son](?) ... ...
Kanpr (1 förekomst)
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir
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kapalein (1 förekomst)
"... á kapalein/kapaleinn.

N 649 M

Kapalein (1 förekomst)
sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?) váð(?)] §D
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kapaleinn (3 förekomster)
biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok
Þessir sukku í fjǫrð "Jóhan, "Eiríkr "Loðinn biskup(?) kapaleinn ... ...
"... á kapalein/kapaleinn.
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Kappa (1 förekomst)
húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?)
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)
§A "Eindriði §B gerði §C kar vel.
<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.
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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(?).
Káradóttur (1 förekomst)
Ártíð er "Ingibjargar "Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar
Kári (12 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
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(?).
Þessar hurðir gerði "Þórðr á "Stafi, en "Kári [gerði] hringana góðu.
"Kári "Neriðssonr reist mik.
Karin (1 förekomst)
Þenna stein lét gera "Karin, "Sigtryggs, yfir "Bótheiðu, sína dóttur.
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.
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Karl (40 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 ...
Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k
"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.
"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.
"[K]arl merki sk[ar] á hepti, "Ari lamdi/lengði skept[i].
"Karl á "Lundi.
"Karl á "Lundi.
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"Karl
"Karl
"Karl risti.
"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] ...

Ög 67

Karna (1 förekomst)
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.

Sm 90

...kárr (1 förekomst)
"Kárr/"...kárr(?) ... ...

Sö 128
Sm 90
Vg 73
U 643
U 644 $
U 654 $
U 792 $
N 434 „M

N 704 M

Sö 106

Kárr (8 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
"Kárr r[eist] mik.
Kárs (1 förekomst)
§A "Halldórr §B "Kárs sonr á.
karsar (1 förekomst)
sá vestarla um verit hafði, borg um brotna í ok um barða, ferð hann karsar kunni allrar.

U 343 „
U 364 $

Karsi (2 förekomster)
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Karsi ok "<kar-...> ... sinn. Hann var dauðr í hvítaváðum.

Vg 180

Kártóki (1 förekomst)
"Kártóki setti stei[n] ... Er varð ... "[F]undinn [hj]ó.

U 249 $

U 931

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(?) ...

U 249 $

Kassi (1 förekomst)
"Gunnviðr lét stein hǫggva ok "Kasi/"Kassi/"Gási eptir "Svarthǫfða, fǫður sinn, mann g[óð]an(?).

G 306 M

Kassla (1 förekomst)
"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður,

G 306 M

Kassle (1 förekomst)
"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir

U 923 $

Öl 5 „
Ög 88
Sm 144
DR 277

Vg 248 M

Sö 152
Vg 177 $
U 189 „
U Fv1980;235 M

N B255 M

<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
Katerina (1 förekomst)
Dat "Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens
Káti (4 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
"Káti(?)
Kátr (1 förekomst)
§A "Myttar bolla, "Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan

G 192 M

G 28 $M
G 35 M
G 42 M
G 60 M

G 289 M

G 70 M

N B255 M

Vg 79

U 174 „

DR 280

Katrin (1 förekomst)
... "[Kat]rin(?). Þ[e]ir bjuggu í "[Fre]yjil/"Fröjel(?) ... sunnudagr ok ...
Katrín (4 förekomster)
"Hegleikr gerði stein þenna. "[Kat]rín(?) ok "Auðulfr þeir létu ger[a] ...
"Katrín, "Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein
"Katrín "Vestrgǫrðum/"Västergårde lét gera þenna stein yfir sína móður
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður
Katrínu (1 förekomst)
[o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju "Katr[ín]u ... af "Hambri/"Hammars.
Katrínumessu (1 förekomst)
þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í
Kattr (1 förekomst)
§A "Myttar bolla, "Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B
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>.
Káulfr (1 förekomst)
"Káulfr/"Kalfr ok "Autir þeir settu stein þenna eptir "Tuma, bróður

G 170 M
G 238 M

G 170 M
G 238 M

Sö 325
G 148 M
G 381 M

G 249 M

G 126 $M

Kauparfa (2 förekomster)
Biðið fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í
§A "Bótulfr(?) í "Kauparfa/"Kauparve ... ... ... sanktus "Bortolimeus(?), sanktus
Kauparve (2 förekomster)
Biðið fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu
§A "Bótulfr(?) í "Kauparfa/"Kauparve ... ... ... sanktus "Bortolimeus(?), sanktus "Paulus, sankta
Kaupi (3 förekomster)
"Kaupi reisti stein eptir "Sveini, fǫður sinn.
"Þjokki "Kaupi á mik.
"Kaupi skrifaði mik.
kauptan (1 förekomst)
kirkjupre[sts]/kirkjupre[sta] ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum lítlu "Folbóa garða.
kaupti (1 förekomst)
"Bótulfr "Krassa/"Krasse hann kaupti messuhǫkulin í "Takn/"Aachen.

Vg 56 $

<kaur> (1 förekomst)
"Styr[l]akr/"Styr[l]augr setti stein þenna eptir "<kaur>, fǫður sinn.

Ög 27 „
Ög 28 „

<kautaun> (2 förekomster)
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
... son, er bjó á "<kautaun> ... bónda(?) sinn.

U 174 „

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

FR 6 M

Sö 42

DR 48 M
DR 404
DR M91

U 755 $

Vs 24 $

DR 163 M

N 587 M

Sm 16

N B255 M

Kefas (1 förekomst)
"Kefas(?) á mik.
...kel (1 förekomst)
"Sigvaldi reisti ... ... "...kel, brytja sinn.
...kell (3 förekomster)
"<ua–>, "Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína. "...kell h[jó].
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.
kemr (1 förekomst)
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir
kend (1 förekomst)
§A Kirkja er "Kristi kend, mǫnnum, §B "Sveinn sonr "Geirmundar, til miskundar.
kendi (1 förekomst)
... ... ... mínum í "Bjǫrgv[i]n, er mér kendi ... at ... ...
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
kennir (1 förekomst)
bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns

Sm 4 M
Vg 252 M
DR EM85;432D M

N B516 M

Öl 12 „$
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Ög 230
Sm 5
Vg 11
Vg 13
U 247
U 293
U 421
U 434 $
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U 946 $
DR 391 $
N 228

U 270 „
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ker (3 förekomster)
"Finnviðr hjó þetta ker á "Dýrabergi(?).
"Andreas gerði ker.
ker
<kermet> (1 förekomst)
§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C ... §D er
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.
"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 ...
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Sö 289
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U 846
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U Fv1976;107
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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.
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.
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Sö 19 $
Sö 158 $
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"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(?)
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 (35 förekomster)
Öl 5 „
"Aldi ok "Keti[ll] ... stein eptir "Káta, fǫður sinn.
Ög 90
"Ketill ... ... ... ... frænda sinn.
Ög 240 $
"Ketill lagði hvalf þ[etta] ... ... si[nn]. "Guð hjal[pi] "Tunna/"Tonna
Sö 46
bróður sinn "Sverra(?), er varð dauðr á "Englandi. Kuml gerðu þetta "Ketill [ok] "Stakkr.
Sö 338
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn,
Sö 349
"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð hjalpi.
Sm 109 „
"Ketill reisti stein eptir sinn bróður "<nahhar> "Steins so[n].
Sm 121 $
"Ketill reisti kuml þessi eptir "Lei[k](?), móðurbróður sinn.
Sm 148 „
"<akoft> ok "Geira ok "Ketill lé[tu] rétta stein eptir sinn fǫður "Egil. "[A]rnfastr risti ok
Vg 79
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
U 97 „
"Holmfríðr lét gera merki eptir ... ok "Kvígulfr eptir fǫður sinn. "Ketill hjó rúnar.
U 284
"Sveinn risti rúnar þessar. "Ketill(?) lét hǫggva ok "Manni/"Máni. Þeir létu hǫggva eptir "Gunna,
U 288
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
U 319
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð
U 334
eptir fǫðu[r] [si]nn "Bjǫrn ok móður sína ... [hjal]pi sálu ... "Ketill risti.
U 351
"Ketill lét reisa stein eptir fǫður sinn "Véstein ok "Végerðr, "Guð
U 371 $
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í
U 423 $
"Ketill lét rétta stein þenna eptir "Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn.
U 987
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn.
U 999
"Haursi ok "Ketill reistu eptir "Þegn, fǫður sinn, steina þessa, at bónda góðan á
U 1044
"Ketill lét reisa st[ein] ... [fǫ]ður sinn, "Gulla at bónda sinn.
U 1053
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok
U 1104 $
þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu rúnar á þessa[r].
U 1114 „
"Ketill lét gera brú eptir sjalfan sik ok "Fastr(?) eptir ... ... ...
U Fv1988;241
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður
DR 14 M
"Ketill "Urni liggr hér.
DR 59 M
"Ketill.
DR 67
"Ketill reisti stein þenna eptir "Inga, fǫður sinn.
DR 403 $
"Sveinn ok "Ketill reistu stein eptir "Jólgeir/"Ígulgeir, fǫður sinn.
DR M51
"Ketill í "<roini>.
N 154 M
[Sá(?) m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik.
N 251
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur
N 272 M
"Ketill setti stein þenna eptir "Finn, mág sinn.
N 451 M
"Ketill á.
N 500 M
"Ketill

U 500
U 1039 $

U 1039 $

Sö 178
U 195
U 285
U 918
U 1025 „
U 1053

U 346 „
U 356

U 103
U 843 „
U 1040 $
U 1088 „
U 1108 „$

DR 107
N 390 „M
N 493 M

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,
"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 (3 förekomster)
reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.
"Guð dróttinn hjalpi sálu "Ketils.
"Guð taki sál "Ketils.

N 413 „

U 62
U 80
U 302 $
U 319
U 418
U 421
U 908

Sm 81 „M

Vg 225 M

U 209 $
Gs 14
DR 179 M

Vg 211 M

Sö 204 $

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.
<keuk> (1 förekomst)
"Guðs prestr(?) "Alfvin(?) þetta skrifaði á <keuk>.
Keypmaðr (1 förekomst)
{S[igillum] "Ási "Keypmaðr} <s>
keypti (3 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 ...
Magister "Jacobus me fecit. "Tóki keypti mik. "María.
<ki>
"<ui> "<ki>

(1 förekomst)

<...kialt> (1 förekomst)
§P Hér skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér

U 633

U 720 $

Vg 85

G 104E $M

Bo Boije4 $

Sö 213

<...kifa> (1 förekomst)
"<...kifa> lét reisa stein eptir "Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir
<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> ...
kíka (1 förekomst)
§F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok> <ablir–mabr> <auhum> §H ...
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.

N 148 M

Kinn (1 förekomst)
"Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar þessar.

Öl 10 „$

<kinu> (1 förekomst)
"Eimundr ok "Gunna[rr] ... þeir [k]uml(?) gerðu þessi eptir "<kinu> vitran.

Br E9 M

kirk (1 förekomst)
... "Gamall(?) léta(?) þenna kirk. "[H]ub[e]rt mason/"Mássonr [vann](?) ...

Öl 34 „SENTIDA
Sm 25 M
G 48 M
G 104C M
G 107 M
G 108 M
G 108 M
G 221 M
G 329 M
DR 163 M
N 172 M
N 314 M
N 378 M
N 553 M
Br Or10 $M

Hs 19 M
G 171 „M
N 350 M
N 357 $M

Öl 36 $
Sö 337 $M
Sm 6 M
Sm 6 M
Vg 217 „M
Vg 223 M
Vg 243 M
U 687
G 21 M
G 119 $M
G 178 M

kirkja (15 förekomster)
Hverr sem þetta less: Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa
"El[gjaholts] kirkja ... ...
[e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var] kirkja málað ... ... ... ... ... ... ... §B ... ...
Miskunni oss "Guð ok sú heilag[a] kirk[ja].
§A "Garða/"Garde kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir.
§A Hjalpi oss [s]ú [h]eilaga kirkja. "María. §B ... kirkja ... ... ...
§A Hjalpi oss [s]ú [h]eilaga kirkja. "María. §B ... kirkja ... ... ...
§A ... kirkj[a]/kirkj[u] §B <fuþo[rk]>
§A ... §B ... ... §C "Bótviðr(?) §D Sú heilaga kirkja. §E ...
§A Kirkja er "Kristi kend, mǫnnum, §B "Sveinn sonr "Geirmundar, til
Þessi kirkja er vígð "Sanctus "Ólafi konungi.
"Sancti "Nikulás kirkja.
Kirkja. Sanctus. Kalikr.
"{Kvik}na {k}[ir]{k}[j]a á mik.
Eng(?) er kirkja goði(?) ljúf(?) s[em](?) ...
kirkjan (4 förekomster)
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í
Þetta’s {k}ir{k}jan á "{K}irkjuvelli.
Kirkjan á "Kirkjuvelli á mik.
kirkju (24 förekomster)
fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
"Auðulfr gerði kirkju.
"Bósi telgði kirkju. ... "Bósi telgði stein til "Skatamanna(?) kirkju.
"Bósi telgði kirkju. ... "Bósi telgði stein til "Skatamanna(?) kirkju.
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í "Sigva[ld]stǫðum.
... [o]k(?) "Ólafr ger[ði]/ger[ðu] [k]irkju.
"Þorkell "Naktergal risti rúnar þessar í "Ólafs kirkju.
at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ...
... gerðu [þei]r(?) kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim
hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...

G 221 M
G 291 $M
G 334 M
DR 315
DR 347 $M
N 110 M
N 121 M
N 148 M
N 210 $
N 257 M
N 397 M
N 560 M
N 564 M

G 249 M

U 170 „

G 107 M

G 104E $M

G 249 M

G 249 M

§A ... kirkj[a]/kirkj[u] §B <fuþo[rk]>
"Lafranz, "Bótviðar sonr meistara, gerði kirkju þessa, af "Áskelheim/"Eskilhem.
sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum
"Tóki lét kirkju gera ok ...
"Kristr "Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup ok "Ásbjǫrn "Múli.
§A "Þórolfr gerði kirkju þessa. "Ásgrímr, "Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði, "Sjaundi,
"Þórulfr gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr,
"Ragnarr biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
§A ... við andlát sitt ... §B ... kirkju þessi til gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar
kirkju
[kir]kju(?)
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í "Niðarósi.
kirkjufarveg (1 förekomst)
ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum lítlu "Folbóa garða.
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
kirkjum (1 förekomst)
§A "Garða/"Garde kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar
kirkjun (1 förekomst)
§E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok> <ablir–mabr>
kirkjupresta (1 förekomst)
Þetta er vitni kirkjupre[sts]/kirkjupre[sta] ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn
kirkjuprests (1 förekomst)
Þetta er vitni kirkjupre[sts]/kirkjupre[sta] ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu

N 350 M
N 357 $M

U 432 „

U 60

N A39 $M

Kirkjuvelli (2 förekomster)
Þetta’s {k}ir{k}jan á "{K}irkjuvelli.
Kirkjan á "Kirkjuvelli á mik.
<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.
kistil> (1 förekomst)
mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau],

kistill (5 förekomster)
Ög 181 $
"Þorgaut ..., fǫður §B sinn ok þau "Gunna bæði. Þistill/mistill/kistill.
Vg Fv1992;170 M
§A ... kistill ... §B ... ... kistill ...
Vg Fv1992;170 M
§A ... kistill ... §B ... ... kistill ...
DR 239
ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...
N B391 M
<mistill tistill pistill kistill ristill gistill bistill>

N 541

U 432 „

U 644 $
U 654 $

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.

DR 28 „M

Ög 20 $

<kiæ> (1 förekomst)
[H]ér liggr ... "<kiæ-> "Ebbis sonr(?).
Kjallak (1 förekomst)
"Holmgeirr ok "Brandi þeir reistu stein þenna eptir "Kjallak/"Kjullak, fǫður sinn.

Sö 339 „
U 42
U 287

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

G 163 M

kjallara (1 förekomst)
"Jóhan ok "Bótgeirr létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af "Sjónheim/"Sjonhem gerði mik.

N 69 „M

N 192 M

U 944

Kjós (1 förekomst)
"Loðinn á "Kjós lét penta þetta.
kjósa (1 förekomst)
Ek vilda kjósa mey, þá er fegrst er í "Þursheiminum(?).
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 $

Sm 11
Vg 169

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.
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.

Sm 133

N 640 M

N A39 $M

Sö 310 „

N 72 „M

U 618
N B13 M
N B13 M

N 368 $M
N 536 M
N 554 M

N 225

Klakkr (1 förekomst)
§A "Glǫggr/"Klakkr reisti stein þenna eptir son §B sinn "Þorbjǫrn.
Klas (1 förekomst)
... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D Consummatum est. "Klas á
KlaufaKári (1 förekomst)
á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá. §E ...
Klefa (1 förekomst)
... "Holmfastr l[ét] ... [epti]r "Klefa, fǫðu[r] ...
Klementsmessuaptan (1 förekomst)
Hér hvílir "Elín "Neriðsdóttir. Artíð hennar er "Klementsmessuaptan.
Klemet (3 förekomster)
"Ingríðr ok "Gyríðr létu rétta stein eptir "Klemet, fǫður sinn, ok "Ingigerðr(?) [at] bónda sinn.
§A "Mikjáll, "Pétr, "Jóhannes, "Andrés, "Lafranz, "Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs
sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs helgir [menn].
Klemetr (3 förekomster)
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð
Hér hvílir "Síra "[K]l[e]metr prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?)
... gæti þín "Klemetr ok allir helgir menn, þat sé [sa]tt(?).
Kleppi (1 förekomst)
þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.

DR 271

Sm 137

U 1143 $

G 284 M

G 284 M

GR 55 M

G 254 $M

G 331 $M

G 172 M
N 126 „M
N 158 M

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.
Klinti (1 förekomst)
Biðið góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér hvílisk úti.
Klints (1 förekomst)
Biðið góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér hvílisk úti.
kljár (1 förekomst)
"María(?) kljár.
klokkara (1 förekomst)
§A Þǫkk, herra "Kristr. "Eyrhvatr hefr gert, klokkara sonr. Amen. §B Laetabundus.
klokkari (1 förekomst)
§A Herra "Ólafr í "Ruti/"Rute {159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er góðr. Þat er s[a]tt. §E
klokku (3 förekomster)
"Ingimarr ok "Ólafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku ǫllu.
Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á
"Unnulfr gerði klokku þessa.

N A306 M

N A333 M

U 1065 $

N 546 M

U 91

U 628 „

Ög 136 $

N B181 M

Vg 177 $

klókr (1 förekomst)
§A "Óttarr á §B klókr maðr.
Kloppa (1 förekomst)
§A "Gloppa/"Kloppa §B Prestdóttir byrlar þér. §C ...
<klsi> (1 förekomst)
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr ok "Fox létu reisa stein eptir fǫður sinn "Kára.
klukkari (1 förekomst)
klukkari(?)
<kmuai> (1 förekomst)
reisa stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n> <iubnrt>.
Knakr (1 förekomst)
"Þorbjǫrn ok "Ormr ok "Hjalmfast[r] ... ok "Knakr(?) ok "Þorsteinn reistu stein at "Holmstein, fǫður sinn.
knátti (1 förekomst)
hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr.
knefa (1 förekomst)
... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E vaki hykk-at fylgna manat hirðum
Kneikis (1 förekomst)
"Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur "Gneggis(?)/"Kneikis(?).

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(?)

U Fv1990;39B M
U NOR2000;26 M
U NOR2000;26 M
DR Fv1993;224 M
N 467 M

N B480 M

DR EM85;462A $
DR EM85;534B M
DR Fv1993;224 M

Ög 136 $

Ög NOR1997;28
Vs 15

kníf (5 förekomster)
"Likko/"Liko/"Linko(?) á kníf.
§P "... á kníf. §Q ... gera kníf.
§P "... á kníf. §Q ... gera kníf.
§P Knífr bar í. §Q Kníf <bari>.
Ek fann kníf.
knífi (1 förekomst)
... með knífi s[ín]um ...
knífr (3 förekomster)
§A ... §B knífr mælti.
"Páa knífr góðr.
§P Knífr bar í. §Q Kníf <bari>.
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 $
N 377 M

Sö 217
Sm 54 M
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 $

N A89 M

Ög 136 $

U 214
N 527 M

Knúti (3 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.
"Knúti
Knútr (12 förekomster)
"Svertingr ok "Kári ok "Guðmundr ok "Skári ok "Knútr reistu stein þenna eptir "Ótrygg, fǫður sinn, er fell í liði
"Guð geymi H[erra] "Engibriktssonar sálu. Hann "Knútr hér liggr.
... [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.
Knútsmessudagr (1 förekomst)
"Knútsmessudagr ...
knýja (1 förekomst)
hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr.
knǫrr (2 förekomster)
ok "Ingibjǫrg eptir bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
Hér stóð knǫrr úti.

Vs 11 „$

Öl ATA4376/56B $

U 1053

Sö 258 $
Sö Fv1958;242

N A74 M

Sö 362 $
N B132 M
N B132 M
N B599 M

Vg 178
Br Barnes2 M

N 107 M
N 249 M
N 711 M

Kofri (1 förekomst)
"Guðfríðr(?)/"Kofri(?) ok "Holmbjǫr[n](?) ... "[Gí]sla(?) [gó]ð[an](?) mann.
<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.
Kolbeini (1 förekomst)
§B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn vilja.
Kolbeinn (4 förekomster)
"Kolbeinn ok "Juli reistu stein eptir "Ingvar, bróður sinn.
§A ... §B "Kolbeinn ... ... "Kolbeinn ...
§A ... §B "Kolbeinn ... ... "Kolbeinn ...
... §B "Þormóðr, "Bárðr, "Ólafr, "Kolbjǫrn, "Áslakr, "Erlendr, "Kolbeinn, "Sigurðr, ... §C "Hrólfr, "Einarr, "Þórðr, "Hallkell,
Kolbeins (2 förekomster)
eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
"Eyjulfr "Kolbeins sonr reist rúnar þessar hátt.
Kolbjǫrn (5 förekomster)
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni sendimanni.
"Kolbjǫrn hét maðr er bjó hér.
"Kolbjǫrn á.

N A128 $M
N B599 M

DR NOR1988;5 $

Sö 202 $

Sm 55 $

U Fv1992;168C

Vg 184
Br Olsen;183 $

U 1117
N A222

U 177

Öl SAS1989;43

§A "Kolbjǫrn á §B "Sullr.
"Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr, "Bárðr, "Ólafr, "Kolbjǫrn, "Áslakr, "Erlendr, "Kolbeinn, "Sigurðr, ... §C "Hrólfr,
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.
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 (3 förekomster)
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

N B625 M
Br Barnes1 M

§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr
Þat er víkingr/"Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.

koma (4 förekomster)
U 719
"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
DR EM85;493 M
lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær
N 648 M
fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú
N B308 M
Mynda ek miklu optar mjǫð-ranni koma náliga.

N B265 M

komat (1 förekomst)
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B

G 192 M

komið (1 förekomst)
ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat komið allir þe[ir] ...

N A150 M

komit (1 förekomst)
er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...

N 102 „
N 422 M

kómu (2 förekomster)
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum

Vg 91 M
Vg 199
U 435
G 138
DR 55
DR 97
DR 209 $
N A39 $M

kona (14 förekomster)
"[H]eiðr(?). Af barni dó kona "Andresa prests.
... ... ... ... ... "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
n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá. §E ...

N B257 M
N B489 M
GR 15 $M
Br Barnes9 M
Br Olsen;215 $
Br Page1998;21

við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar
§A ... kona kanik ... §B "Ari lagaði ... §C ... ...
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.
§A "Ingibjǫrg, hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C "Erlingr.
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 (50 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 $
G2M
G 35 M
G 46 M
G 111 $
G 114
DR 41
DR 212
DR 378
N 251
N 287 M
N 437 M
N A7 M
N B496 M
N B524 M
N B552 M
N B644 M
Br Sc15
Br Olsen;184 $
Br Olsen;193B $
Br Olsen;194 $
Br Olsen;200A

Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr.
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir hennar sál pater noster.
"[Sigr]eifr(?) ... lét gera stein eptir konu sína "Ástríði ok ...
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?)
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.
"Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
§A "Þorbergr "Erlendssonr ... §B "[Gu]nnvǫru, konu sína. §A Þrim nóttum eptir "Bó[tulfsmessu](?) ... §B
... yfir leg "Þóru, konu sinn[ar]. ... "Thomásmessu ...
§A "Nikulás ann konu þeirri vel er "Gýríðr heitir, stjúpdóttir §B "Pitas-"Rǫgnu
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at
mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.
Illa hefir sá maðr er [h]e[f]ir slíka konu ...
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B
... "[G]unnhil[d]i konu sín[a] ...
"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]. ...

G 158 $M
DR 4
IS IR;181 M

konung (3 förekomster)
"Geirhvatr ... §B ... §C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?).
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist rúnar.
... ríkja konung hér grafinn er vá {d}reka þenna.

DR 373 $M

Ög 136 $
Ög 136 $

konunga (1 förekomst)
konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan
konungar (6 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
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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.
skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr
hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram
konungi (2 förekomster)
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla létu ris[ta] ..., þau hjún eptir [si]k(?)
Þessi kirkja er vígð "Sanctus "Ólafi konungi.
konungr (11 förekomster)
§A "Kristus "Do[mi]nus(?), "Kristus kon[ungr](?), "Kristus sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ...
§A Konungr er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari
sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af
§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,
§A "Haraldr §B konungr "Leifr §C ...
"Ólafr konungr skaut milli steina þessa.
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu
"Ólafr konungr.
"Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er
konungs (3 förekomster)
stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn, þann er var skipari "Haralds konungs.
á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar, "Noregs konungs.
dreng, á blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s [d]ó[mi]. §C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum
kordan (1 förekomst)
§A Gordin, kordan, inkorþar. §B ...
korn (1 förekomst)
annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt
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Kornadal (1 förekomst)
"Malaki ok "Patrik. "Adamnán ... ... ... "Jóan prestr í "Kornadal.
Korpr (1 förekomst)
... eptir "Eystei[n], bónda sinn. "Kor[pr] ...
kostar (1 förekomst)
eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
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<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
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Krák (1 förekomst)
Ráði sá er kann nafn "Þorbjǫrn "Krák(?)
kráka (1 förekomst)
látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E vaki hykk-at fylgna manat hirðum ...
Krákuarfi (1 förekomst)
"[L]ík[nv]iðr(?) "Kr[á]ku[a]rfi(?) h[ann] lét gera hva[lf] "...þjóð, sína húsfreyju ...
kránni (1 förekomst)
Ek hefi verit þar muni na kránni, "Bó[tulfr](?)/"Bergþórr(?).
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Krassa (1 förekomst)
"Bótulfr "Krassa/"Krasse hann kaupti messuhǫkulin í "Takn/"Aachen.
Krasse (1 förekomst)
"Bótulfr "Krassa/"Krasse hann kaupti messuhǫkulin í "Takn/"Aachen.
kref (2 förekomster)
Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja
bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita.
<krhknhinais> (1 förekomst)
§A <krhknhinais> §B ...
<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 (4 förekomster)
... ... ... fǫður sinn ... ... sinn helga(?) "Krist biðja ...
"Jésús "Krist náði "Hallvéar sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir
"[K]r[ist](?)
ek at ok ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist rúna[r].
Kristi (1 förekomst)
§A Kirkja er "Kristi kend, mǫnnum, §B "Sveinn sonr "Geirmundar, til miskundar.
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Kristin (1 förekomst)
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir
Kristina (1 förekomst)
crux. §C Cr[u]x "Lucas crux "<ma...> §D <fufius>. "Kristina.
Kristína (1 förekomst)
"Ragnhildr(?) ... "Kristína ... ... "Guð ok vár frú ...
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.
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.

N B241 M

G 168 „$M

kristni (1 förekomst)
fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér,
kristnir (1 förekomst)
sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir kristnir sálir.

N 12 M

kristnu (1 förekomst)
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
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kristnum (11 förekomster)
Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
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.
§A "Jésús náði ǫllum kristnum sálum. Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ... ... "Óttars(?) sál
"Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
"Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok
ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen, amen.
§A "Bótviðr í "Eikibý/"Ekebys. §B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu
í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m] kr[i]stnum sálum.
sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen.
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Kristr (52 förekomster)
... kuml eptir ... "[Kri]str ok "S[ank]ta ...
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á
"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.

U 1122
"Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál "Hemkels/"Heimkels.
G 63 M
ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum
G 200
þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[únar].
G 254 $M
§A Þǫkk, herra "Kristr. "Eyrhvatr hefr gert, klokkara sonr. Amen. §B Laetabundus.
DR 6
ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ... ...
DR 175 M
Meistari "Jakob "Rauðr af "Svineburg gerði mik. "Jésús "Kristr.
DR 177 M
"Jésús "Kristr.
DR 212
Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir
DR 347 $M
"Kristr "Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði,
DR 352 M
... reistu stein ept[ir] ... "[Kri]str hjalpi sál ha[ns].
DR 379 $
fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna standi eptir.
DR 389 $
eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
DR 390
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
DR 391 $
"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 398
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 hjalpi
DR 399
bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í
DR EM85;432H M
"Jésús "Kristr ... þann er mik skrifaði.
DR EM85;549A M
"Kristr
DR EM85;549B M
"Kri[str](?)
DR SCHL4
§A "Kristr hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi
DR SCHL4
§A "Kristr hjalpi "Svein "Harpara. §B ... §C ... §D "Kris[tr] hjalpi "Svein "Harpara.
N 11 M
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.
N 42 $M
"Kristr hjalpi "Þorsteini "Þórissyni, hvargi sem hann ferr.
N 289 M
Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok
N 419 M
"Kristr, hjalp oss vel.
N 516
"Kr[i]str
N 565 M
"[K]ristr á(?) mik.
N 636 M
"Guð. Sator, are[po] §B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus "Kristr. "María gæt mín. ...
N 638 M
"Marcus, "Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave "Maria, "Jesus "Kristr. Ave "Maria.
N A328 M
"Kristr/"Gestr hjó.
GR 14 $M
"Jesus "Kristr hjálpi. "[Ch]ristus natus est nobis.
Br Olsen;202B $M
"Kristr, "Malaki ok "Patrik. "Adamnán ... ... ... "Jóan prestr í
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Kristus (13 förekomster)
vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn,
Ave "Maria. Gratia. Bróðir "Sibbi. "Jésús "Kristus.
§A "Kristus "Do[mi]nus(?), "Kristus kon[ungr](?), "Kristus sonr §B
§A "Kristus "Do[mi]nus(?), "Kristus kon[ungr](?), "Kristus sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs
§A "Kristus "Do[mi]nus(?), "Kristus kon[ungr](?), "Kristus sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú
hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen, amen.
"Jésús "Kristus náð "Bótviða sál ... til bœna ...
"Jésús "Kristus náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster,
... "Kristus náði ...
lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen.
Tetragrammaton, Agla, "Agios, <annail>, "Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús "Kristus.
"Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús "Kristus. Tetr[agrammaton]. "Hákon.
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
<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.
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kross (28 förekomster)
þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág "Eybjarnar/"Auðbjarnar. Kross.
"Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
"Jacop "Óláfr "Laurencius "María "Bartholomei "Egidii "María kross "Mathei "Mikjáll
þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr mei[st]a[r]i.
"Þór[ðr] lét reisa kross þenna ept[ir] ...
"Þórleifr gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar "Guði almátkum.
"Benedikt gerði kross þenna.
[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.
krossit (1 förekomst)
Fyrir fiskara krossit.
Krosskirkju (1 förekomst)
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í
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krossmessu (1 förekomst)
Ártíð er "Ingibjargar "Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater
<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.
krúnu (1 förekomst)
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til
krus (1 förekomst)
bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri konu sá er hǫggvi [í] krus, ... of brjóti.
Krúsa (1 förekomst)
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng góðan.
krux (1 förekomst)
§A ... §BP ... §BQ ... §C krux(?) §D ... §E ... §F serpens, aries, leo, §G vermis §H arreton §I
krǫm (1 förekomst)
... ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
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<ku>
{S[igillum]} "{Gubbi} "{<stret>}. "<ku>

(1 förekomst)

<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.
Kullands (1 förekomst)
"Bótmundr "Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok
kumbl (1 förekomst)
"[Gei]rhva[t]r ok "Auðhvatr gerðu kumbl eptir "Gunnheið[i](?) ... sína ... nýtan.
Kumble (1 förekomst)
<fuþor[k]h[nia]s[tb]lm[y]> §G ... risti mik. §H "Péto "Kumb[li]/"Kumble. §I <fuþorkfuþork...>

G 142 M

Öl 6 $
Öl 10 „$
Öl 27 $
Öl 37 $
Öl 52 $
Öl ATA4064/60C
Öl Köping40
Ög 8 $
Ög 29
Ög 40 „
Ög 65 „
Ög 73 $
Ög 75 $
Ög 89
Ög 94 $
Ög 131 $
Ög 139 „
Ög 154
Ög 160
Ög 220
Ög 229
Ög 231 $
Ög Fv1958;252
Ög Fv1965;54
Ög Fv1970;310
Ög Hov34;28
Ög N267
Ög NOR2000;35
Ög SKL1;174
Sö 18 „
Sö 46
Sö 47

Kumbli (1 förekomst)
§F <fuþor[k]h[nia]s[tb]lm[y]> §G ... risti mik. §H "Péto "Kumb[li]/"Kumble. §I <fuþorkfuþork...>
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
... 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
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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.
"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.
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... [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 ...
"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.
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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.
§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.
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,
Kunimundiu (1 förekomst)
Wurte runoz an walhakurne "Heldaz "Kunimundiu.

G 203 $

Öl 34 „SENTIDA

Sö 106
Sö 197
Sö 210 $
Sö 212
Sö 213
U 654 $
U 887
N A142 $M

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
kunna (1 förekomst)
Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes] "Ola[i] Calmarn[ensis].
kunni (8 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.
§A Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at §C ...

G 208

kunnim (1 förekomst)
fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...

N 446 M

kunnu (1 förekomst)
sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét

U 227

X STOL4

Öl Köping51

<kuntru> (1 förekomst)
"Ulfkell lét reisa stein eptir "Freystein, bróður sinn, ok "<kuntru> eptir son sinn.
kuntu (1 förekomst)
§A ... ... ... §B Kúkr kyss kuntu, kyss!
kunu (1 förekomst)
... [e]ptir "Gunn.../kun[u] ...

<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] ...
<kurr> (1 förekomst)
"<-kurr> á mik.

N B515 M

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.

U 946 $

Kúsi (1 förekomst)
"Gusi/"Gussi/"Kúsi lét reisa at "Áka ok at "Ketil áraukinn(?).

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 „

kút (1 förekomst)
§P ... §Q "Dálkr kút g[erði] o[k] re[ist]. §R ...

GR 38 $M

<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.

N B26 M

<kuþorkhnisætbmly>
§A ... §B <fuþorkhn> §C <kuþorkhnisætbmly>

DR MLUHM1983-84;131

U 29 $
U 29 $
U 73
U 332 „
U 1016 $
U 1016 $
G 158 $M

(1 förekomst)

kvað (1 förekomst)
§A "Ormhildr kvað þat §B ... §C ...

kvam (7 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
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(?) ...
Hér hvíli[sk] "Geirhvatr ... §B ... §C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð

U 73
U 214
G 280 $

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 ...

N 225

Ög 136 $

DR EM85;493 M

N 318 M
N 648 M
N 658 M
N 659 M
N A74 M
N B333 M
N B448 M
N B448 M

DR 131

N 178 M

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.
kveða (1 förekomst)
eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
kveðju (8 förekomster)
... ... sendir vin sínum ástsamlega kveðju.
§A "Hafgrími, félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B
"Gus[ir](?) "[S]ámr(?) sendir kveðju.
§A ... [sendi]r þér kveðju. §B ... henni glófa.
§A "[H]ávarðr sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú
§A "Síra "Jón sendir "Gunnari "Hvít kveðju "Guðs ok §B sína. "Hákon ...
§AP "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr
ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B
kveðsk (1 förekomst)
§A "Ǫzurr setti stein þenna ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
kveldi (1 förekomst)
Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær kveldi.

U 1039 $

N 283

U 148 $

U 42
U 1035

U 189 „
U 732

U 97 „
U 608

U 1093

U 174 „

N 553 M

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.
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>.
Kvikna (1 förekomst)
"{Kvik}na {k}[ir]{k}[j]a á mik.

Sö 220 $
Sö 222
U 452 „

U 115 $

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)
U 127
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti "Tábý
U 164
"Jarlabanki lét reisa steina þessa at sik kvikvan, ok brú þessa gerði fyrir ǫnd sína, ok einn átti allan "Tábý.
U 165
"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.

IS IR;176 M

Vg 59

U ANF1937;178A
DR 217 $

kvinna (1 förekomst)
§A Hér hvílir "Sigríðr "Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til
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](?)

kyl (1 förekomst)
stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!

N B252 M

GR NOR2001;9B M

U 676 $

Sö 318 $
U 320 „
U 419
U 445

Ög 136 $

Br Barnes21 M

N 356 M
N 627 M

U Fv1983;232 M

kylfa
kylfa

(1 förekomst)

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.
<kynæna> (1 förekomst)
"Ingigerðr er <kynæna> in vænsta.
kyrie (2 förekomster)
{K}[yrie](?) e[leison](?) B[enedictus](?) {q}[ui](?)
Kyrie eleison, Christe eleison.
kyrios (1 förekomst)
Kyrios(?) ...

kyss (8 förekomster)
Kyss á mik, þvíat ek erfiða.
Kyss mik.
§P ... kyss mik. Mér er ... §Q ... mik meirir
§A <fuþork> <hnias> <tbmly> §B Ást mín, kyss mik. §C ... ...
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
Kyss þú mik.
§A ... ... ... §B Kúkr kyss kuntu, kyss!
§A ... ... ... §B Kúkr kyss kuntu, kyss!

N 566 M
N A41 M
N A279 $M
N B17 M
N B118 M
N B540 M
X STOL4
X STOL4

kysti (1 förekomst)
§A <fuþorkhnia-> §B "Ólafr kysti ...

N B371 M

X FraNOR2001;10 M

N 283

DR 183 M

N 154 M

DR 134 $

U 189 „

<kæit> (1 förekomst)
"Ormr "Geit(?)/<kæit> á haus þenna.
kærðir (1 förekomst)
... Áverkar kærðir, er kvenng[rið eru].
kærrar (1 förekomst)
"[Jakob] "[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria,

Kætill (1 förekomst)
"Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill "Smiðr.
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

DR 83 $
DR 83 $

U 1133 „
U Fv1976;107

U 158 „
U 1163 $

DR AUD1996;274

DR AUD1996;274

N B255 M

G 70 M
G 182 M
G 306 M

IR 12

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,
Kǫrungs (1 förekomst)
§A "Þórgunnr "Kǫrlungs/"Kǫrungs dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs
Kǫttr (1 förekomst)
§A "Myttar bolla, "Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B
l (3 förekomster)
lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í
fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
lá (1 förekomst)
Horn hjartar lá á ósi ár.

N 632 M

U 751 $

GR NOR1998;10 M

DR BR9 U

G 254 $M

DR NOR1999;21 M

G 124 M
G 291 $M
G 327 M
G 331 $M
N 470 M
N B13 M
N B89 M

G 334 M

laborant (1 förekomst)
medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare laborant.
<labus> (1 förekomst)
"Holmgeirr ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn
láð (1 förekomst)
§A Hér(?) hafa(?) hælibǫrvar(?) <hart> ... §B ... á’k(?) láð(?) gotalyðum(?) ... ... "Ræfils(?)
laðu (1 förekomst)
"Froila laðu.
laetabundus (1 förekomst)
Þǫkk, herra "Kristr. "Eyrhvatr hefr gert, klokkara sonr. Amen. §B Laetabundus.
laetentur (1 förekomst)
ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus
Lafranz (7 förekomster)
"Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].
"Lafranz, "Bótviðar sonr meistara, gerði kirkju þessa, af
"La[f]ranz gerði s[t]ein þenna.
"Ólafr í "Ruti/"Rute {159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er góðr. Þat er s[a]tt. §E ... §F ...
"Lafranz á.
§A "Mikjáll, "Pétr, "Jóhannes, "Andrés, "Lafranz, "Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn,
§A ... "Lafranz r[eist] r[úna]r þ[essa]r ... §B s[unnudagr], m[ánadagr],
Lafranzar (1 förekomst)
"Guð náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr,

Sm 123 M

U 424 „
U 955 „

U 751 $
U 1159

Ög Fv1986;222 M
DR 203 M
DR AUD1995;284 M
DR Aarb1987;203 M

N B489 M

<lafri> (1 förekomst)
"Ásmundr gerði dyrr þessar "<lafri>.
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
laga (4 förekomster)
agla/gala laga galla
<arota> agla gala laga.
§A agla laga gala. <þruh> crux "Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?) "Johannes
... agla gala laga ...
lagaði (1 förekomst)
§A ... kona kanik ... §B "Ari lagaði ... §C ... ...

GR 15 $M

lagð (1 förekomst)
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.

Ög 56
Ög 239 $
Ög 240 $
Ög Fv1943;317A $
Ög Fv1943;317B $
Ög Fv1943;317C $
Ög Fv1958;255

lagði (25 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.

Ög Hov12;21
Ög Hov31;27
Ög Hov90;32
Ög Hov95;34
Ög N251
Sm 79 „
Sm 101
Vg 21 „
Vg 24
Vg 25 „
Vg 75 $
Vg 105
Vg 173
U 49 $
G 102 M
G 203 $
N9M
Br Sc14

... 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.
"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(?)
"Bótulfr "Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar, fǫður sinn.
"Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur, "Næmr/næmr innti ór. §B "Sigmundr [he]fr slíku unnit
"Steinarr lagði "Ásm[undarsonr].
"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 39 M

DR 111 $M

DR 62

Lagi (1 förekomst)
"Lagi(?) risti.
Lági (1 förekomst)
§A "<þuæþ> gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás gæti. §C
lagsmann (1 förekomst)
"Freystein setti stein þenna ept "Gyrð, lagsmann sinn, bróður "Sigvalda, ... ... "Tveggja(?) á ... heiði/eiði.

lágu (1 förekomst)
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok

N 422 M

DR MS1995;336C U

DR MS1995;336C U

U 129

DR 186 $M

DR MS1995;322 U

U 948 $
Br Barnes20 M

Sö 54 $

DR 107
DR 134 $

Laguþewa (1 förekomst)
"Laguþewa/"Laguþewaz
Laguþewaz
"Laguþewa/"Laguþewaz

(1 förekomst)

<...laks> (1 förekomst)
"<...laks> lét rétta stein eptir "... [hjal]pi sál.
lamdi (1 förekomst)
"[K]arl merki sk[ar] á hepti, "Ari lamdi/lengði skept[i].
Lamo (1 förekomst)
"Lamo talgide
land (2 förekomster)
lét reisa stein eptir "Árna, son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
§D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan land.
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

N A268 M

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
landsbygð (1 förekomst)
... ... landsbygð ... ...

N 648 M

Lang (1 förekomst)
til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð

N 103 M

Langaforsinn (1 förekomst)
"Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í "Langaforsinn. §C fura §D ...

Sö 65
Sö Fv1954;22
U 133
U 141 „$

Sm 71

U 735

Sö 176

DR 25 M

G 158 $M

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.
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
langmœðgur (1 förekomst)
<hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.
Langsum (1 förekomst)
... "Ásbjǫrn hic "Langsum cubat in "Christo requiescens.
langu (1 förekomst)
erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr prí[ma]ði.

DR 241 M

láni (1 förekomst)
"Tóki tók silfr at láni af "Ragnhildu ...

DR 367 M

lapis (1 förekomst)
Ego sum lapis.

Vg 88 M

lát (5 förekomster)
[h]valf þenna yfir "... {A}[men]. {Ave} "{Maria}, grati{a} plena. Lát ...

G 201 M
N 648 M
N A74 M
N A243 M

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 $
N B111 M

Vg 265 $M

G 218

U 719

hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein,
oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr
ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn vilja.
Lát mik sofa í náð, at ...
láta (18 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
§A Snót gat lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær fyrir
late (1 förekomst)
§A Late genitor! §B Væ!(?)
<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

N B181 M

N A207 M

látumk (1 förekomst)
§A Maðr skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ...
latus (1 förekomst)
§B ... ... §C ... salutis(?) sopiet(?)/sophiae(?) ... et(?) ... latus(?)

Vg 228 U

laþodu (1 förekomst)
Tawo(?) laþodu(?).

DR BR16 U
DR BR42 U
DR BR49 U
DR BR67 U

laþu (4 förekomster)
"Niujila laþ[u].
... laþu ... a[lu].
Laþu.
Laþu, laukaz, ..., alu.

Öl 35 „$SENTIDA
Öl 35 „$SENTIDA

DR NOR1999;21 M

N B249 M

U 572
U 1169

laudate (2 förekomster)
Laudate Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.
Laudate Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.
laude (1 förekomst)
et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et
laug (1 förekomst)
þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum,
...laug (2 förekomster)
"...laug lét brú gera, stein rétta eptir "Jóhan, bónda sinn, ok
"...laug ... ...

U 964

GR 1 M

N 170 M

N B89 M

G 171 „M

U 371 $

G 158 $M
G 182 M

DR BR6 U
DR BR6 U
DR BR29 U
DR BR63 U
DR BR67 U

...laugar (1 förekomst)
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?) "Ginnlau[g]ar.
laugardagin (1 förekomst)
"Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok ... ...
laugardaginn (1 förekomst)
"Sigurðr "Jarlssonr reist rúnar þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi
laugardagr (1 förekomst)
m[ánadagr], t[ýrsdagr], ó[ðinsdagr], þ[órsdagr], f[reyjudagr], l[augardagr], e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex],
laugardegi (1 förekomst)
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
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
laugr (2 förekomster)
[ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr prí[ma]ði. §F ...
"Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í
laukaz (5 förekomster)
Laukaz alu. Laukaz alu.
Laukaz alu. Laukaz alu.
Laukaz.
laukaz ... ...
Laþu, laukaz, ..., alu.

N B329 M

DR 263 $
DR 263 $

N 359 M

N B625 M

Sö AA29;8 M

G 31 $M

G 107 M

N B257 M

N B111 M

launa (1 förekomst)
Vin á ek vers at launa verit.
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. ... ... ... ...
launi (1 förekomst)
§P "{G}[uð](?) l[auni](?) §Q ...
laupa (1 förekomst)
signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of
Laurencius (1 förekomst)
"Bene[dicti] "Maria §B "María "Magdalena "Jacop "Óláfr "Laurencius "María "Bartholomei "Egidii "María kross "Mathei "Mikjáll
Laurentius (1 förekomst)
§A "Jesus nasarenus "Jacobus ... "Laurentius ... §B "Ólafr §C "Þjóði i "Breíðukvíum/"Bredkvie.
<laurfian> (1 förekomst)
sál ... "Ólafs(?). §B ... §C ... §D Vér hafum rist eptir "<laurfian>.
laus (1 förekomst)
§D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...
lausan (1 förekomst)
§A Snót gat lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær

N B448 M
N B448 M

N 645 M

N 632 M

DR 413 $M

GR 16 $M

Lávarðr (2 förekomster)
§AP "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um
... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa
lavare (1 förekomst)
§A ... ... vas ... ... lavare ... nauð(?) §B ...
lavit (1 förekomst)
quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare laborant.
Lazarum (1 förekomst)
a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili
<...ldur> (1 förekomst)
"<...ldur> á mik ...

lé (2 förekomster)
U 160
Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
DR EM85;493 M
sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór

DR M52
DR M53
DR M54

N 437 M

Lefsi (3 förekomster)
"Lefsi á "Lundi.
"Lefsi "Lundi.
"Lefsi í "Lundi.
leg (1 förekomst)
... yfir leg "Þóru, konu sinn[ar]. ... "Thomásmessu ...

Sm 115 $M

Sö 286 M

Vg 280 $M

Ög 52 $
Ög 213
Sö 297
Sm 94
Sm 95
N 19 M
N 276 M
N 549 M
Br E2

N B496 M

DR 373 $M

Gs 13

lege (1 förekomst)
{Hic iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in
leget (1 förekomst)
§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn,
legg (1 förekomst)
§A Ver þú vinr minn, "Arnfinnr! Legg(?) ... §B ... þitt/þít hvárr(?)/hverr(?) gengi(?).
leggja (9 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 ... ... ...
Steinn þenna lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið hennar [er] "Lúkasmessu.
"Eysteinn bað þess at þenna stein skyldi legg[ja] ...
"Ólafr lét legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er
"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.
leggjumk (1 förekomst)
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal
leiddu (1 förekomst)
tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á
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

GR 2 M

Br Olsen;215 $

DR 149 „$
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Sm 121 $

DR 282

G 309 $

G 309 $
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leiði (1 förekomst)
Leiði "Ingibjargar.
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.
Leifr (1 förekomst)
§A "Haraldr §B konungr "Leifr §C ...
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...
leita (1 förekomst)
"Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask.

lengði (1 förekomst)
"[K]arl merki sk[ar] á hepti, "Ari lamdi/lengði skept[i].

DR 186 $M
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Sö 173 $
DR 40
DR 119
DR 131
DR 298 $
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lengi (7 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].
Lengi munu lífa hegna(?).
Lengju (1 förekomst)
Biðið fyr[ir] "Bótulfs sál af "Lengju/"Lengjum.

G 288 M

Lengjum (1 förekomst)
Biðið fyr[ir] "Bótulfs sál af "Lengju/"Lengjum.

G 288 M

Sö 189

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

DR Aarb1987;205 M
N 248 $M
N 263 M
N A362 M

N 160

leo (4 förekomster)
Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo
§A ... §BP ... §BQ ... §C krux(?) §D ... §E ... §F serpens, aries, leo, §G vermis §H arreton §I "{Olaus} §K "{Jehovah}
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ...
lér (1 förekomst)
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.

N 312 M

Lerdal (1 förekomst)
"Nikolaus ... presbyter in "Lerdal.

les (5 förekomster)
Öl 44
... [f]ǫður. "Guð hjalpi sálu hans! Les ave(?)!
Vg 97 „M
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson "Bróðurs.
G 60 M
"Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til
IS IR;176 M
"Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat vers.
IS RunaIslandi16 M
Hér hvílir "Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.

Öl 34 „SENTIDA
G 83 M

IS IR;73 $M

Sm 145 M

Öl 34 „SENTIDA

U 82 „

Öl 6 $
Öl 7 „$
Öl 19 „

lesa (2 förekomster)
heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes] "Ola[i] Calmarn[ensis].
§A Hverr sem þetta lesa, [þ]á berr hann prís ... Hv[e]rr ... ... ... ... ... §B ... ...
lesi (1 förekomst)
Hér hvílir "Bretti[fa] "Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar.
lesið (1 förekomst)
Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena,
less (1 förekomst)
Hverr sem þetta less: Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna,
let (1 förekomst)
... [l]et reis[a] s[t]ein þenna eptir ... sinn.
lét (654 förekomster)
"[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.
"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
"Illugi lét reisa stein þenna eptir "Sigstein, fǫðurfǫður sinn. Létti "Guð
Ög 154
"Ása lét gera kuml þetta eptir "Eyjar, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu
Ög 156
"Tóla lét reisa stein eptir "Þorlak, son sinn.
Ög 160
"[Fr]íða(?) lét gera kuml eptir "Geirulf, b[ónd]a sinn góðan. "Guð hjalpi sálu
Ög 192 „
"Þóra lét reisa stein þenna eptir "Helga, bónda sinn.
Ög 213
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok
Ög Fv1958;252
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir
Ög Fv1959;246
... lét ... yfir ...
Sö 19 $
"Tárr(?)/"Tár(?)/"Tarr(?) lét reisa stein þenna eptir "Ketilhǫfða, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð
Sö 33
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr
Sö 35
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði.
Sö 39
"Hermóðr lét hǫggva at "Bergvið/"Barkvið, bróður sinn. Hann drukn[a]ði á
Sö 55
"Þorsteinn lé[t rei]sa stein þenna [eptir] sik sjalfan ok son sinn "Hefni. Var
Sö 61
"Þorsteinn lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok
Sö 76 „
"Tófa(?)/"Bófa(?) lét gera m[erki] ... "Véulf(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 84 $
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í
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... 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,
"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
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"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] ...
"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 ...
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"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](?) ...
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt
"Bendikt "Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt
"Hrani lét gera stein þenna at "Pétr, fǫður sinn.
"Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit
"Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son.}
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster
"Geirvǫr lét ge[ra] ... "Ulf(?), son sinn, ok "Sigt[rygg] ...
"Áskell lét stein þe[nna] ... ... [lé]tti(?) þeim til ró.
"Þórðr. {Hic iacet "Þ[órðr]}. "Bjǫrn lét gera stein.
... lét reisa stein þenna ep[t]ir "Ásgau[t](?) ...
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me
"Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.}
"Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari
yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave "Maria gratia.}
"Þyrvé lét s[etja stein]a þessa eptir "... [ok "Þj]óðulf(?), bónda sinn, ok
"Gunnbjǫrn lét gera stein þenna yfir "..., bróður sinn.
"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.
"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.
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"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
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
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"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
"... lét r[eisa] ... bróður sinn. En "Œpir risti rúnar.
"Erinvé lét rista helli eptir "Eileif, son sinn góðan.
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"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
"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
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"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].
"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.
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"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
"Freybjǫrn lét reisa stein þenna eptir "Gunndjarf, fǫður sinn.
"Nikulás lét rétta steina eptir "Sœgsa, fǫður sinn.
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"<...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 ...
"Þorsteinn(?) lét reis[a] ... "..., son sinn góðan. "Tíðkumi hjó.
"Veðraldi lét ór "Langgarni stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu
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"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
lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
"...fríðr lét re[isa] ...
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"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
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.
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"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.
"Bjarnulfr lét gera merki at "Þrónd(?).
... lét ... ... "Sigfast, fǫður ...
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"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.
... [l]ét "Tafeist rista rúnar.
"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 ...
"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 20 M
... l[é]t gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd
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
G1M
"Hróðleikr lét gera stein ok skera yfir "Hróðfinn, bróður sinn.
G2M
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
G3M
... "...gǫrðum/"Västergårde(?) lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir
G 4 „M
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
G 7 „M
Hvalf lét ... yfir þeira(?) fǫður "Símon ...
G 11 „M
"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu
G 12 M
"Pétar lé[t] gera stein [þe]nna yfir "[B]ótheiðu ... ... ... ... ... f
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G 75 M
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G 118 M
G 138
G 174 M
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"Ólafr lét gera stein ... ǫllum himinríki. Amen.
Þenna stein lét gera "Karin, "Sigtryggs, yfir "Bótheiðu, sína dóttur.
af "Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið
"[L]ík[nv]iðr(?) "Kr[á]ku[a]rfi(?) h[ann] lét gera hva[lf] "...þjóð, sína húsfreyju ... synir ... ...
"Katrín, "Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu
"Bótheiðr hon lét gera þenna st[ein] yfir ...
"Katrín "Vestrgǫrðum/"Västergårde lét gera þenna stein yfir sína móður "Bótvéu, "Si[g]tryggs ...
"<akopk> lét gera ... Þann sem biðr fyrir ... ... pater(?) ... ... ... "Bótviði
"[Sigr]eifr(?) ... lét gera stein eptir konu sína "Ástríði ok ...
"Bó[t]... "Auðge[ir]sarfa/"Ocksarve(?) h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra,
"[Bót]viðr(?) í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra,
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð
"Eiríkr lét gera stein yfir sína [dó]ttur. Náði "Guð sál ...
"Sigreifr gerði. "Jóhan lét gera.
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til "Eiksta/"Eksta.
§A "... lét yfir "Bótþjóðu ... §B ... móður. "Ófeigr gerð[i] ...
... lét gera yfir ... stein yfir ... sál ok "Guð náði þeim ...
"Bótmundr "Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ...
... lét gera ...
"Sælafr lét kuml(?) ...
"Hvatr lét ger[a] fontker. <bos>
"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve
"Bótulfr "Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar, fǫður sinn.
"Jóhan í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?).
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ...
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu
Hústrú "Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
"Bótheiðr í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var
"Hallþjóð, "Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja
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§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta
... ... lét gera stein yfir "Jóh[a]n ...
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.
... lét gera s[tein] ... [e]ptir son sinn ...
"Sigfríðr í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?)
"Ólafr "Bingil lét gera mik yfir Herra "Pétar.
... lét gera stein þenna yfir "Óla, faður "Bót...
"Bó[tul]f í "Bjerum/"Bjerge lé[t] gera st[ein] ... ... ... ok "Pétar ... ... ... ... ... ...
"Bótgeirr lét gera ...
sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik g[e]ra.
Biðið yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik gera.
"Sigreifr í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr
"Sigleikr lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans
"Hróðlau[g] [l]ét reisa ... [e]ptir "Friðbjǫrn, son si[nn].
"... lét gera ste[in] ... ...
"Guð náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús
... lét gera stein ept[ir] ...
... Ellifu hundrað ár ok ... biðið fyrir ... ... stein. "Bótviðr lét gera ...
§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
"Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál "Óþvegins, fǫður síns.
§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,
§A "Randr lét reisa stein ... ... ... ... §B "Einarr hjó rú[nar].
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.
§P {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o}
... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ...
... "[S]veinn lét hǫggva ... ...
"Þorsteinn lét hǫggva eptir "Sv[ein], góðr þegn.
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
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"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]
Steinn þenna lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
setti merki. §Q "Gunnsteinn setti merki. §R "Gunnhildr lét merkja.
"Loðinn á "Kjós lét penta þetta.
"Þorgeirr prestr lét gera mik. "Jón gerði mik, með "Guðs miskunn.
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
§A ... [ste]ina ok ... þenna §B [lé]t gera ...
"[S]ímun prestr lét be[rja](?) ... [me]ssu.
"Sveinn {p}res{t}r {lét} ber[ja] mik.
"Þór[ðr] lét reisa kross þenna ept[ir] ...
"Ólafr lét legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr,
§A "Pétr lét tvær merkr, "Ólafr þrettán pund. §B "Sverðolfr ... engu lo[kit].
"Páll lét mik, "Ingjaldr gerði.
"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.

Br E9 M

léta (1 förekomst)
... "Gamall(?) léta(?) þenna kirk. "[H]ub[e]rt mason/"Mássonr [vann](?) ...

N 405 M

letamini (1 förekomst)
... martiribus, letamini e{x}ultent justi mirabilis ...

IS IR;176 M

letrit (1 förekomst)
sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat vers.
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létti (7 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
"Áskell lét stein þe[nna] ... ... [lé]tti(?) þeim til ró.
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.
Léttu (1 förekomst)
"Hella(?) reisti stein þenna, "Léttu sonr, ept "Ásulf/Ásleif, bróður sinn.
létu (504 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.
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Sö 26 $
Sö 30
Sö 32 U/V
Sö 37
Sö 50
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Sö 115 $
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Sö 141
Sö 144
Sö 149
Sö 173 $
Sö 178
Sö 187
Sö 190 $
Sö 197
Sö 199

"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.
"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] ...

Sö 203
"Bjǫrn ok "Gerðarr létu reisa stein þenna at brœðr sína "Víking ok "Sigfast. "Balli
Sö 209
"Víghjalmr ok "Auðmundr þeir létu reisa stein at "Sverkir, bróður sinn góðan.
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 235
"Guðbjǫrn ok "... létu [reisa] stein þenna at "Védjarf, fǫður sinn.
Sö 236
"Hǫskuldr(?) ok "Steinhildr létu reisa stein eptir "Steinbjǫrn, góðan.
Sö 237
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son
Sö 238 „
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik> <þʀa>.
Sö 241
"Vég[í]sl o[k] "Geirhjalmr létu reis[a] stein eptir bróður sinn "Guðbjǫrn. "...bjǫrn hjó stein.
Sö 248
"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.
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"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.
"... ... "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
"... ok ... þeir létu leggja yfir "... [h]ans ... ... ...
"<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].
... [l]étu reisa steina þessa eptir ...
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).
"Ófeigr ok "...bjǫrn þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál
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.
"<–uiþatrik> ok "<giokuifr> þau létu gera merki eptir "<ar–> <-turæiþ> <oæ>.
... "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
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"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.
"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
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"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.
"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
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"[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
"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] ...

U 563
U 565 „
U 570
U 573
U 574
U 586 $
U 593 $
U 594
U 595 M
U 597
U 598
U 599
U 608
U 611
U 618
U 620 $
U 621 $
U 624
U 625
U 626
U 629
U 637
U 640 $
U 643
U 650
U 657
U 662
U 665
U 667
U 668
U 669 „
U 672
U 676 $
U 678
U 679
U 684
U 685

"... 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] ...
"Guðleifr ok "Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg, móður hans.
"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
... "[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.
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"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.
"[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 ...
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"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
"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
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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
"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.
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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] ...
"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
"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
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"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
ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
§A "Véfastr, "Folkaðr, "Guðvarr(?) létu reisa stein eptir sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
"Viðbjǫrn 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 ...
"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 [stei]n [hǫgg]va eptir ...
... [lét]u r[eisa](?) ... ǫnd ...
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
... [lét]u rétta stein ...
... létu [g]er[a] ...
"...viðr ok "Gunnarr létu gera m[erki] ... ... sína ...
"Haraldr ok "Erngísl ok "Halfdan ok "Fóthraðr létu hǫggva stein eptir "Gísl, fǫður sinn.
... létu rétta stein þenna ... [hví]taváðum ... ... eigi verða, meðan
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn
"...[bj]ǫrn(?) ok "Brandr létu reisa stein at "Kǫrlung, fǫður sinn, en "Ketilbjǫrn at bróður.
... [lét]u ger[a] ...
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok "Þóra létu ... ... ... ...
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
"<hulr-...> ... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...
§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
G 5 „$M
... ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?),
G 14 M
<sial> <synkr> létu ... ge[ra] eptir "... fǫður ... "Guð hann barmi sik ... ... ...
G 21 M
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem
G 28 $M
"Hegleikr gerði stein þenna. "[Kat]rín(?) ok "Auðulfr þeir létu ger[a] ...
G 37
"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...
G 60 M
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater
G 120 M
Þau létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál,
G 134
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann
G 151 M
"Jakobr ok "Hróðl[ík]n(?) létu gera þenna stein eptir "Aldvið, sinn son.
G 161 $M
"Ól[a]fr ... létu gera stein þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður
G 163 M
"Jóhan ok "Bótgeirr létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af "Sjónheim/"Sjonhem gerði
G 188 $
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann
G 199 $M
"Friðgeirr ok "Alvaldr ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn.
G 243 „$M
hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok "Bótviðar.
G 244 „M
"Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera mik.
G 306 M
"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð
G 307 M
"Sigleifr ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok
G 312 M
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.
G 319 M
"Sigtryggs(?) arfar létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi dó
DR 377
"... létu h[ǫggva] stein eptir "Þorfast, bróður sinn ok "Guðki.
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
DR 400
"Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok "Ásgeir, bróður
DR EM85;343 $
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].

N 126 „M
N 564 M

Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum,
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er

DR 18 U

Leþro (1 förekomst)
"Leþro.

Vr 1 U

leubaz (1 förekomst)
[Le]ubaz(?) haite. Hrabnaz hait[e]. Ek, erilaz, runoz writu.

Sö 32 U/V

G 138

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.

DR 373 $M

leysti (1 förekomst)
"María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum

G 276

Libbi (1 förekomst)
son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr, "Libbi, "Einarr ristu.

libera (3 förekomster)
Vg 264 M
§A Domine "Jesu "[Christe, l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros] de camino ignis
DR AUD1988;205B M
§A "Andres abracadabra(?) abracadabra(?) §B libera ... alfa "Andres o[mega].
N 53 M
dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus, "Matthæus, "Marcus,

liberasti (1 förekomst)
§A Domine "Jesu "[Christe, l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros] de camino ignis ...

Vg 264 M

DR Aarb1987;205 M

DR 204 M

U 909 $

U 778
U 837
U 1161 $
U 1161 $

Ög 103

Öl 1 $
Sö 160
Sö 217
Sö 254
Sö 338
Vg 184
U 479
U 611
U 698 „$

liberat (1 förekomst)
vincit "Christus regnat "Christus imperat, "Christus liberat, "Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater
liberet (1 förekomst)
regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ...
<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.
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

U 698 „$
DR 216 $
N 184

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.

G 99 M
G 100 M

liðit (2 förekomster)
ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi
en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi

N 648 M

líðr (1 förekomst)
en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D

Sö 338
U 112
DR 209 $

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,

U 755 $
U 1160

U 734

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.

N 427 M

liðu (1 förekomst)
"Ǫgmundr reist. Þeir [li]ðu(?) ...

GR 42 M

Liðvandr
"Liðvarðr/"Liðvandr

(1 förekomst)

GR 42 M

U 114
DR 40
DR 119

N 221 M

Liðvarðr (1 förekomst)
"Liðvarðr/"Liðvandr
lifa (3 förekomster)
"Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
... þessar rún[ar] ... [len]gi lifa.
lífa (1 förekomst)
Lengi munu lífa hegna(?).

G 119 $M

lifandi (1 förekomst)
arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.

U 29 $

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

Sö 320

Lífeyjar (1 förekomst)
bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.

N B257 M
N B384 M

lífi (2 förekomster)
skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok
... sem lífi sínu.

Sm 16
U 323 $
DR 212
N 344 M

lifir (4 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
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu

U 698 „$

Sö 39
U 698 „$

N B13 M

Sm 52

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
lífs (1 förekomst)
"Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D
Lífstein (1 förekomst)
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á "Skáney í "Garðstǫngum, ok fœrðu

Sö 58
U 173
U 179
U 347
U 767
U 796 $
U 1152
U 1158
U 1161 $
U 1164
Vs 29

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.
"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.

U 1161 $

Lífsteins (1 förekomst)
§BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli,

Sm NOR2001;25

liggi (1 förekomst)
§A ... sǫgum þat, liggi hell §PB hana vill ek §QB hann á ...

Ög 136 $
Vg 94 M
Vg 138 M
U 323 $
G 128 $M
DR 143
DR 337 $
DR 386
N 236

Öl 1 $
Öl 53 M
Ög 39 „M
Sö 131
Sö 164 $
Sö 286 M
Sm 54 M
Vg 64 „M
Vg 69 M
Vg 70 M
Vg 99 „$M
Vg 143 M
Vg 144 M
U 184
U 541 $
U 559
U 799 $M
G 210 M
G 255 M
G 294 M
G 343 $
DR 14 M
DR 28 „M
DR 152 M

liggja (9 förekomster)
hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at
Þrír liggja menn undir þeima steini, "Gunnarr, "Sighvatr, "Hallsteinn.
Hér liggja feðgar tveir. "Heðin ok "Einarr hétu þeir.
hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar
Vilið ér hlýða hvat ek vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ... svíkja/sœkja. Vér biðjum oss
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 (41 förekomster)
"Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar
Þar liggr "Elín, "Sétta dóttir.
Hér liggr "Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster
"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.
sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at ... son sinn.
"Guð geymi H[erra] "Engibriktssonar sálu. Hann "Knútr hér liggr.
Hér liggr "Ávarr(?), "Mattiasa son, af "<føtto->.
Hér liggr "<kallo> ... af "Sundr[al](?).
Mik á "Þólfr. Hér liggr ...
Hér liggr "Þróndr minn.
Hér liggr "Þorkell, yngsti sonr "Daglangs ok "Steinu.
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
Hér liggr "Húskarl.
Hér liggr "Sigreifr/"Særeifr, bróðir ... ... En "Œpir risti rú[n]ar.
Hér liggr "Snæbjǫrn, sonr "Andsvars. "Guð hjalpi ǫnd.
"Thomás liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann
Hér liggr "Geirvaldr í "Bergi/"Bjärs ok hans húsfreyja.
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje,
Bóndinn "Ólafr í "Agnabó/"Angelbos liggr hér undir. Hann á mik.
fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok
"Ketill "Urni liggr hér.
[H]ér liggr ... "<kiæ-> "Ebbis sonr(?).
Hér liggr "Ísulfr "Þorgísls sonr.

DR 184 M
DR 298 $
DR 336 „M
DR 353 M
DR EM85;493 M
N 65 „M
N 157 M
N 175 „M
N 181 M
N 215 „M
N 344 M
N A296 M
N B496 M
N B625 M
IS IR;132 M
IS IR;138 M
IS IR;142 M

DR Aarb1987;196 M

Ög 49 $M

DR 40

DR EM85;348 $

U 1074 „

"Sveinn "Sassurs sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari "Búi gerði mik.
stein þenn[a] at "Steinkel, fǫður sinn, góðan bónda, er lengi/liggr í/ .../haug[i].
tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins sonr undir.
Hér liggr "Einarr "Arnbjarnar sonr. "Guð.
§C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða
... [l]iggr u[n]dir "Gunnarr á "Holi "<snatuson> ... ... ... ... ... ...
almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.
Hér liggr "Þor... ...
Hér liggr "Þorleifr, sonr "Gunnars(?) á "Birt[i](?).
"Gunnarr "Bjǫrnssonr(?) liggr hér.
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum.
Hér liggr "G[unnhi]ldr/"G[unnva]ldr er hallr ...
§B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek
Hér liggr undir "Gamalíel "Þorleifs sonr.
Hér liggr "Hallr "Ara sonr.
Hér liggr "Þórðr "Ívars sonr.
lignis (1 förekomst)
§A Floribus et lignis quoddam mirabile vas fit §B "Josef.
lík (1 förekomst)
"Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.
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.

U 1095
U Fv1976;104

Sö 174 $
U 818

DR EM85;493 M

U Fv1990;39B M

"<bel> lét hǫggva at "Eystein, fǫður sinn, "Gillaug at bónda sinn. "Líkbjǫrn hjó.
þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn risti.
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.
líki (1 förekomst)
lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C
Likko (1 förekomst)
"Likko/"Liko/"Linko(?) á kníf.

Sö 174 $
U 818

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

G 114
G 285 „M

G 141
G 198 M

Líknhvatar (2 förekomster)
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður
Biðið fyrir "Líknhvatar(?) sál í "Fílum/"File.
Líknmundar (2 förekomster)
... "Líknmundar í "Slítagǫ[rðum]/"Slitegårds ...
... ... ... ... "Líknmun[d]ar ... "B[ót]mun[d]ar bón[da] ... ... ... [þ]á v[a]r ... ...

G 113

Líknreifr (1 förekomst)
"Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.

G 114

Líknvéar (1 förekomst)
gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ...

G 99 M

Líknvið (1 förekomst)
hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var

G 120 M

G 34 $M
G 119 $M
G 119 $M
G 351 $M

U Fv1990;39B M

Br Page1998;21

G 65 M

U 1130 „

Líknviðar (1 förekomst)
Þau létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir.
Líknviðr (4 förekomster)
"[L]ík[nv]iðr(?) "Kr[á]ku[a]rfi(?) h[ann] lét gera hva[lf] "...þjóð,
gerðu [þei]r(?) kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk
ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?)
§A "Hróðþjóð gerði mik fyrir son sinn. "Líknviðr á mik. §B byrðingr
Liko (1 förekomst)
"Likko/"Liko/"Linko(?) á kníf.
líkstein (1 förekomst)
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.
líksteina (1 förekomst)
sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði [t]vá líksteina(?).
<liku> (1 förekomst)
ok "Ádjarfr létu reisa stein at br[óð]ur sinn ... <liku> <þaʀ>.

U 38
U 984 „$

G 99 M

DR EM85;493 M

G 120 M

U STERIK2002;168 M

Hs 10 $
Hs 14 $

U 236

G 309 $

N B111 M

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(?),
Lillrone (1 förekomst)
"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína
lim (1 förekomst)
er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma.
limning (1 förekomst)
Þau létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja
<lin> (1 förekomst)
§A Herra "<lin> þessa kannu á, ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B
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 ...
LínGunnr (1 förekomst)
§A Snót gat lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær fyrir mǫnnum,

Hs 14 $

U Fv1990;39B M

DR 329

N 549 M

N 95 M

G 99 M

U 1177
Vs 20
Vs 27
DR M116

G 249 M

Gs 15

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]
Linko (1 förekomst)
"Likko/"Liko/"Linko(?) á kníf.
Lippa (1 förekomst)
"Þólfr ok "Ulfr reistu steina þessa eptir "Ásmund "Lippa, félaga sinn.
list (1 förekomst)
þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list, "Himinríkis vist.
litlagangdagadagr (1 förekomst)
Hér hvílir "Guðormr/"Guðþormr "Sleikir. Litla-gangdagadagr er ártíð hans.
Litlaronum (1 förekomst)
"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf
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.
lítlu (1 förekomst)
at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum lítlu "Folbóa garða.
<litsia> (1 förekomst)
"Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ... <litsia>.

DR 100B $

N B410 M

DR 413 $M

<liua> (1 förekomst)
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.
<liui> (1 förekomst)
<geukaukcuk> <liui> á mik, en "Guð blessi þik.
Liutgeri (1 förekomst)
parari fecerat} §D {Qui in "Christum crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene

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,

N B416 M

Ög 161
U 160
U 719
DR 399
DR 399

N 462 M

ljóma (1 förekomst)
dreng, á blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s [d]ó[mi]. §C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik
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.
Ljótgeirr (1 förekomst)
"Ljót[gei]rr ok "Jóhan erusk vinir.

U 1016 $
U 1016 $
U 1132
N 712 M
N 737 M
GR 61 M

Br Olsen;189 $

Br Or10 $M

U 579

DR M55
DR M56

U 1010

U 949

GR 12 $M

Ljótr (6 förekomster)
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s
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
"Ljótr á.
"Ljótr/"Þjóðarr
"Ljótr á mik.
Ljótulfs (1 förekomst)
"Áleifr/"Óleifr "Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
ljúf (1 förekomst)
Eng(?) er kirkja goði(?) ljúf(?) s[em](?) ...
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] ...
lo (1 förekomst)
a[ve] §RB agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater "Ch[ristus] r[ex] adon[ai] §RC filii ...

Ló (1 förekomst)
sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr "Ólafs á "Ló.

N 83 M

loco (1 förekomst)
p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra omnes adversiones

DR NOR1999;21 M

Ög N265A $M
DR AUD2002;138 M

Br Barnes23 M

Sö 16
U 592
U 592
U 831

U 347
U 405 $
N 69 „M
N 70 M
N 431
N 497 M
N B334 M

DR 92 M

locus (2 förekomster)
Hic locus illorum, qui cantant. Non aliorum.
... ... ... ... ... hic locus ... ... ...
Loðbrókar (1 förekomst)
§A Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem
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 (7 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
"Loðinn á "Kjós lét penta þetta.
"Loðinn markaði ver "Ragnhildi, systurdóttur sinni.
Þeir "Loðinn ok "Þo[r]...
Þessir sukku í fjǫrð "Jóhan, "Eiríkr "Loðinn biskup(?) kapaleinn ... ...
"Loðinn.
Loðins (1 förekomst)
"Loðins graf.

N 656 M

N A50 M

U 479

Ög 64 $

N 598

GR 9 M

N 22 „M

N 324 M

N A281

Loðni (1 förekomst)
§A ... "Hallvarði "Slóða: þrim p[und](?) ... §B "Loðni "Faus: halfan níunda eyri, ok ...
Lóðurr (1 förekomst)
"L[ó]ðurr(?)
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.
lofs (1 förekomst)
"Þórleifr gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar "Guði almátkum.
Loftssonr (1 förekomst)
signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
lofuðum
lofuðum

(1 förekomst)

log (1 förekomst)
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.

N B249 M

logis (1 förekomst)
segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs

N B249 M

logrýranda (1 förekomst)
herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B

DR 100B $
DR 100B $
DR 217 $

N A240

N 392 M

N 392 M

N 392 M

N 654 M

Ög 71 „$
U 10 $

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].
lokar (1 förekomst)
"Lokarr fal lokar sinn í lokarspónum.
Lokarr (1 förekomst)
"Lokarr fal lokar sinn í lokarspónum.
lokarspónum (1 förekomst)
"Lokarr fal lokar sinn í lokarspónum.
lokit (1 förekomst)
"Pétr lét tvær merkr, "Ólafr þrettán pund. §B "Sverðolfr ... engu lo[kit].
Lokki (2 förekomster)
"Lokki/"Illugi reisti stein þenna eptir "Auna, sinn bróður.
Ept "Œpi standi steinn sá ok "Lokki(?) gerði ...

U 350 $

N A122 M

IS IR;78 M

Lokkr (1 förekomst)
"Bjǫrn ok "Ásgeirr láta reisa stein eptir fǫður sinn ok "Lokkr(?) eptir fǫðurfǫður "Órœkja.
<londu> (1 förekomst)
... "Hely ... §B ... Soter, Ag[ios] §C ... Eia. Deus §D Agla <londu>, §E Agla, Agla.
Lopts (1 förekomst)
Hér hv[íli]r "Ingibjǫrg "[L]opts dóttir.

Vg 119 $

<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 $

<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,

Lucas (19 förekomster)
U Fv1990;37 $M
§A Crux, "Marcus, crux, "Lucas, crux "Ma[tthæus] ... §B ... crux "Maria, mater Domini.
DR AUD1993;265 M
§A "[Johan]nes "Marcus "Lucas §B "Dionysius(?) [tetra]grammaton.
DR AUD1995;284 M
§A agla laga gala. <þruh> crux "Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?) "Johannes [crux](?) "[Matthæu]s(?)
DR AUD2001;252 M
"Christi crux ... §B ... crux "Johannes crux. §C Cr[u]x "Lucas crux "<ma...> §D <fufius>. "Kristina.
N 53 M
libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus, "Matthæus, "Marcus, "Lucas.
N 173 M
§A "Matthæus §B "Lucas §C "Marcus §D "Johannes
N 216 „M
§A "Petrus, "Paulus, "Andreas, "Marcus, "Maria, "Matthæus, "Lucas, "Johannes, Tetragrammaton, Agla, "Agios, <annail>, "Messias,
N 248 $M
fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus, "Matthæus, "Lucas, "Johannes. §D Tetragrammaton. Alpha et O[mega].
N 262 M
s[uscipe](?) a[nimam](?) credo §C "M[atthæus](?) ap[ostolus](?) "L[ucas](?) "J[ohannes](?)
N 634 M
"Christus et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D "Johannes, "Matthæus, "Lucas.
N 634 M
et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D "Johannes, "Matthæus, "Lucas.
N 635 M
"{M}a{tthæu}s "{M}a{rcus, "Luc}[as, "Joh]a{nne}s.
N 638 M
§A ... ok arreton. "Johannes, "Marcus, "Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave "Maria, "Jesus "Kristr. Ave "Maria.
N A71 M
§A "Marcus "Matthæus "Lucas "Raphael §B ... ... "Johannes §C ... §D ...
N A72 M
§A Pater noster qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave "Maria gratia.
N A77 M
§A ... "Johannes, §B "Marcus, §C "Lucas, "Matthias/"Matthæus. Pax §D portanti! Salus

N A362 M
N B583 M
N B596 M

fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus, "Lucas. §C Agla. Alpha et O[mega] ...
rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C Svá erum mit skyld til "...
Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ... "Marcus, "Lucas(?), "Johannes(?) §E ... §F ...

N 631 M

lucem (1 förekomst)
§B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat ad lu[cem]/lu[men].

N 713 M

Lucia (1 förekomst)
"Lucia "Gríms dóttir á.

N 603 M

N B462 M

U 292

N 650 M

G 229 M

N 19 M

lucis (1 förekomst)
... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena querule "Terea r[etractat], ...
Lúciu (1 förekomst)
§A "Sveinn risti rúnar þessar ok bað §B "Lúciu ráða.
...luga (1 förekomst)
"...fari létu rei[sa] ... "...luga, fǫður ...
lúka (1 förekomst)
§B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú
Lúkas (1 förekomst)
§A ... §B "María §C "Jóhannes §D "Markus §E "Lúkas ... ... apostel(?).
Lúkasmessu (1 förekomst)
"Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið hennar [er] "Lúkasmessu.

N 631 M

N 629 M

Ög Hov11;21

N 649 M

N B647 M

DR M10
DR M13
DR M14
DR M15
DR M40
DR M62

G 152 M

N B145 M

lumen (1 förekomst)
sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat ad lu[cem]/lu[men].
luminis (1 förekomst)
immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae genuisti aeterni lumin[is] §D cl[aritatem] ...
<luna> (1 förekomst)
... <lun-a> ... [hj]alpi sá[l] ...
Lunaneyju (1 förekomst)
§A "Lunaneyju, húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at
lund (1 förekomst)
... §B ... §C fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, þond
Lund (6 förekomster)
"<alkm> á "Lund.
"Ásfrøðr "Lund.
"Ásfrøðr "Ungi(?) "Lund.
"Ásmundr "Lund.
"Guðvini á "Lund.
"Norðmaðr í "Lund.
Lunde (1 förekomst)
§B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu ár.
lundi (1 förekomst)
mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs
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DR M4
DR M5
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DR M16
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Lundi (91 förekomster)
§B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu ár.
"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.
"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.

DR M50
DR M52
DR M53
DR M54
DR M56
DR M57
DR M58
DR M60
DR M61
DR M63
DR M65
DR M66 $
DR M67
DR M70
DR M71
DR M72
DR M73
DR M74
DR M75
DR M76
DR M77
DR M78
DR M80
DR M81
DR M82
DR M84
DR M85
DR M86
DR M87
DR M91
DR M93
DR M97
DR M98
DR M99
DR M100
DR M101
DR M102

"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.
"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.

DR M104
DR M105
DR M108
DR M109
DR M110
DR M111
DR M112
DR M115
DR M116
DR M117
DR M119
DR M120
DR M121
DR M122
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DR M124
DR M126
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"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.
"Ulfkell á "Lundi.
"Fati í "Lundi.

DR 337 $

Lundunum (1 förekomst)
ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.

Br Barnes9 M

lút (1 förekomst)
§A "Ingibjǫrg, hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C "Erlingr.

DR 145

<lutaris> (1 förekomst)
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.

G 101 M

lutu (1 förekomst)
sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann "Geirvald í "Lyum/"Lye.

G 21 M

GR 43 $M
GR 43 $M

Sö 154
Sö 154
Nä 34

<luþar> (1 förekomst)
þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar> gerði mik.
lux (2 förekomster)
"Elon ... ... "Elon ... ... "Sebaoth "Zion §PB "Elion ... "Adonai lux(?) ... grammaton "Sebaoth(?) "Mikjáll "Gabriel §PC "Rafael. §QA
... ... "Elon ... ... "Sabaoth "Zion(?) §QB "Elion ... "Adonai lux [t]etragrammaton "Sadai(?) "Mikjáll "Gabriel §QC "Rafael.
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.

G 101 M
G 101 M

Lye (2 förekomster)
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr
... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann "Geirvald í "Lyum/"Lye.

U Fv1933;134 $
DR EM85;493 M

lyfja (2 förekomster)
nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
"Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór

Ög NOR2001;32

DR EM85;493 M

N B99 M

lyfrúnar (1 förekomst)
§A Lyf[r]únar rí[st] §B [e]k, bótrúnar.
lyftungu (1 förekomst)
ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i],
lyfum (1 förekomst)
Aldri skyldi "Auðr fǫldu unna þeim’s lyfum u[nnu].

N B379 M

lykil (1 förekomst)
"Gyrðir á lykil.

N A166 M

lykill (1 förekomst)
§A Lykill ... §B ...
lykt (1 förekomst)
harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at

N B625 M

lyktað (1 förekomst)
hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím

G 70 M

G 78 M

lyktaðis (1 förekomst)
sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét hústrún.

G 101 M
G 101 M

G 138

DR EM85;493 M

N 446 M

Lyum (2 förekomster)
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr
... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann "Geirvald í "Lyum/"Lye.
lækir (1 förekomst)
... lækir(?) góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ...
læknishǫnd (1 förekomst)
ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok
lærða (1 förekomst)
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn

Hs 7

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

N 179 M

læsti (1 förekomst)
á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs

G 255 M
N B516 M

DR 100B $

N B257 M

Hs 14 $

Ög 76 „
Ög Fv1959;248
Ög Hov31;27
Ög Hov90;32
Ög Hov100;36
Ög N256
Sö 64 „
Sm 86 „
Sm 124
Vg 50

lætr (2 förekomster)
Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr steininn hǫggva þenna.
§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C ... §D er <þ->
læva (1 förekomst)
§P Lok er læva. §Q Lok er <liua>. §R Hlý, gísli, vá.
lævís (1 förekomst)
§B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér,
Lønangri (1 förekomst)
varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
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

Vg 87
DR 354

"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
lǫndum (1 förekomst)
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.

N 29

lǫngu (1 förekomst)
Þat var lǫngu, er hér var fé folgit mikit.

Br Barnes26 M

G 124 M

m (1 förekomst)
Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].

Sö 16
N B525 M

DR AUD2001;252 M

Ög 49 $M
U 323 $
Vs 15
Hs 19 M
Hs 19 M
N 102 „
N B403 M
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<ma> (2 förekomster)
Hann var dauðr ... ... "[H]eiðabý. Hjalpi "Guð ǫnd. §B <aʀ>/<ma>
§A "Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýti[r].
<ma...> (1 förekomst)
... §B ... crux "Johannes crux. §C Cr[u]x "Lucas crux "<ma...> §D <fufius>. "Kristina.
má (8 förekomster)
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.
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.
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji ár.
"Guð, er alt má, blessi "Sigurð prest, er mik á.
Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla.

N 344 M

maðkar (1 förekomst)
heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir "Atla.

maðr (20 förekomster)
Sm 74 M
Ek maðr(?).
U 703
lét reisa stein þenna at "Arnulf, son sinn góðan. Hann bjó hér ..., maðr matar [g]ó[ð]r ok máls risinn.
G 136 „$
Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
DR 81
"Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
DR 83 $
"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 90 „
"Ásgautr "Viða sonr, ... maðr "Sveins, reisti stein ... ept bróðu[r] ...
N 10 M
Sá maðr reist rúnar þessar, er g[is]tingu(?) á presti já.
N 154 M
[Sá(?) m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý.
N 227 „M
"Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar.
N 249 M
"Kolbjǫrn hét maðr er bjó hér.
N 289 M
góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik
N 428 M
Sá maðr risti rúnar þessar, er var útan...
N A306 M
§A "Óttarr á §B klókr maðr.
N B181 M
§A Maðr skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó
N B265 M
til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B ... ... ...
N B417 M
Þetta reist blindr maðr til þín ...
N B552 M
Illa hefir sá maðr er [h]e[f]ir slíka konu ...
Br Barnes20 M
§A Þessar rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti
X FiNOR1998;14
... Ráði ma[ðr](?) ... "Þorfas[t] ...
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Ög 219
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Ög N263
Sö 227
Sö 292 $
Sö 352
Sm 51

mág (32 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] ...

Vg 17 „
Vg 35
Vg 47
Vg 104
Vg 161
Vg 257
U 18
U 90
U 161
U 167
U 245 „
U 325
U 422
U 792 $
U 1024
U 1176 $
Gs 4 „$
DR 69
DR 143
DR 289
DR 324
N 237 „
N 272 M

G 103 $M

Sö AA29;8 M
G 345 M

DR SCHL3

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.
"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.
"Ketill setti stein þenna eptir "Finn, mág sinn.
mága (1 förekomst)
hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira
Magdalena (2 förekomster)
"Mathie "Marce(?) filii(?) "Bene[dicti] "Maria §B "María "Magdalena "Jacop "Óláfr "Laurencius "María "Bartholomei "Egidii "María
semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et sancta "<caeri>.
magi (1 förekomst)
mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.

Vg 95 M
Vg 222 M
Vg 245 M
G 115 $M
DR 172 M
DR 173 M
DR 176 M
DR 178 M
DR 179 M
DR 182 M

N A162 $M

N 185 „

DR 413 $M

GR 68 M

Vg 247 M

Sm 68 M

magister (10 förekomster)
lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son.}
Ave "Maria "Jesus "{Haquinus magister}.
Ave "Maria "Jesus {magister "Haquinus}
hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði
Magister "Ia[c]obus "Rufus me fecit.
Magister "Iacobus "Rufus faber me fecit. "Guð si[gni].
Magister "Rauðr.
Magister "Jacobus "Rufus faber me fecit.
Magister "Jacobus me fecit. "Tóki keypti mik. "María.
Magister "Iacobus ... "Rufus fa[ber] [me] fecit. "Guð(?).
magistr (1 förekomst)
í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
Magnhildar (1 förekomst)
"Guð hjalpi sál "Magnhildar.
magni (1 förekomst)
bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice
Magni
"Magni

(1 förekomst)

magno (1 förekomst)
ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino "Siggone episcopo "Scarensi.}
Magno (1 förekomst)
"Magno <fuþorkhniast[b]mlʀ> ... ...
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Br Page1998;21

Sö 110 „

Magnus (1 förekomst)
{Hic iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus
Magnús (11 förekomster)
"Magnús "Diakonus gerði mik. "Guð signi þann.
... Herra "Magnús.
"Bendikt "Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla
"Magnús á mik <ho>.
"Jésús. "Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
"Magnús.
"[Mag]nús(?).
"Mag[nús] hinn helgi.
§A "Þorgísl "Úthlaupr, "Magnús, "Sigurðr, "Haraldr, ... §B ... "Arnviðr, "Sigurðr, "Jón,
Hér hvílir "Ma[rgrét](?)/"Ma[gnús](?).
hví]lir "Hlaðgerðr "Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús sonr. Bið fyrir.
Magnúsar (1 förekomst)
næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar, "Noregs konungs.
mágs (1 förekomst)
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
maiestatis (1 förekomst)
"Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et famulas tuae maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute
<mailbak...> (1 förekomst)
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.
<maisi> (1 förekomst)
sinn fǫður reisti stein þenna at "Þorstein <fauʀi> <maisi>.

makija (1 förekomst)
§A makija §B <mari> ... "Alla.

DR 205 $U

N A322 M
N B448 M

mál (2 förekomster)
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er
Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára
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Ög 248 $M
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DR 413 $M

G 243 „$M

N 236

N 362 M

málað (1 förekomst)
"[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var] kirkja málað ... ... ... ... ... ... ... §B ... ...
Malaki (1 förekomst)
"Kristr, "Malaki ok "Patrik. "Adamnán ... ... ... "Jóan prestr í "Kornadal.
Malchus (3 förekomster)
in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes "Malchus, "Maximianus, "Martinianus, "Dionysius, "Serapion,
§A "Dionysius, "Johannes, "Serapion §B "[Malch]us, "Maximianus, "Dionysius ... §C ...
§A ... ... dux(?) ... ... §B ... "Maximianus, "Malchus(?), "Martinianus ... §C ... Dirige(?), Domine, Deus meus.
maledicti (1 förekomst)
meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut
Malgeirs (1 förekomst)
hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok "Bótviðar.
máli (1 förekomst)
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at
málig (1 förekomst)
Máttig/málig "Bjǫrn [ok] "Sigríðr.

malignum (1 förekomst)
Per crucis hoc signum fugiat procul omne malignum.

DR 299 „M

<mallymkun> (1 förekomst)
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir

Br Olsen;215 $

<malmury> (1 förekomst)
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er

Br Olsen;215 $

DR 204 M
DR Aarb1987;205 M
N 53 M
N A123 M
N A123 M

DR Til5 M

U 703

U 1146

U 739

malo (5 förekomster)
vincit, "Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique
"Christus liberat, "Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater noster. ...
nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus, "Matthæus, "Marcus, "Lucas.
tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra.
§B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis! Ab omni §B malo, amen.
málrúnu (1 förekomst)
§A "Bóndi risti málrúnu, §B árar ara eru fjaðrar.

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.

malum (1 förekomst)
§A Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas

Vg 262 $M

man (5 förekomster)
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
§C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.
§A ... ... §B ... en ek man ... §C berr í brjǫst mér ...
§A ... ... ... §B [þ]ú mik man ek þik.

Vg 279 $M
N A222
N B465 M
N B495 M
N B556 M

Sö 63 „$
Sö 63 „$
Sö 374 $
U 304 $

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.

N B89 M

mánadagr (1 förekomst)
§A ... "Lafranz r[eist] r[úna]r þ[essa]r ... §B s[unnudagr], m[ánadagr], t[ýrsdagr], ó[ðinsdagr], þ[órsdagr], f[reyjudagr],

G 100 M
G 103 $M

Managǫrðum (2 förekomster)
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein byrsustein af
"Jóhan í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r]

N B181 M

DR NOR1999;21 M

manat (1 förekomst)
snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E vaki hykk-at fylgna manat hirðum ...
manentes (1 förekomst)
sancti sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra

Sö 173 $
U 284
U 565 „
U 566
U 1007
DR M57

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 (15 förekomster)
Sö NOR1998;23
... eptir mann(?) dau[ðan] ...
Sm 164 M
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
Vg 55
"Ragnarr reistu stein þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.
U 56 $
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
U 208
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 22 „M
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
N 244
"Skarði reisti stein þenna eptir "Bjalfa, son sinn, harða góðan mann.

Ög 77
Sö 64 „
Sö 275
Sö 277
Sö 338
Sö 356 $
Sm 5
Sm 30
Sm 33 $

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] ...

Sm 37
U 114
U 1011
DR 68

"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.

Sö 63 „$
Sö 63 „$
Sö 374 $
U 304 $
DR 107
DR 337 $

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

G 100 M
G 103 $M

Mannegårde (2 förekomster)
lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en
"Jóhan í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans

G 104E $M

N 657 M
N 657 M

U 102
U Fv1912;8
G 343 $
N 393 M
N 478 M
N A142 $M

manneskja (1 förekomst)
et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin>
manngerð (2 förekomster)
§A ... manngerð tveir aurar. §B ... [ma]nngerð tveir aurar.
§A ... manngerð tveir aurar. §B ... [ma]nngerð tveir aurar.
manni (6 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.
Nú er palmsunnuaptann. Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu árnaðarorði.
Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at §C ...

Sö 173 $
U 284
U 565 „
U 566
U 1007
DR 366 $M
DR M57

Manni (7 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.
... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ...
"Manni/"Máni "Lundi.

G 36 $M

manniskjanna (1 förekomst)
bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar, þysonr(?) "Bótgeirs(?).

Sm 16
N B241 M
N B496 M
N B644 M

U 638 „
U 638 „

N B628 M

N B535 M

Sm 65

manns (4 förekomster)
fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
"Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik,
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C
Mannsengi (2 förekomster)
§P ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §Q ... [lét] gera "Mannsengi brú breiða ... ... ... ... ... ... ... ...
mannsreðr (1 förekomst)
§A "Rannveig "Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C hestreðr. §D ...
mant (1 förekomst)
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
<manurfik> (1 förekomst)
<manurfik> kuml <þim>

Sm 145 M
DR 350 M
DR 413 $M

DR SCHL18

Vg 234 M

Sö AA29;8 M

G 194 M

manus (3 förekomster)
tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D[omine].
In manus tuas, Domine, commendo spiritum tuum, "Ása.
rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei
<mar> (1 förekomst)
<har> <mar> <or>
marca (1 förekomst)
Una marca.
Marce (1 förekomst)
§A "Maria "Mathie "Marce(?) filii(?) "Bene[dicti] "Maria §B "María "Magdalena "Jacop
Marci (1 förekomst)
§A <fuþork> §B "Ambrosii, "M[arci], "Vit[alis], "Nicomedes, "Primi, "[Ba]rnabe, "[Jo]h[a]nn[e]s

Marcus (17 förekomster)
U Fv1990;37 $M
§A Crux, "Marcus, crux, "Lucas, crux "Ma[tthæus] ... §B ... crux "Maria, mater
DR AUD1992;259 M
§A "Johannes "Ma[rcus](?) "Matthæus ... §B ... ... ... agla gala
DR AUD1993;265 M
§A "[Johan]nes "Marcus "Lucas §B "Dionysius(?) [tetra]grammaton.
DR AUD1995;284 M
§A agla laga gala. <þruh> crux "Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?) "Johannes [crux](?) "[Matthæu]s(?) <þru-> §B <artan>
N 53 M
set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus, "Matthæus, "Marcus, "Lucas.
N 173 M
§A "Matthæus §B "Lucas §C "Marcus §D "Johannes
N 216 „M
§A "Petrus, "Paulus, "Andreas, "Marcus, "Maria, "Matthæus, "Lucas, "Johannes, Tetragrammaton, Agla,
N 248 $M
in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus, "Matthæus, "Lucas, "Johannes. §D Tetragrammaton. Alpha et
N 634 M
§A O Alpha, "Christus et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D "Johannes, "Matthæus, "Lucas.
N 635 M
"{M}a{tthæu}s "{M}a{rcus, "Luc}[as, "Joh]a{nne}s.
N 638 M
§A ... ok arreton. "Johannes, "Marcus, "Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave "Maria, "Jesus "Kristr.
N A71 M
§A "Marcus "Matthæus "Lucas "Raphael §B ... ... "Johannes §C ... §D ...
N A72 M
§A Pater noster qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave "Maria gratia.
N A77 M
§A ... "Johannes, §B "Marcus, §C "Lucas, "Matthias/"Matthæus. Pax §D portanti! Salus

N A362 M
N B583 M
N B596 M

Sö 56 $

in petalon ... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus, "Lucas. §C Agla. Alpha et O[mega] ...
salus habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C Svá erum mit skyld til "...
Domine, Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ... "Marcus, "Lucas(?), "Johannes(?) §E ... §F ...
marga (1 förekomst)
þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.

N B524 M

DR EM85;516G $M
N B533 M

Sö Fv1965;133 M

N 581 M

Vg 146 „M
Vg 146 „M

N 536 M

margar (1 förekomst)
"Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu
Margareta (2 förekomster)
"Margareta
§A <-hniastbmly> ... §B ... "Halli, "Margareta.
Margaréta (1 förekomst)
"Margréta/"Margaréta á mik.
Margarétar (1 förekomst)
"Margarétar "Eiríksdóttur, "Ólafs "Silfrsmiðs.
Margaréti (2 förekomster)
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét
me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.}
Margarétu (1 förekomst)
Hér hvílir "Síra "[K]l[e]metr prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater

G 107 M
N 344 M

G 78 M

G 282 M
G 317 $M

G 363 M

N 642 M

G 296 „M
N 535 M
IS IR;75 $M
IS IR;76 M

Sö Fv1965;133 M
G 296 „M
N 280 „M
N 297 M
IS IR;131 „M

margir (2 förekomster)
kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B ... §C
hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir "Atla.
Margit (1 förekomst)
í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét hústrún.
Margítu (2 förekomster)
Ér biðið góðs fyrir "Margítu sál af "Otheim/"Othem, á mik.
gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys fœrði mik hingat.
Margotarfa (1 förekomst)
§A "Ólafr §B "Nikulás "Margotarfa §C Ave "Maria gra[ti]a(?) ... ... §D "María §E ... §F ...
Margret (1 förekomst)
§A "Benedit "Margret. Agla, agla ... §B Agla ... agla ... ...
Margrét (4 förekomster)
... fyrir ... "Mar[grét](?)/"Mar[gréta](?)
"Margrét á mik.
Hér hvílir "Ma[rgrét](?)/"Ma[gnús](?).
Hér hvílir "Margr[ét].
Margréta (5 förekomster)
"Margréta/"Margaréta á mik.
... fyrir ... "Mar[grét](?)/"Mar[gréta](?)
[H]ér hví[lir] "Margréta(?).
Hér niðri fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir hennar sál.
Hér hvílir "Margréta "Geirm[undar dóttir].

G 217 M

N B420 M

DR 111 $M
DR 205 $U

U Fv1992;166

Margrétu (1 förekomst)
§A "Nikulás skrifaði mik en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var prím ok ... [va]r sunnudagr. §B
margskonar (1 förekomst)
§A Því at af dirfðar-taf[l]i [t]ekr margskona[r] §B "Erlendr ... ... ...
<mari> (2 förekomster)
gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás gæti. §C "{Horder}u{s}/"{Ho}r{de}ru{s}.
§A makija §B <mari> ... "Alla.
Mari (1 förekomst)
er matar beztr. Hann á fé mest. Hann er þekkiligr. §B "Mari seldi rif, á fé mest. ... "Ása(?)

Maria (88 förekomster)
Sö AA29;8 M
§A "Maria "Mathie "Marce(?) filii(?) "Bene[dicti] "Maria §B "María
Sö AA29;8 M
§A "Maria "Mathie "Marce(?) filii(?) "Bene[dicti] "Maria §B "María "Magdalena "Jacop "Óláfr "Laurencius "María
Sm 22 M
Ave "Maria. Gratia. Bróðir "Sibbi. "Jésús "Kristus.
Sm 38 M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et]
Sm 82 „M
Dicant omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et
Sm 115 $M
{Hic iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
Sm 145 M
frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et
Vg 88 M
"Haraldr gerð[i] [h]valf þenna yfir "... {A}[men]. {Ave} "{Maria}, grati{a} plena. Lát ...
Vg 164
Ave "Maria
Vg 165 M
"{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave "Maria gratia.}
Vg 210 M
tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit benedictus.
Vg 221 M
{Ave "Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et
Vg 222 M
Ave "Maria "Jesus "{Haquinus magister}.
Vg 227 M
Ave "Maria gratia
Vg 245 M
Ave "Maria "Jesus {magister "Haquinus}
Vg 247 M
Ave "Maria "Jesus. {Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto
Vg 253 M
Ave "Maria "Jesus "{Haquinus}
Vg 258 M
Ave "Maria gratia
Vg Fv1973;201B M
Ave "Maria.

U Fv1959;98 M
Ave "Maria
U Fv1990;37 $M
"Marcus, crux, "Lucas, crux "Ma[tthæus] ... §B ... crux "Maria, mater Domini.
Vs 8 M
... Ave "M[aria].
Nä Fv1979;236 M
§A "Maria. Pater(?) §B Pater(?)
D Fv1980;230 M
Ave "Mari[a], gratia pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et
G 60 M
stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann
G 62 „M
... ok ... ... ... ok pater noster ok ave "Maria. "Jóhan ...
G 104E $M
§A Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria
G 127 M
Ave "Maria, gratia plena.
G 130 „M
§A <fuþor[k]> §B "Maria ... ... ... ... ... ... §C ...
G 168 „$M
náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir kristnir sálir.
G 345 M
Intersede pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome
G 345 M
nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et sancta "<caeri>.
G 363 M
§A "Ólafr §B "Nikulás "Margotarfa §C Ave "Maria gra[ti]a(?) ... ... §D "María §E ... §F ...
DR 50 M
Ave "Ma[ria] gratia plena, Dominus. {Ave "Maria ... ... [Gr]atia plena}.
DR 50 M
Ave "Ma[ria] gratia plena, Dominus. {Ave "Maria ... ... [Gr]atia plena}.
DR 166 M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et
DR 166 M
in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. "Áskell. Ave "Maria gr[atia].
DR 181 „M
Meistari "Iacobus "Rufus me fecit. Ave "Maria gra[tia].
DR 183 M
... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. ...
DR 256 M
Ave "Maria.
DR 336 „M
Ave "Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et
DR EM85;434C M
"Maria ave "Maria.
DR EM85;434C M
"Maria ave "Maria.
DR EM85;434G M
Ave "M[a]r[ia].
DR EM85;438B $M
[Ave] "Maria gratia.
DR EM85;438E $M
Ave "Maria gratia plena ...
DR EM85;468 M
Ave "Ma[ria].
DR EM85;516B M
Ave "Maria.
DR EM85;516K M
Ave "Mar[ia] ...
DR AUD1988;205D M
A[ve] "Maria
DR AUD1998;301 M
Ave "Maria.
DR SCHL22 M
§A [Ave] "Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu
N 27 M
... mik. Ave "Maria.
N 124 M
"Víðar(?) Ave "[Maria]. {Pa}[ter](?)
N 135 M
Ave "Maria gratia
N 142 „M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et

N 216 „M
N 307 M
N 347 M
N 383 M
N 395 M
N 402 M
N 531 M
N 617 M
N 619 M
N 620 M
N 621 M
N 622 M
N 623 M
N 624 M
N 631 M
N 634 M
N 638 M
N 638 M
N A9 M
N A27 M
N A63 $M
N A72 M
N A354 M
N A363 M
N B1 M
N B3 M
N B362 M
N B422 M
N B611 M
GR 12 $M
GR 34 $M
GR 51 $M

G 383 M

§A "Petrus, "Paulus, "Andreas, "Marcus, "Maria, "Matthæus, "Lucas, "Johannes, Tetragrammaton, Agla, "Agios,
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulie[ribus].
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et
Ave "Ma[ria]
Ave "Ma[ria]
Av[e](?) "[Ma]r[ia](?)
Ave "Maria gratia.
§A Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et
Ave "Maria, gratia plena.
Ave "Maria
Ave "Maria
Ave "Maria
§A Ave "Maria §B ...
Ave "Ma[ria]
§A "Maria peperit "Christum, "Elisabet peperit "Johannem "Baptistam. In
§A O Alpha, "Christus et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D "Johannes, "Matthæus, "Lucas.
arreton. "Johannes, "Marcus, "Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave "Maria, "Jesus "Kristr. Ave "Maria.
"Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave "Maria, "Jesus "Kristr. Ave "Maria.
A[ve] "[Ma]ria g[ratia]
"Guð "Maria
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
noster qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave "Maria gratia.
Ave "Maria.
Ave "Maria.
§A "Eysteinn á mik, §B hærmaðr, §C hærmaðr, §D "Maria, §E hærmaðr.
§A Av[e] §B "Ma[ria].
"Ma[ria]
§P á mi[k] §Q A[ve] "M[ar]i[a]
Ave "Ma[ria]
o[mega]. §QB agla tetragramma[ton] "Jesus ... pantocrathon. §RA "M[aria] a[ve] §RB agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo
Ave "Maria gratia plena.
"Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?)
maría (1 förekomst)
María Guðs móðir.

María (73 förekomster)
Öl Köping30
... ok "Sankta "María ok "Sankt[a] ...
Ög N265B $M
"Mar[ía]
Sö AA29;8 M
§A "Maria "Mathie "Marce(?) filii(?) "Bene[dicti] "Maria §B "María "Magdalena "Jacop "Óláfr "Laurencius "María "Bartholomei "Egidii
Sö AA29;8 M
"Maria §B "María "Magdalena "Jacop "Óláfr "Laurencius "María "Bartholomei "Egidii "María kross "Mathei "Mikjáll
Sö AA29;8 M
"Jacop "Óláfr "Laurencius "María "Bartholomei "Egidii "María kross "Mathei "Mikjáll
Sm 18 „M
"Eiríkus(?) var minn smiðr. "María(?) sú(?) mildasta(?).
Vg 105
"Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
Vg 122
eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.
Vg 209 M
"Mar[ía]
Vg Fv1979;249 M
... "Mar[ía](?).
U 558 $
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
U UR4;4
"María
Hs 19 M
á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
Bo NIYR;1 M
"María mær h[jalp]i þeim er þenna stein gerði.
G 54 $M
rún eptir harmrǫðum(?)/harmbráðum(?) §C ... ... ... ... ... §D "María, "Jóhann[es](?)
G 84 M
"María
G 104A $M
ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp "Marí[a] ... §D ... ... ...
G 104A $M
þín søta móður frú "María mær. §B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp "Marí[a] ... §D ... ... ... §E Hjalp "M[a]r[ía] §F ... ... §G ... ...
G 104A $M
<fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp "Marí[a] ... §D ... ... ... §E Hjalp "M[a]r[ía] §F ... ... §G ... ... ... §H <fuþork[hnia]stb[mlʀ]>
G 104B M
§A "M[aría] hjalpi oss ... ... ... <gyri> <os> §B "Ólafr ok "Jakobr
G 104E $M
... rúnar(?) ... §J ... ... "Jesus nasarenus ... ... §K "María ... ... ... ... ... ... sankt[a] "María "[Ja]kobr meist[a]ri
G 104E $M
nasarenus ... ... §K "María ... ... ... ... ... ... sankt[a] "María "[Ja]kobr meist[a]ri <fuþorkhni[a]s>
G 105 M
§A Hjalp "María ... §B "Mattis, "Jóhannes "Ma[r]iksen, "Hans "Mariksen
G 108 M
§A Hjalpi oss [s]ú [h]eilaga kirkja. "María. §B ... kirkja ... ... ...
G 142 M
§A <fuþorkhniastblmʀ> ... §B "María, móðir "Guðs ... allra várr. §C "Péto "K[a]mbs §D ... §E
G 179 M
§A Ave(?). Ave(?). §B "María. §C "Mar[ía].
G 179 M
§A Ave(?). Ave(?). §B "María. §C "Mar[ía].
G 229 M
§A ... §B "María §C "Jóhannes §D "Markus §E "Lúkas ... ... apostel(?).
G 235 M
§A ... §B ... §C ... §D "María §E ... §F ...
G 238 M
... ... ... sanktus "Bortolimeus(?), sanktus "Paulus, sankta "María miskunni oss. §B ... Ave(?) "María(?).
G 238 M
sanktus "Paulus, sankta "María miskunni oss. §B ... Ave(?) "María(?).
G 363 M
§B "Nikulás "Margotarfa §C Ave "Maria gra[ti]a(?) ... ... §D "María §E ... §F ...
DR 179 M
Magister "Jacobus me fecit. "Tóki keypti mik. "María.
DR 373 $M
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok
DR 373 $M
sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara
DR 373 $M
fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti.
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DR AUD1995;283 M
DR SCHL26 M
DR SCHL27 M
N 11 M
N 31 M
N 80 M
N 87 M
N 115 M
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N 327 M
N 373 M
N 375 M
N 396 M
N 412 M
N 447 M
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N 561 M
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N 626 M
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GR 6 M
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GR 37 $M
GR 37 $M
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GR 75 M
IS IR;207B M
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sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
... nomine spiri[tus] mitiusæoani febris amen agla "María
"María
"M[aría](?)
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir
"María
"María
"María
"María
Agla, "Agios, <annail>, "Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús "Kristus. Tetr[agrammaton]. "Hákon.
"María
"María
"María
"Guð minn ok hin helga "María.
"María
"Ívarr ".../"Sm[ið]r(?) gerði mik, en "María á mik.
... ... reist(?) mik. "María.
"María
"María
"María
"María
"María
are[po] §B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus "Kristr. "María gæt mín. ...
"María
"María
"María
§P "María, "Mikjáll á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik
§P "María, "Mikjáll á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik "Brakil/"Brigit. "Þórir.
"María, "Eloihi[m], "Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus
"[Ma]ría
§AP ... "María §AQ ... "María §B ...
§AP ... "María §AQ ... "María §B ...
"María(?) kljár.
"María ...
"María. <fuþorkhniastbmly>
"Mar[ía]
"[Ma]ría

G 105 M
G 105 M

DR Fv1968;282 M

Sm 117 „M
Sm 117 „M
G 63 M
DR 157 M
DR 347 $M
DR EM85;493 M
N7M
N 266 „M
N 289 M
IS IR;166 M

N 240 M
N 277 „M

G 217 M

DR 7 $U

G 140 M

Mariksen (2 förekomster)
§A Hjalp "María ... §B "Mattis, "Jóhannes "Ma[r]iksen, "Hans "Mariksen
§A Hjalp "María ... §B "Mattis, "Jóhannes "Ma[r]iksen, "Hans "Mariksen
Marinus (1 förekomst)
"Marinus(?)/"Maurins(?)
Maríu (10 förekomster)
... "Guð, "Maríu sonr, signi hústrú "Maríu sál af "Áslabúðum.
... "Guð, "Maríu sonr, signi hústrú "Maríu sál af "Áslabúðum.
"Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
... "Gu[ð] "Maríu ... "{Thorchil "Mergret}
"Kristr "Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.
"Mikjáll(?) "Maríu næstr.
heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu, móður.
"Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir "Mar[íu] ...
Maríumessu (2 förekomster)
Ártíðadagr "Bjarnar "Ulfgeirssonar er tveim nóttum fyrir "Maríu[messu]. "Steinn.
... Ártíð "Ingibjargar er þrimr nóttum(?) fyrir "Maríumessu í fǫstu.
Maríumessudag (1 förekomst)
§A "Nikulás skrifaði mik en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var prím ok ... [va]r sunnudagr. §B "Ragnvald.
Mariz (1 förekomst)
§PA "Wulþuþewaz §PB ni <waje> "Mariz. §QA O "Wulþuþewaz §QB ni "Wajemariz
mark (1 förekomst)
... um tolf mark.

Vg 1 „M
Vg 4
U 870

U 301 „
U 346 „
U 356
U 368 „
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U 956
U 998 $
U 1138
Gs 11
M1$
M7
Hs 16 $
N 70 M
N 128 „M
N 278 M

G 229 M
N 54 $M
N 278 M

U 574
N 291 M
N 648 M
N A39 $M

marka (3 förekomster)
... [ma]rka steina þessa(?) ...
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 (15 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.
"Loðinn markaði ver "Ragnhildi, systurdóttur sinni.
"Salgerðr hvílir hér. "Guð gæti þín-na. "Áslakr markaði mik.
"Markus markaði.
Markus (3 förekomster)
§A ... §B "María §C "Jóhannes §D "Markus §E "Lúkas ... ... apostel(?).
§A "Petrus ... "Markus ok ... "Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir þeir.
"Markus markaði.
mart (4 förekomster)
"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
"Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek
§A "Eilífr "Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ...

Sm 85 $

DR 320 M
DR 322 M
DR 326 M
DR 327 M
DR 332 M
N A102 M
IS IR;147 M

Ög 248 $M
N B596 M

N 405 M

G2M

X STOL7 M

Br E9 M

Br E9 M

Martein (1 förekomst)
"<ku-k-ʀ> ok þeir brœðr reistu s[tein þe]nna eptir "Martein(?) sinn fǫður, son "Þorsteins(?).
Marteinn (7 förekomster)
"Marteinn mik gerði.
"Marteinn mik gerði.
"Marteinn mik gerði.
"Marteinn mik gerði.
"Marteinn mik gerði.
§A "Marteinn prestr á þetta §B sǫnghús.
Hér hvílir síra "Marteinn prestr.
Martinianus (2 förekomster)
ibi requiescunt septem sancti dormientes "Malchus, "Maximianus, "Martinianus, "Dionysius, "Serapion, "Constantinus, "Johannes. Sic
§A ... ... dux(?) ... ... §B ... "Maximianus, "Malchus(?), "Martinianus ... §C ... Dirige(?), Domine, Deus meus. Consummatum est.
martiribus (1 förekomst)
... martiribus, letamini e{x}ultent justi mirabilis ...
<marþa> (1 förekomst)
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
<marum>
[T]ak(?) eigi há(?) á hafi úti, tak heldr <hu...> §B <...uran> <marum>

(1 förekomst)

mason (1 förekomst)
... "Gamall(?) léta(?) þenna kirk. "[H]ub[e]rt mason/"Mássonr [vann](?) ...
Mássonr (1 förekomst)
... "Gamall(?) léta(?) þenna kirk. "[H]ub[e]rt mason/"Mássonr [vann](?) ...

Sö 130
Sö 275
Sm 37
Sm 39 $
Sm 44
U 703
U 739
U 805 „$
U 805 „$
U 805 „$
U Fv1992;166
DR 291

U Fv1990;37 $M
G 345 M

Sö AA29;8 M

N A362 M

Sö AA29;8 M

N A327 M

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.
mater (2 förekomster)
crux, "Lucas, crux "Ma[tthæus] ... §B ... crux "Maria, mater Domini.
Intersede pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et
Mathei (1 förekomst)
"Óláfr "Laurencius "María "Bartholomei "Egidii "María kross "Mathei "Mikjáll
Matheus (1 förekomst)
... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus, "Lucas. §C Agla. Alpha et O[mega] ...
Mathie (1 förekomst)
§A "Maria "Mathie "Marce(?) filii(?) "Bene[dicti] "Maria §B "María "Magdalena
mátit
§A Kann’k hrafn/"Hrafn nár ... §B ... ... mátit

(1 förekomst)

Br Barnes18 M

Matr (1 förekomst)
"Arnfinnr "Matr reist rúnar þessar.

Br Barnes24 M

matselja (1 förekomst)
§A Jórsalafarar brutu "Orkhaug. "Hlíf, matselja jarls, §B reist.

N B625 M

mátt (1 förekomst)
"Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok

N A77 M

Matthias (1 förekomst)
§A ... "Johannes, §B "Marcus, §C "Lucas, "Matthias/"Matthæus. Pax §D portanti! Salus

Matthæus (17 förekomster)
U Fv1990;37 $M
§A Crux, "Marcus, crux, "Lucas, crux "Ma[tthæus] ... §B ... crux "Maria, mater Domini.
DR AUD1992;259 M
§A "Johannes "Ma[rcus](?) "Matthæus ... §B ... ... ... agla gala
DR AUD1995;284 M
"Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?) "Johannes [crux](?) "[Matthæu]s(?) <þru-> §B <artan> ... <artan> "Christu[s] "Christus
N 53 M
nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus, "Matthæus, "Marcus, "Lucas.
N 53 M
in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus, "Matthæus, "Marcus, "Lucas.
N 173 M
§A "Matthæus §B "Lucas §C "Marcus §D "Johannes
N 216 „M
§A "Petrus, "Paulus, "Andreas, "Marcus, "Maria, "Matthæus, "Lucas, "Johannes, Tetragrammaton, Agla, "Agios, <annail>,
N 248 $M
petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus, "Matthæus, "Lucas, "Johannes. §D Tetragrammaton. Alpha et O[mega].
N 262 M
§BQ "[Sancte](?) "M[ichael](?) s[uscipe](?) a[nimam](?) credo §C "M[atthæus](?) ap[ostolus](?) "L[ucas](?) "J[ohannes](?)
N 634 M
§A O Alpha, "Christus et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D "Johannes, "Matthæus, "Lucas.
N 634 M
§B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus, "Lucas §D "Johannes, "Matthæus, "Lucas.
N 635 M
"{M}a{tthæu}s "{M}a{rcus, "Luc}[as, "Joh]a{nne}s.
N 638 M
§A ... ok arreton. "Johannes, "Marcus, "Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave "Maria, "Jesus "Kristr. Ave
N A71 M
§A "Marcus "Matthæus "Lucas "Raphael §B ... ... "Johannes §C ... §D ...
N A72 M
§A Pater noster qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave "Maria gratia.
N A77 M
§A ... "Johannes, §B "Marcus, §C "Lucas, "Matthias/"Matthæus. Pax §D portanti! Salus
N B583 M
Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C Svá erum mit skyld til "...

N 586 M

G 371 M

Vg 64 „M

N 362 M

G 105 M

mátti (1 förekomst)
Ó "Guð, er alt mátti árla, gæti ... "R[a]gn[a]rsso[n]ar. Hann reis[t] rúnar.
Mattias (1 förekomst)
§A "Hróðvísl ... §B "Ólafr §C "Matt[ias](?)
Mattiasa (1 förekomst)
Hér liggr "Ávarr(?), "Mattiasa son, af "<føtto->.
máttig (1 förekomst)
Máttig/málig "Bjǫrn [ok] "Sigríðr.
Mattis (1 förekomst)
§A Hjalp "María ... §B "Mattis, "Jóhannes "Ma[r]iksen, "Hans "Mariksen

N B604 M

maþr (1 förekomst)
§A Ár sól maþr úrr nauþ "Týr reiþ §B ... ... ... ... ...

Sö 72 „

<maþur> (1 förekomst)
"Ulfr ok "<maþur> reistu stein þenna eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn.

DR Fv1968;282 M

Ög 248 $M
N 637 M
N B596 M

Maurins (1 förekomst)
"Marinus(?)/"Maurins(?)
Maximianus (3 förekomster)
"Efesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes "Malchus, "Maximianus, "Martinianus, "Dionysius, "Serapion, "Constantinus,
§A "Dionysius, "Johannes, "Serapion §B "[Malch]us, "Maximianus, "Dionysius ... §C ...
§A ... ... dux(?) ... ... §B ... "Maximianus, "Malchus(?), "Martinianus ... §C ... Dirige(?), Domine,

DR 366 $M

DR 366 $M

mcccx (1 förekomst)
þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k]
mcccxi (1 förekomst)
§P {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q

me (28 förekomster)
Vg 95 M
"Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar
Vg 146 „M
lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti,
G 73 „M
... ... veritatis ... §Q Dominum ... spiritum meum redimisti me Domine deus feritatis
DR 5 „M
"Efli me [f]ecit.
DR 162 M
Me fecit "Nikulás.
DR 165 M
§A Meistari "Tófi me §B fecit ...
DR 172 M
Magister "Ia[c]obus "Rufus me fecit.
DR 173 M
Magister "Iacobus "Rufus faber me fecit. "Guð si[gni].
DR 178 M
Magister "Jacobus "Rufus faber me fecit.
DR 179 M
Magister "Jacobus me fecit. "Tóki keypti mik. "María.
DR 181 „M
Meistari "Iacobus "Rufus me fecit. Ave "Maria gra[tia].
DR 182 M
Magister "Iacobus ... "Rufus fa[ber] [me] fecit. "Guð(?).
DR 204 M
"Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ...
DR 204 M
"Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi signet me.
DR 204 M
me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi signet me.
DR 224 M
"{Bondo "Friso me fecit "Esgervs "Røth me fecit. Fieri} <fuþorkhniastblmʀ>...
DR 224 M
"{Bondo "Friso me fecit "Esgervs "Røth me fecit. Fieri} <fuþorkhniastblmʀ>...
DR 413 $M
pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum
DR 413 $M
recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me
DR 413 $M
cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum
DR 413 $M
crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild vocat[ur].}
DR EM85;534A M
"Olavus me possi[det].
N 143 „M
Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, dextera.
N 632 M
sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint
N 632 M
Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare laborant.
N B616 M
§A Fac me(?) ... ... te. §B Non vere.
Br E1 M
"Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.
Br E1 M
"Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.

DR 413 $M

meas (1 förekomst)
judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite
Medebys (1 förekomst)
þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys fœrði mik hingat.

G 317 $M

medeor (1 förekomst)
§A medeor(?) huic(?) §B "Jón

N 608 M

Mediator (1 förekomst)
"Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, "Paraclitus ac "Mediator.

N B619 M

N 632 M
N 632 M

medicina (2 förekomster)
Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui
plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare

DR Aarb1987;205 M

medullis (1 förekomst)
"Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te

með (75 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.
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 108
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
Sö 131
þeir reistu stein þenna eptir "Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með "Ingvari, á "Serklandi liggr sonr "Eyvindar.
Sö 170
þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
Sö 171
eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.
Sö 173 $
"Holmstein. §B Hann hafði vestarla um verit lengi, dóu austarla með "Ingvari.
Sö 213
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at
Sö 260
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
Sö 281
lét gera 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(?)
Sö 320
"Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
Sö 335 $
reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari, skipari "Holmsteins.
Vg 67
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, ...
U 323 $
hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept góð[an]. Sveinar gerðu at
U 349 „
stein þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
U 358
lét reisa stein þenna eptir "Folkbjǫrn, son sinn. Sá endaðist ok með "Grikkjum. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu.
U 439 „$
reisa stein þenna at "Sæbjǫrn, fǫður sinn. Er stýrði austr skipi með "Ingvari á "Eistaland(?)/"Serkland[i](?).
U 617
eptir "Ǫzur, bónda sinn, son "Hákonar jarls. Sá var víkinga vǫrðr með "Geiti(?). "Guð hjalpi hans nú ǫnd ok sálu.
U 644 $
reistu 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
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
s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari, ok gerð[u br]ú þessa.
Vs 19
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.
G 100 M
sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á
G 119 $M
... gerðu [þei]r(?) kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ...
G 119 $M
kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok
G 119 $M
með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum
G 119 $M
eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr
G 119 $M
með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum
G 119 $M
einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim
G 119 $M
með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok
G 119 $M
"Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum
G 119 $M
"Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk
G 119 $M
ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim
G 119 $M
"Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum
G 119 $M
"Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem
G 119 $M
með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt

G 164 M
Með náðum "Guðs. "Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit
G 182 M
"Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m] kr[i]stnum sálum.
G 192 M
... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat komið allir þe[ir] ...
G 207
ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...
G 249 M
ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum lítlu "Folbóa garða.
G 370 $
reistu stein eptir "Helga, f[ǫ]ður sinn. Hann var [v]estr farinn með víkingum.
DR 68
sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
DR 117
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
DR 212
"Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál
DR 279 $
sinn félaga, "Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.
DR 335
"Faðir lét hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, er skip átti með honum.
DR 379 $
lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn þenna
DR EM85;312
stein þenna eptir "Ásvið fǫður sinn. Hann vei fann argskap með "Elda sonum.
DR EM85;464 M
§A ... með hesti rauða §B ... spat(?) argr(?) ...
N 92 „M
"Þorgeirr prestr lét gera mik. "Jón gerði mik, með "Guðs miskunn.
N 171 M
geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda hugstríði byr[skíða].
N 422 M
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.
N 478 M
hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu árnaðarorði.
N A74 M
vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn
N B241 M
§A Ek sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal;
N B241 M
Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]
N B249 M
er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda
N B320 M
hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með sorg nú ...
N B448 M
vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér
N B480 M
... með knífi s[ín]um ...
Br Barnes20 M
rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan land.
IR 6
§A Saðr(?) með(?) frís[um](?). §B ... ... ...

N B265 M

Sm 16
U 114
U Fv1973;194

meðal (1 förekomst)
Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B ... ... ... ... ...
meðan (5 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](?) ...

G 343 $
N 154 M

U 431
Gs 13
G 114

G 102 M

DR 114 $
N B257 M

U 1177

Vg 119 $

G 102 M

DR 413 $M
DR 413 $M
N 632 M

kuml eptir "Heilgeir fǫ[ður](?) ... "G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir
þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill "Smiðr.
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 ...
Megensarve (1 förekomst)
"Bótulfr "Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar, fǫður sinn.
megi (2 förekomster)
stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi
Meginbjǫrn (1 förekomst)
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður
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>
Meginsarfa (1 förekomst)
"Bótulfr "Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar,
mei (3 förekomster)
[m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et
mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut
et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare laborant.

U 805 „$

DR 311

DR M58

Vg 271 $M

Öl 54 „$M
N B628 M

U 69
U 225

N A279 $M

N 628 M

Vs 14 M

<mei> (1 förekomst)
"Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein ep]tir "<mei->, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda
meingrát (1 förekomst)
[m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...
Meinulfr (1 förekomst)
"Meinulfr í "Lundi.
meir! (1 förekomst)
Fá mér/meir!?
meira (2 förekomster)
Hafði þeir meira mik gefit, þá verit betr skrifat.
§A "Rannveig "Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C hestreðr. §D ...
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
meirir
§P ... kyss mik. Mér er ... §Q ... mik meirir
meis
§A ... §B Dixit Dominus Domino, sede a dextris meis

(1 förekomst)

(1 förekomst)

meistar (1 förekomst)
"Guð signi yðr, meistar "Rauðingr ok "Búi "Fríss. O, Alfa

G 291 $M

Vg 204 M
G 36 $M
G 104E $M
G 163 M
DR 165 M
DR 174 M
DR 175 M
DR 181 „M
DR 183 M
DR 184 M
DR 373 $M

X NlAARB1987;194 M

meistara (1 förekomst)
"Lafranz, "Bótviðar sonr meistara, gerði kirkju þessa, af "Áskelheim/"Eskilhem.
meistari (11 förekomster)
Jungfrú er mín ró. ... ... viðr(?) mitt(?) ... ... "Ǫnundr meistari ... ...
"Bótgeirr meistari gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í
... §K "María ... ... ... ... ... ... sankt[a] "María "[Ja]kobr meist[a]ri <fuþorkhni[a]s>
"Jóhan ok "Bótgeirr létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af "Sjónheim/"Sjonhem gerði mik.
§A Meistari "Tófi me §B fecit ...
Meistari "Rauðr. Cras dabor toto die, sicque ago quotidie.
Meistari "Jakob "Rauðr af "Svineburg gerði mik. "Jésús "Kristr.
Meistari "Iacobus "Rufus me fecit. Ave "Maria gra[tia].
Meist[ari] "[Jakob] "[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ...
"Sveinn "Sassurs sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari "Búi gerði mik.
ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr mei[st]a[r]i.
Mekthildr (1 förekomst)
... "Mosel(?) "Mekthildr(?) ok "Pétr ...

Br Sc2

Melbrigða (1 förekomst)
"Melbrigða á stilk.

Br Olsen;208B

Melbrigði (1 förekomst)
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína

DR Aarb1987;205 M

membris (1 förekomst)
noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut

DR Aarb1987;205 M

membrorum (1 förekomst)
in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce

GR 51 $M

N 174 „M

DR 413 $M
DR 413 $M

G 21 M

U 805 „$
U 805 „$
U 805 „$

Sö 54 $
Sö 56 $
Vg 94 M
U 114
U 626
G 114
G 172 M
N 422 M
N 446 M
N 554 M
N A33 M
N A190 M
N B13 M

memor (1 förekomst)
"Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?)
memorandum (1 förekomst)
Mem[orandum]: Ellifu nætr til "Bótulfsvǫku ártíð "S[...] "A[...].
memoriam (2 förekomster)
pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum
fecerat} §D {Qui in "Christum crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et
men (1 förekomst)
fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir
<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 (15 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,
Þrír liggja menn undir þeima steini, "Gunnarr, "Sighvatr, "Hallsteinn.
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 ...
"Ingimarr ok "Ólafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku ǫllu.
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína:
... gæti þín "Klemetr ok allir helgir menn, þat sé [sa]tt(?).
hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem jarlsins menn ...
§A Illir menn eru þeir er ámæla §B óss.
"Lafranz, "Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi.

N B13 M
Br Barnes23 M

Vg 248 M

N 609 M

DR 413 $M

U 805 „$

Vg 271 $M
Vg 279 $M
DR 303 M
N 54 $M
N 131 M
N 154 M
N 289 M
N 309 M
N 339 M
N 351 M
N 587 M
N 648 M
N 648 M
N 648 M
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N 650 M

oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs helgir [menn].
"Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.
mens (1 förekomst)
Dat "Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata blanditur.
meo (1 förekomst)
Honor(?) Deo [v]en[i]at(?) meo.
meos (1 förekomst)
mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti
<mer> (1 förekomst)
"Folkgeirr(?)/"Folkgerðr(?)/"Fylkir(?) lét reisa st[ein eptir] "<mer>, bróður sinn, ok "Gunnmarr eptir "<menk>, fǫður sinn, bónda
mér (46 förekomster)
Fá mér/meir!?
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
"Arngunnr gaf mér kamb.
§A "Petrus ... "Markus ok ... "Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir þeir. "Auðun reist mik.
Unn þú mér alls góðs.
rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill "Smiðr.
sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu, móður.
Dróttinn minn, tý mér til þess at ek fá betra.
... mér(?)
hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.
... ... ... mínum í "Bjǫrgv[i]n, er mér kendi ... at ... ...
vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura.
þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú
hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla.
mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar

N 650 M
N A39 $M
N A74 M
N A104 M
N A150 M
N A206 M
N A279 $M
N B13 M
N B13 M
N B116 M
N B118 M
N B145 M
N B219 M
N B241 M
N B241 M
N B241 M
N B241 M
N B255 M
N B257 M
N B320 M
N B390 M
N B448 M
N B465 M
N B493 M
N B495 M
N B535 M
N B535 M
N B644 M
IS IR;129 „M
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Br E1 M

taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil>
vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn vilja.
§A Svefn bannar mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði,
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt
"Eiríkr, rít mér rúnar!
§P ... kyss mik. Mér er ... §Q ... mik meirir
ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs helgir [menn].
mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs helgir [menn].
"Þora seg mér.
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
§A Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir
"Bótolfr sé mér.
§A Ek sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D
j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E
kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér
"Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]
"Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar
úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus
§B ... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með sorg nú
"Ingibjǫrg unni mér þá er ek var í "Stafangri.
þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá
§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
§A ... ... §B ... en ek man ... §C berr í brjǫst mér ...
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D
Hér hvílir undir "Valgerðr "Gunnars dóttir, ok biðið fyrir mér.
§A ... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r
merð (1 förekomst)
"Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.

DR 183 M

DR 157 M

G 98 U

Sö 18 „
Sö 23B „
Sö 32 U/V
Sö 41 $
Sö 76 „
Sö 86
Sö 111
Sö 118
Sö 175
Sö 188 $
Sö 192
Sö 219 $
Sö 220 $
Sö 221
Sö 227
Sö 253 „
Sö 255
Sö 331 $
Sö 332 $
Sö 336
Sö Fv1993;229
U 11
U 50
U 64 M

Meretu (1 förekomst)
"[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno
Mergret (1 förekomst)
... "Gu[ð] "Maríu ... "{Thorchil "Mergret}
Merila (1 förekomst)
§P Mik "Merila(?) worta. §Q Ek, erilaz, worta.
merki (106 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.
"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.
"<–uiþatrik> ok "<giokuifr> þau létu gera merki eptir "<ar–> <-turæiþ> <oæ>.

U 69
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U 97 „
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U 166
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U 208
U 210
U 224 „
U 225
U 300 „
U 307 $
U 312
U 314 „
U 315 „
U 413
U 440 $
U 459
U 496
U 500
U 512 $
U 555
U 566
U 593 $
U 600
U 619
U 634 „
U 652
U 653
U 655
U 656 $
U 657
U 665
U 672
U 686
U 687

"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.
"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

U 689
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
U 741 „
"Holmsteinn lét gera mer[ki] "..., son sinn.
U 773 $
"Styf[j]aldr(?) ok "<slaka> þeir létu hǫggva merki merkiligt/mærilikt ok "A[rn]laug eptir "Ónæm(?)/"Hónef(?) eptir
U 775
þenna eptir "Ásgeir(?) ok eptir "Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
U 808
"Gísl ok "Ingimundr, góðir drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi
U 838
sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
U 842 $
lét rétta stein eptir "Þórð, bróður si[nn]. "Holmgeirr lét gera merki at "Holms[tein].
U 881
"... gerði merki eptir "Óspak, s[on] ...
U 891
... [lé]tu reisa merki þe[ssi] ... fǫður sinn.
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 var
U 914 $
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 1011
hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan sik.
U 1030 „
"<-ami-turu> lét gera merki at "Ernmund, son sinn <kaeri>.
U 1053
"Ketill ok "Ingileif þau létu gera merki eptir "Kol(?), son sinn, ok "Ketilmund.
U 1074 „
at "Djarf, son sinn, "Nasi/"Nesi at bróður sinn. "Líkbjǫrn hjó merki.
U 1103 „
"Bjarnulfr lét gera merki at "Þrónd(?).
U 1104 $
"Nes-Végeirr ok "Gyríðr þau létu rétta merki eptir "Siggeir(?) <sutu> "Nasi/"Nesi ok "Ketill [þ]ei[r] hjoggu
U 1107
"Gillaug lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
U ATA3600/65
... o[k] "...bjǫr[n] ... [g]era [m]erki ...
U Fv1946;258 $
§P "Vígr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Hróðgeir ok skip(?) ... ... ok ... skip(?)
U Fv1946;258 $
skip(?) <fa-t>. §Q "Ónæmr ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?)
U Fv1959;196
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla
U Fv1967;262A
... [ger]a merki ...
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 Fv1986;84 $
sinn, ok fǫður "Sibba ok "Geirbjarnar ok "Ulfs. Hér merki mikit at mann góðan.
U Fv1993;231
"<hulr-...> ... "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
Vs 17
"Holmsteinn lét reisa merki eptir "Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan.
Nä 4
... [lé]t reisa merki eptir fǫðu[r] ...
Nä 26
"Þorgeirr ok "... [lé]tu gera mer[ki ept]ir "Brúna, fǫður sinn, ok móður sína "Holmu.
Hs 2 $
ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
G 80 $
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ...
G 113
"Líknhvat, fǫður sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
G 114
§A Synir "Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok

G 114
G 188 $
G 203 $
G 343 $
DR 186 $M
N 55 „M
N 55 „M
N A22

U 773 $
G 188 $

U 854 $

N 55 „M

N 654 M

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
"[K]arl merki sk[ar] á hepti, "Ari lamdi/lengði skept[i].
§P "Gunnsitr(?) setti merki. §Q "Gunnsteinn setti merki. §R "Gunnhildr lét merkja.
§P "Gunnsitr(?) setti merki. §Q "Gunnsteinn setti merki. §R "Gunnhildr lét merkja.
[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.
merkja (1 förekomst)
setti merki. §Q "Gunnsteinn setti merki. §R "Gunnhildr lét merkja.
merkr (1 förekomst)
§A "Pétr lét tvær merkr, "Ólafr þrettán pund. §B "Sverðolfr ... engu lo[kit].

N 154 M
N B625 M

merkti (2 förekomster)
heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill "Smiðr.
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok

N B619 M

messias (1 förekomst)
§C Spiritus Sanctus. §D Istius hom[inis] [c]um tua misericordia. Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis,

Messias (2 förekomster)
"Lucas, "Johannes, Tetragrammaton, Agla, "Agios, <annail>, "Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús
"Sabaoth "Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator agios athanatos

N 216 „M
N 348 M

DR EM85;434B $M

DR 223 M
N 254 M

Vg 81 M

N 253 M

G 126 $M

Öl Köping14
U Fv1992;166
U Fv1992;166
DR 68

Öl 1 $

messit (1 förekomst)
§P Ni messi[t] [in/et] uim missam. §Q ... ...
messu (2 förekomster)
"Gyrðr risti nafn sitt á ... messu.
"[S]ímun prestr lét be[rja](?) ... [me]ssu.
messuaptan (1 förekomst)
"Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt hv[erjum] ...
messudag (1 förekomst)
[Ártíð "Ha]llvarðs er eini nótt eptir [Allra heila]gra messudag. "Brúsi reist.
messuhǫkulin (1 förekomst)
"Bótulfr "Krassa/"Krasse hann kaupti messuhǫkulin í "Takn/"Aachen.

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(?)
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

Ög 77
Sm 5
Sm 37
N B241 M

mestr (4 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
§A Ek sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr
mete (1 förekomst)
§A ducite discrete vitam, que ... §B vestra salus mete sit nescia ...

N 604 M

metuant (1 förekomst)
nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater

DR NOR1999;21 M

meum (2 förekomster)
§P ... ... ... ... spiritum meum redimisti ... ... veritatis ... §Q Dominum ... spiritum meum
meum redimisti ... ... veritatis ... §Q Dominum ... spiritum meum redimisti me Domine deus feritatis

G 73 „M
G 73 „M

meus (3 förekomster)
"Malchus(?), "Martinianus ... §C ... Dirige(?), Domine, Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ... "Marcus, "Lucas(?),
"María, "Eloihi[m], "Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok sonr ok andi.
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)

N B596 M
GR 13 M
GR 56 $M

U 169
N 192 M

mey (2 förekomster)
"Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
Ek vilda kjósa mey, þá er fegrst er í "Þursheiminum(?).

Sm IVOS1990;19B M
U 861

Mey (2 förekomster)
"Mey skrifaði mik.
"Sigþorn ... reisa stein ok brú gera at "Ádjarf, son, ok at "Mey, dóttur sína, "Eiþorn ok "Sveinn ok "Vígþo[rn] ... ... <isi>

U 29 $

Öl 8 „M
G 191 M

N A258 M

meydómi (1 förekomst)
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá
meyjar (2 förekomster)
§P ... stein "Unu/"Unnu. "... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu. "Henrik(?) gerði mik.
Meyjar, hafið yðra bœn rétta.
meyju (1 förekomst)
§A Unna ek meyju(?) enn betr. §B Enn betr.

N 262 M
N 636 M

Michael (2 förekomster)
§A "Adonai ... ecce §BP ... credo §BQ "[Sancte](?) "M[ichael](?) s[uscipe](?) a[nimam](?) credo §C "M[atthæus](?)
§A Agla. "Guð. Sator, are[po] §B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus "Kristr. "María gæt mín. ...

Sö 56 $

Miðgarði (1 förekomst)
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein, fǫður sinn.

G 317 $M

Miðjum (1 förekomst)
ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys fœrði mik hingat.

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>.

GR 51 $M

mihi (1 förekomst)
Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?) dedisti(?).

mik (230 förekomster)
Öl 8 „M
§P ... stein "Unu/"Unnu. "... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu. "Henrik(?) gerði mik.
Öl 8 „M
"... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu. "Henrik(?) gerði mik.
Öl 54 „$M
Hafði þeir meira mik gefit, þá verit betr skrifat.
Öl 55 „$
... ok "Bjǫrn reistu mik(?) at "...vé(?), ... ...
Ög HADS30;13R „M
"Geirmundr gerði mik.
Sö 176
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B
Sö Fv1965;133 M
"Margréta/"Margaréta á mik.
Sö Fv1969;299 M
"T[ó]fa á mik.
Sö Fv1973;190 M
§A <[fuþo]rkhniastbm[l]ʀ> §B "Sigfriðr mik(?) á(?).
Sm 26 M
"Magnús "Diakonus gerði mik. "Guð signi þann.
Sm 50 M
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
Sm 50 M
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
Sm 114 M
"Kristus kon[ungr](?), "Kristus sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi ... §C ... millesimo
Sm 114 M
sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi ... §C ... millesimo ducentesi[mo] ...
Sm 162 $M
"Geirbjǫrn á mik.
Sm 164 M
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
Sm IVOS1990;19B M
"Mey skrifaði mik.
Vg 70 M
Mik á "Þólfr. Hér liggr ...
Vg 71 M
Mik á "...kanpr(?) "Ívars [son](?) ... ...
Vg 86 M
"Pétr gerði mik.
Vg 213 M
"Magnús á mik <ho>.
Vg 219 M
"Jésús. "Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
Vg 219 M
"Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
Vg 239 M
§A "Helga á mik. §B "Helga
Vg 240 M
§A "Ericus á mik. §B gjǫrð §C ...
Vg 244 M
Allar sálir hér deypask í þjóð fyrir mik, skál.
Vg 279 $M
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
Vg 279 $M
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
Vg Fv1986;223 M?
"... á mik.
Vg VGD1984;75 M
"Pétr á mik. "Jóhannes risti mik.
Vg VGD1984;75 M
"Pétr á mik. "Jóhannes risti mik.
U Fv1979;249 M
... á mik.
U STERIK2002;168 M
gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi mik. "Agneta sit benedicta.
Nä 2 $M
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.
Nä 2 $M
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.
Hs 19 M
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.

Hs 19 M
Hs 19 M
Hs 19 M
Bo NIYR;3 M
Bo NIYR;7 M
G3M
G 13 M
G 21 M
G 27 $M
G 51
G 55 $M
G 58
G 63 M
G 63 M
G 98 U
G 103 $M
G 115 $M
G 115 $M
G 118 M
G 142 M
G 147 M
G 148 M
G 150 M
G 152 M
G 163 M
G 217 M
G 232 $M
G 240 M
G 241 M
G 243 „$M
G 244 „M
G 282 M
G 292 M
G 294 M
G 298 „M
G 307 M
G 308 M

Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
"Sveinn gerði m[ik](?).
<fuþor{k}hniastbmlyøqxp> "Jón á mik.
... "...gǫrðum/"Västergårde(?) lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir henna[r] ...
... ... ... ... ... ... benedicta in mu[lieribus] ... risti mik.
ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar> gerði mik.
... ok "P[ét]ar(?) gerðu mik.
"...arfi á mik.
í tolfti raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann skrifaði mik. Amen.
"Bótvé á mik(?) "Arngeirs/"Arges ...
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok
fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum
§P Mik "Merila(?) worta. §Q Ek, erilaz, worta.
Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í "Guði(?) ... ... mik.
biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans
sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ... bið[ið](?)
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum
§E <[f]uþorkh[nias]> §F <fuþor[k]h[nia]s[tb]lm[y]> §G ... risti mik. §H "Péto "Kumb[li]/"Kumble. §I <fuþorkfuþork...>
"Sigleifr á mik.
"Þjokki "Kaupi á mik.
"Bótviðr af "Alskóg á mik.
ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu ár.
létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af "Sjónheim/"Sjonhem gerði mik.
§A "Nikulás skrifaði mik en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var prím ok ... [va]r
"Ólafr "Bingil lét gera mik yfir Herra "Pétar.
Á mik, þenna kamb, "Nikulás.
Nikulás í "Ringi/"Rings á mik.
hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok "Bótviðar.
hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera mik.
Ér biðið góðs fyrir "Margítu sál af "Otheim/"Othem, á mik.
sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik g[e]ra.
Bóndinn "Ólafr í "Agnabó/"Angelbos liggr hér undir. Hann á mik.
Biðið yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik gera.
"Sigleifr ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok "<þotr> ok ...
"Sigreifr í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr

G 312 M
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.
G 317 $M
... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys fœrði mik hingat.
G 323 M
... hans sál. "Bótheiðr á mik.
G 334 M
"Guð náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus
G 334 M
bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen.
G 351 $M
§A "Hróðþjóð gerði mik fyrir son sinn. "Líknviðr á mik. §B byrðingr
G 351 $M
§A "Hróðþjóð gerði mik fyrir son sinn. "Líknviðr á mik. §B byrðingr
G 381 M
"Kaupi skrifaði mik.
DR 38 M
"Gunni "Smiðr gerði mik.
DR 175 M
Meistari "Jakob "Rauðr af "Svineburg gerði mik. "Jésús "Kristr.
DR 179 M
Magister "Jacobus me fecit. "Tóki keypti mik. "María.
DR 180 M
Mik "Jakob "Rauðlitr gerði.
DR 183 M
Meist[ari] "[Jakob] "[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð
DR 183 M
Meist[ari] "[Jakob] "[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik
DR 183 M
mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in
DR 184 M
"Sveinn "Sassurs sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari "Búi gerði mik.
DR 184 M
sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari "Búi gerði mik.
DR 234 „M
Frater "Toco "<æfsa> gerði mik, frater "Ingema[ru]s scripsit in campana.
DR 320 M
"Marteinn mik gerði.
DR 322 M
"Marteinn mik gerði.
DR 326 M
"Marteinn mik gerði.
DR 327 M
"Marteinn mik gerði.
DR 332 M
"Marteinn mik gerði.
DR 362 „M
"Tófi gerði mik ok "<niklif> mik. "Tófi gerði mik ...
DR 362 „M
"Tófi gerði mik ok "<niklif> mik. "Tófi gerði mik ...
DR 362 „M
"Tófi gerði mik ok "<niklif> mik. "Tófi gerði mik ...
DR M113
"Þórðr á mik.
DR EM85;432A $M
"Tomás "Prestr bið fyrir mik.
DR EM85;432H M
"Jésús "Kristr ... þann er mik skrifaði.
DR EM85;438N M
Sancti "Ólafr bið fyrir mik!
DR EM85;493 M
sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i]
DR EM85;516F $M
"Guð ... "Þorleikr ór "Hæra. Stand þar! "Pétr "Svali mik skrifaði. Amen.
DR NOR2000;8A M
... á mik
DR Aarb1987;191A M
Reist "Oddr mi[k] ...
N5M
§A ... "Ólafs ... §B [se]ttu(?) mik
N 11 M
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar
N 13 M
§A "Áslakr gerði mik. Rúnar ek ríst ok ráðna stafi. ... §B ...

N 21 M
N 27 M
N 28 M
N 28 M
N 54 $M
N 71 M
N 73 „M
N 92 „M
N 92 „M
N 100
N 103 M
N 114 M
N 128 „M
N 129 M
N 130 M
N 133 M
N 146 „M
N 154 M
N 178 M
N 178 M
N 179 M
N 179 M
N 179 M
N 183 M
N 189 M
N 189 M
N 258 M
N 268 M
N 274 M
N 289 M
N 291 M
N 291 M
N 291 M
N 291 M
N 293 M
N 330 M
N 357 $M

"Sveinn á mik á "Jaðri, en hér hvilir undir "Ása.
... mik. Ave "Maria.
"Auðmundr gerði mik. "Ásleikr á mik.
"Auðmundr gerði mik. "Ásleikr á mik.
"Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir þeir. "Auðun reist mik.
"Bárðr "Andréssonr gerði mik.
"Guðmann gerði mik.
"Þorgeirr prestr lét gera mik. "Jón gerði mik, með "Guðs miskunn.
"Þorgeirr prestr lét gera mik. "Jón gerði mik, með "Guðs miskunn.
... mik
§A Þá reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki
"Þormóðr "... s[onr] [á] "Þ[orpum] gerði mik.
"Salgerðr hvílir hér. "Guð gæti þín-na. "Áslakr markaði mik.
"Geirmundr gerði mik.
"Þorgautr "Fífill mik gerði.
"Hallvarðr á mik.
"Kári "Neriðssonr reist mik.
"Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill "Smiðr.
"Árni "Þorsteinssonr gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta
"Árni "Þorsteinssonr gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær
"Haki "Bjarnarsonr á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti
"Haki "Bjarnarsonr á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á
á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs
"Ǫnundr á mik á "Hornum.
"Gunnarr gerði mik. "Helgi á mik.
"Gunnarr gerði mik. "Helgi á mik.
Þessar rúnar reist "Eindriði prestr "Jónssonr, ok biðið fyrir mik.
"Sveinn {p}res{t}r {lét} ber[ja] mik.
"Ormr "Gunnhildarsonr gerði mik.
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?)
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
§A "Ísakr. "Þórir á mik í "Rónni. §B ... §C "Ísakr §D <fuþork hnisa>
"Arnfinnr reist mik.
Kirkjan á "Kirkjuvelli á mik.

N 358 M
N 411 M
N 429 M
N 434 „M
N 447 M
N 447 M
N 455 M
N 457 M
N 457 M
N 475 M
N 477 M
N 496 „M
N 506 M
N 526 M
N 535 M
N 536 M
N 545 M
N 547 „M
N 553 M
N 565 M
N 566 M
N 648 M
N 675 M
N 688 M
N 706 M
N 715 M
N 732 M
N 743 M
N 751 M
N 753 M
N 757 M
N 763 M
N A16 M
N A31 M
N A34 M
N A39 $M
N A41 M

"Guð styði hvern er mik styðr til útferðar.
"Guð hjalpi þeim, er mik reist, en þat var "Haukr.
Gleðizk ei, á mik "Gási.
"Kárr r[eist] mik.
"Ívarr ".../"Sm[ið]r(?) gerði mik, en "María á mik.
"Ívarr ".../"Sm[ið]r(?) gerði mik, en "María á mik.
§A "Inga §B "... "Ásmundarsonr á mik.
en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r] [sál].
prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r] [sál].
"Guð á mik.
... ... reist(?) mik. "María.
Sé "Guð á m[ik].(?)
"Ámundi hann risti mik. "Guð signi hann.
"Pétr á mik.
"Margrét á mik.
ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans. "Þorsteinn gerði mik.
"Þorla{k}r á mik.
<abc> "Ívarr gerði mik, sonr "Þóris "Sindras[onar].
"{Kvik}na {k}[ir]{k}[j]a á mik.
"[K]ristr á(?) mik.
Kyss á mik, þvíat ek erfiða.
kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en
"Einarr á mik.
"Eyjulfr/"Þólfr á mik.
"Ingjaldr á mik.
"Nikulás á mik.
"Símun á mik.
"Þóra á mik.
§A "Þórir á mik. §B <raþ>
"Þorlakr á mik.
"Þorsteinn á mik.
... á mik.
"Þorsteinn á mik.
"Rikarðr á mik.
"Ólafr á mik.
§A "Eilífr "Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek
Kyss mik.

N A57 M
N A131 $M
N A131 $M
N A134 M
N A208 M
N A209 M
N A243 M
N A279 $M
N A279 $M
N A323 M
N B1 M
N B13 M
N B17 M
N B118 M
N B245 M
N B245 M
N B249 M
N B255 M
N B262 M
N B365 M
N B385 M
N B403 M
N B410 M
N B422 M
N B423 M
N B434 M
N B434 M
N B434 M
N B465 M
N B494 M
N B515 M
N B518 M
N B540 M
N B556 M
N B613 M
N B626 M
N B650 M

"Ámundi á mik.
§A "Þóra á mik ok hon §B gerði mik. ... §C ...
§A "Þóra á mik ok hon §B gerði mik. ... §C ...
"Andrés á mik.
§A Viltu ei náða mi{k}, só taki þi{k} §B fján¶¶dinn! Amen!
"Ingibjærg(?) mín ... náða mi{k}.
Lát mik sofa í náð, at ...
§P ... kyss mik. Mér er ... §Q ... mik meirir
§P ... kyss mik. Mér er ... §Q ... mik meirir
§A "Guð gæti §B þess er mik §C b[e]rr(?) ok(?) ... §D þess er þik.
§A "Eysteinn á mik, §B hærmaðr, §C hærmaðr, §D "Maria, §E hærmaðr.
helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér
§A <fuþork> <hnias> <tbmly> §B Ást mín, kyss mik. §C ... ...
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
"Einarr "Sínkr(?) á mik. "Einarr "Sínkr(?) á mik.
"Einarr "Sínkr(?) á mik. "Einarr "Sínkr(?) á mik.
bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr "Amundasonr á mik.
víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik blundi.
"Eysteinn á mik. ...
"Gunnarr á mik. ... ...
"Sigriðr á mik.
"Guð, er alt má, blessi "Sigurð prest, er mik á.
<geukaukcuk> <liui> á mik, en "Guð blessi þik.
§P á mi[k] §Q A[ve] "M[ar]i[a]
"Vémundr á mik.
§A "Jón "Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr mik.
§A "Jón "Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr mik.
mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr mik.
§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.
§A "Árni á mik. §B ...
"<-kurr> á mik.
"G[unna](?) á mik.
Kyss þú mik.
§A ... ... ... §B [þ]ú mik man ek þik.
á mik
§A "...rið á mik §B ...
"Hallvarðr á mik.

FR 6 M
"Kefas(?) á mik.
GR 11 M
§P "María, "Mikjáll á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik "Brakil/"Brigit.
GR 11 M
"María, "Mikjáll á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik "Brakil/"Brigit. "Þórir.
GR 16 $M
"<...ldur> á mik ...
GR 61 M
"Ljótr á mik.
IS IR;207A M
"Þóra á mik.
IS IR;208 $M
"Páll lét mik, "Ingjaldr gerði.
X FiSAO1987;38
§A "Bótvé §B "Hegvé á mik.
X ItUOÅ1979;229 M
"Andrés gerði mik

M4

N B190 M

Br Barnes9 M

N 461 M

Miki (1 förekomst)
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ...
mikil (1 förekomst)
Nú er skæra mikil. ...
mikill (1 förekomst)
hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C "Erlingr.
mikillátri (1 förekomst)
Unn-ak mæyju, [mikil]látri ... fulgu(?) í(?) festa(?) hafði(?).

Sö 318 $

mikinn (1 förekomst)
ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "Guðs móðir.

U 102
U 300 „
U Fv1974;203
U Fv1986;84 $
Bo NIYR;5 M

mikit (8 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.
§P ... §Q M[i]k[it] f[œ]ð[ir] "Gr[e]g[o]r[ius] f[é].

DR 169 M
Br Barnes25 M
Br Barnes26 M

"<bræ...> reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn þar.
Útnorðr er fé folgit mikit.
Þat var lǫngu, er hér var fé folgit mikit.

Mikjáll (18 förekomster)
Sö AA29;8 M
"Laurencius "María "Bartholomei "Egidii "María kross "Mathei "Mikjáll
Vg 202 „M
Sér: "Mikjáll drap orminn. "Sveinn. "Andreas.
U 478
bónda sinn, ok "Ingvarr ok "Ingifastr eptir fǫður sinn. "Mikjáll gæti ǫnd hans.
G 203 $
reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at
DR 212
vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu
DR 380
í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
DR 398
§B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
DR 399
§B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
DR 402
"Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
DR EM85;438I $M
Sa[nct] "Mikjáll
N 266 „M
"Mikjáll(?) "Maríu næstr.
N 404 M
"Sankt "Mik[jáll]
N A284 M
§A ... ... Agla "Mikjáll, "Gabriel, §B "Rafael, "Raguel. Omnes angeli et §C arkangeli
N B13 M
§A "Mikjáll, "Pétr, "Jóhannes, "Andrés, "Lafranz, "Thomás, "Ólafr,
GR 11 M
§P "María, "Mikjáll á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik
GR 11 M
§P "María, "Mikjáll á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik "Brakil/"Brigit. "Þórir.
GR 43 $M
"Zion §PB "Elion ... "Adonai lux(?) ... grammaton "Sebaoth(?) "Mikjáll "Gabriel §PC "Rafael. §QA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon
GR 43 $M
"Zion(?) §QB "Elion ... "Adonai lux [t]etragrammaton "Sadai(?) "Mikjáll "Gabriel §QC "Rafael.

Sö 41 $
U 226
N 351 M
Br Barnes27 M

Sm 44
N B308 M

mikla (4 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
[e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.
Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla.
miklu (2 förekomster)
"[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
Mynda ek miklu optar mjǫð-ranni koma náliga.

Sö 130
Sm 39 $
Sm 44

Sm 18 „M

DR 291

U 971

U 739

Sm 49 M
Sm 114 M
Vg 247 M

N 386 M

Vg 204 M
DR 306 M
DR 311
N 636 M

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.
mildasta (1 förekomst)
"Eiríkus(?) var minn smiðr. "María(?) sú(?) mildasta(?).
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.
millesimo (3 förekomster)
Anno incarnationis Domini millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. "Bero
skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi ... §C ... millesimo ducentesi[mo] ...
Ave "Maria "Jesus. {Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo kalendas
milli (1 förekomst)
"Ólafr konungr skaut milli steina þessa.
mín (14 förekomster)
"Ǫnundr. Jungfrú er mín ró. ... ... viðr(?) mitt(?) ... ... "Ǫnundr meistari ... ...
§A "Pétr gæt mín §B ... §C "Pétr.
§P "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...
§B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus "Kristr. "María gæt mín. ...

N A209 M
"Ingibjærg(?) mín ... náða mi{k}.
N A248 M
"Þórir á. Miserere mín.
N B13 M
"Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi
N B17 M
§A <fuþork> <hnias> <tbmly> §B Ást mín, kyss mik. §C ... ...
N B448 M
alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú
N B448 M
þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
N B625 M
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau
N B625 M
til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
X BerlinDR415 M
"Bóalin systir mín. "Rakki(?).
X STOL6 M
Berr mín ørendi þat ek ei hafa <skyrte>

N 446 M
N B192 M

U 359

Sö 176
Sm 18 „M
Vg 99 „$M
Vg 280 $M
DR 311
N 309 M
N 396 M
N 650 M
N A74 M
N A161 M
N B493 M

G 99 M

mína (2 förekomster)
lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða
Slíka vilda ek mína sem þú est.
mínar (1 förekomst)
giftir(?) mínar(?) <ik-ktiʀ> <nu> ...
minn (11 förekomster)
§A ... [stei]n þenna ept mik sjalfr, en ept "Geirulf, bróður minn, varp ek hreyr. §B <hinuslikʀ> <hia–> <ana–> §C <ul>
"Eiríkus(?) var minn smiðr. "María(?) sú(?) mildasta(?).
Hér liggr "Þróndr minn.
§A Ver þú vinr minn, "Arnfinnr! Legg(?) ... §B ... þitt/þít hvárr(?)/hverr(?)
§P "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ... §Q "Sigvarar "Ingimarr hafa [m]un meingrát ...
Dróttinn minn, tý mér til þess at ek fá betra.
"Guð minn ok hin helga "María.
en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
"[H]ávarðr sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini
Sigr minn.
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
minna (5 förekomster)
sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu}

G 100 M
G 293 $M
N 650 M
N B628 M

N 446 M

G 120 M

Ög 136 $
DR 83 $
DR 83 $
DR 94
DR 110
N B625 M

G 183 M
G 290 $M
N 446 M

U 114

N B13 M

slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt
skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En
"Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C hestreðr. §D ...
minnar (1 förekomst)
stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta.
minnas (1 förekomst)
sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas þeira.
minni (6 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
Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D
minnizk (3 förekomster)
... [þ]eim sem bið[j]a fyrir vári sál, "Nikulásar ok "Geirvéar. Minnizk.
[h]ér, "Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m
menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek
minnum (1 förekomst)
bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu þeir[a]. Þat skal at minnum manna, meðan menn lifa.
míns (1 förekomst)
"Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi

mínum (1 förekomst)
... ... ... mínum í "Bjǫrgv[i]n, er mér kendi ... at ... ...

N 587 M

DR Aarb1987;196 M

N 405 M

N 633 M
N A292 M

DR 413 $M
N A248 M

N B619 M

U AST1;150

DR 163 M

U 909 $

mirabile (1 förekomst)
§A Floribus et lignis quoddam mirabile vas fit §B "Josef.
mirabilis (1 förekomst)
... martiribus, letamini e{x}ultent justi mirabilis ...

Misak (2 förekomster)
§A Við augum. "Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak et auk "Abdenago. ... ... ... ...
"[Sidra]k, "Misak et "Abdenago.
miserere (2 förekomster)
patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in
"Þórir á. Miserere mín.
misericordia (1 förekomst)
immensus §C Spiritus Sanctus. §D Istius hom[inis] [c]um tua misericordia. Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et
misfylgir (1 förekomst)
V[e]s[at-t]ú(?) órvakr úti, misfylgir! Fangi skaði vá! ...
miskundar (1 förekomst)
Kirkja er "Kristi kend, mǫnnum, §B "Sveinn sonr "Geirmundar, til miskundar.
miskunn (3 förekomster)
lét reisa stein ept "Holmbjǫrn ok þeir <a> <libi> "Guð geri miskunn.

U 1039 $
N 92 „M

ok "Eysteinn réttu stein eptir fǫður sinn "Gulla(?). Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar
"Þorgeirr prestr lét gera mik. "Jón gerði mik, með "Guðs miskunn.

G 199 $M
N 289 M
N 384 M

miskunnar (3 förekomster)
sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms. A[m]e[n](?) ... "Saxi [h]jó rúnar.
bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu, móður.
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.

G 104C M
G 119 $M
G 238 M

DR EM85;434B $M

N A39 $M

Ög 181 $
DR 239
N 364 M

N B391 M

DR 55

miskunni (3 förekomster)
Miskunni oss "Guð ok sú heilag[a] kirk[ja].
allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.
... ... sanktus "Bortolimeus(?), sanktus "Paulus, sankta "María miskunni oss. §B ... Ave(?) "María(?).
missam (1 förekomst)
§P Ni messi[t] [in/et] uim missam. §Q ... ...
<mistil (1 förekomst)
... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír],
mistill (3 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 ...
Tistill, mistill ok, hinn þriði, þistill.
<mistill (1 förekomst)
<mistill tistill pistill kistill ristill gistill bistill>
Mistivis (1 förekomst)
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms

mit (1 förekomst)
§B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C Svá erum mit skyld til "...

N B583 M

DR AUD1995;283 M

Vg 204 M
N 289 M

DR 413 $M

DR EM85;462D $

N B291 M

N 83 M

N 83 M

DR 109

mitiusæoani (1 förekomst)
o[mega] ... no[mine](?) susbiristæ ... nomine spiri[tus] mitiusæoani febris amen agla "María
mitt (2 förekomster)
"Ǫnundr. Jungfrú er mín ró. ... ... viðr(?) mitt(?) ... ... "Ǫnundr meistari ... ...
[Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu, móður.

mitte (1 förekomst)
dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig
<miþ> (1 förekomst)
§A "Sibbi sitr <miþ> "Ása §B ... ...
mix (1 förekomst)
§A ... §B pax(?) ... ex/mix-(?) super(?)
mjáfingr (1 förekomst)
§P "Eindriði skar mjáfingr sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr "Ólafs
Mjáfingr (1 förekomst)
§P "Eindriði skar mjáfingr sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr "Ólafs á "Ló.
Mjúka (1 förekomst)
"Þórir reisti stein þenna eptir "Fastulf "Mjúk[a].

N B308 M

Vg 73
Vg 108
Vg 123
Vg 137
Vg 150
U 166
G 188 $
DR 40
DR 94
DR 99

N B496 M

DR 396 SENTIDA

N B257 M

Sö 297

Öl 9 „
Öl 12 „$
Ög 161

mjǫðranni (1 förekomst)
Mynda ek miklu optar mjǫð-ranni koma náliga.
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.
mjǫll (1 förekomst)
springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
mnopr (1 förekomst)
<abdef ghikl mno{p}r stu>
móð (1 förekomst)
ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér.
Móða (1 förekomst)
"Ámóða ok "Móða létu leggja stein þenna at "Sigreif/"Særeif, bónda sinn, ok
móðir (73 förekomster)
stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.
þenna eptir "Ketil, bróður sinn. "Guð h[jalpi ǫnd hans ok] "Guðs móðir.
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.
Sm 83 M
Faðir ok móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð
Vg 50
stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
Vg 186 $
setti stein eptir "Eystein. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir, heilagr "Kristr í himinríki.
U 29 $
"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
U 69
hans ǫnd ok sálu betr en hann gerði til. Munu eigi merki meiri verða, móðir gerði eptir son sinn einiga.
U 74
þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
U 160
góðan. Hann bjó í "Skolhamri. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir, lé honum ljós ok paradís.
U 200
bróður sinn, "Þórðr, "Þjalfa son. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
U 200
ǫnd hans ok "Guðs móðir. Hann gerði brú at bróður sinn, ok "Ása, móðir þeira.
U 241
á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
U 276
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 $
stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
U 341
ok eptir "Ragnvé, moður sína. Nú hjalpi "Guð sálu þeira ok "Guðs móðir.
U 343 „
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
"Svein, bróður sinn, "Vafra arfa. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs m[óðir].
U 356
eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir. Hann fell á "Virlandi. En "Ásmundr markaði.
U 357 $
"Vargas(?)/"Varghǫss(?) ok "Arn[k]ell ok "Andvéttr ok "Hróðelfr, móðir/móður þeira, þeir þrír brœðr létu rétta steina þessa eptir
U 371 $
fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u ok "Guðs m]óðir betr en hann gerði til.
U 372
"Þorsteinn ok "Þegn ok "Sjalfi, þeim hét "Gilla móðir, þeir létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð
U 392
annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki> ... ... var þeira móð[ir].
U 423 $
"Ingulf(?)/"Ingvar(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi [hans] ǫnd ok "Guðs móðir.
U 431
hann var dau[ð]r meðr "Grikkjum út. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs m[óð]ir.
U 435
... góðan, ok "Heðinfast, kona hans. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir.

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
U 539
skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs móðir betr en hann gerði til.
U 540
... Hann varð dauðr á "Grikklandi. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 620 $
... ... [br]óður sinn kuml(?). "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
U 860 $
þenna eptir "Ingifast, bónda sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
U 866
þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 875
þenna eptir "Kalf, bónda "Þyrvéar. "Guð hjalpi hans ǫnd ok "Guðs móðir.
U 945
reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
U 956
"Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
U 963
ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
U 998 $
eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
U 1145
fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
U 1149
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 142 M
§A <fuþorkhniastblmʀ> ... §B "María, móðir "Guðs ... allra várr. §C "Péto "K[a]mbs §D ... §E
G 165 M
... herra "Jakobs móðir ok "Hegviðar.
G 173 M
... "Bótulfs móðir af "Vestrhvetjum/"Västerväte ok "Bótheiðr, hans húsfreyja,
G 208
... "...[hv]at(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans ok "Guðs móðir betr en vér biðja kunnim ...
G 383 M
María Guðs móðir.
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].
N 79 M
Hér hvílir "Þóra, móðir "Eiríks prests. Pater noster.
N 488 M
[h]imnesk(?) 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
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

móður (77 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] ...
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.

U 475
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
U 497
hǫggva helli ok gera brú eptir "Ingifast, fǫður sinn, ok "Ingifríði, móður sína.
U 595 M
... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg, móður hans.
U 808
drengir, gera létu merki at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
U 815
"<i-rkiorþ> lét reisa stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
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 1132
ok þeir létu rétta eptir fǫður sinn "Bjǫrn [ok] "Fastheiði, móður sína. "Auðmundr risti r[ú]nar.
U Fv1972;272
... stein ... ... ok ... ... móður s[ína]
U Fv1980;237
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok ... "<...-husa>, móður sína.
Nä 26
"Þorgeirr 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
réttu stein þenna eptir "Gisking(?), fǫður sinn, ok eptir "Dísi, m[óð]ur sína.
M5
lét rétta stein þenna eptir "Skygna, bróður sinn, ok eptir "Alþrúði, móður sína. "Guð hjalpi þeira sálu ok "Guðs móðir.
Hs 6 $
þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.
G 4 „M
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
G 35 M
"Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið
G 37
"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...
G 42 M
"Katrín "Vestrgǫrðum/"Västergårde lét gera þenna stein yfir sína móður "Bótvéu, "Si[g]tryggs ...
G 63 M
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr,
G 65 M
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr
G 75 M
§A "... lét yfir "Bótþjóðu ... §B ... móður. "Ófeigr gerð[i] ...
G 104A $M
"Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp "Marí[a] ... §D
G 114
"Líknhvata[r] ... [g]erva merki gott eptir "Eilíkni, konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ...
G 161 $M
... létu gera stein þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u] ... pat[e]rnos[te]r fyrir þeira sál ... ...
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 48 M
"<ua–>, "Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína. "...kell h[jó].
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.
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Ög 81 $
Ög 207 $
Sö 296
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Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.
mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu, móður.
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
sonr "Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
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.

DR EM85;434K M

monacus (1 förekomst)
Monacus/"Monacus.

DR EM85;434K M

Monacus (1 förekomst)
Monacus/"Monacus.

Ög 248 $M

Ög 248 $M

Sö 188 $

monte (1 förekomst)
§A In monte "Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti
morbo (1 förekomst)
hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
Morða (1 förekomst)
"Þyrvé lét gera merki þetta at "Morða, ok "Gunni ok "Halfdan ok "Helgulfr(?) at bróður sinn.

N 649 M

mórenda (1 förekomst)
at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?) váð(?)] §D eigi er ofdýr.

DR 169 M

morgininn (1 förekomst)
þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn þar.
mors (1 förekomst)
§A "{Jesus "Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos

DR 413 $M

X NlAARB1987;194 M

N 598
N 602
N 602
N 602
N 602
N A331

Mosel (1 förekomst)
... "Mosel(?) "Mekthildr(?) ok "Pétr ...

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 $

<mu> (1 förekomst)
... eptir "<mu-> ...

DR EM85;306 $

<muaʀ> (1 förekomst)
setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma]

Ög 136 $
Ög 136 $

múgminni (4 förekomster)
rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf
m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli.

Ög 136 $
Ög 136 $
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Öl 37 $

Bo Peterson1992

U 422
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DR 121 $

U 688 $
U 932
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DR 347 $M

DR SCHL22 M
DR SCHL22 M

Sm 38 M
Sm 82 „M

þat, hvar "Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat.
"Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.
<muha> (1 förekomst)
Ek erilaz "Asugislas "<muha> haite ... ginnu ... ... ... ... ... wigju(?) ... ...
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 (4 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
er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup ok "Ásbjǫrn "Múli.
mulier (2 förekomster)
pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn
et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s] ...
mulieribus (18 förekomster)
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s [v]en[t]ris tui.
omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen.
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DR 183 M
DR 336 „M
DR SCHL22 M
DR SCHL22 M
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DR 212
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DR 311
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N 107 M

A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas
{Ave "Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta "Catarina.}
Ave "Mari[a], gratia pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega].
fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ... ... ... ... ... ... benedicta in mu[lieribus] ... risti mik.
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. "Áskell. Ave "Maria
gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. ...
Ave "Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr
§A [Ave] "Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus
[tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn "Pípari, "Búi,
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris] tui. {A[men]}.
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulie[ribus].
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et be[nedictus].
§A Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus ventris tui. Amen.
§A [mulieribu]s et benedictus fructus §B ... "Vilhelmus
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
mun (19 förekomster)
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
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.
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
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.
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni sendimanni.
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§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott
Munán
"Munán

(1 förekomst)

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)
§A "Roma, caput mundi. §B Út var ek í gær.
Mundi (1 förekomst)
"Véfríðr lét hǫggva helli þessa eptir bróður sinn "Þerf, ok "Mundi at mág sinn.
mundlaug
mundlaug
mundlaugu
í mundlaugu

(1 förekomst)

(1 förekomst)

...mundr (1 förekomst)
Hér hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ...

Sö 286 M

G 173 M

mundus (1 förekomst)
§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein
Mundvalds (1 förekomst)
móðir af "Vestrhvetjum/"Västerväte ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome. Hverr sem þetta ...

N 648 M

mungátit (1 förekomst)
sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið

U 843 „
U 906 $
G 342 $

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

U 906 $

N 49 M

N 122 M

N 148 M

DR EM85;306 $

Mungerðr (1 förekomst)
lét rétta stein eptir "Holmgeir, s[on si]nn, ok "K[a]rl ok "Mungerðr(?)/"Mungeirr(?) at bróður sinn.
muni (1 förekomst)
Ek hefi verit þar muni na kránni, "Bó[tulfr](?)/"Bergþórr(?).
munir (1 förekomst)
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
munkr (1 förekomst)
honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar
munr (1 förekomst)
tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.
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munu (6 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 ... ... ...
Lengi munu lífa hegna(?).
lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir "Atla.
Munulfs (1 förekomst)
"Kári, "Munulfs arfi, lét ... at "Frosta, son sinn.
múr (1 förekomst)
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir
múrameistari (2 förekomster)
"Guð fyriláti oss/ekki/... várar syndir, so sagði "Pétar múrameistari.
"Guð fyriláti oss várar syndir, so sagði "Pétr múrameistari.
múrverk (1 förekomst)
"Bótmundr "Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h
<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.
Mylnu (1 förekomst)
Hústrú "Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
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mynda (1 förekomst)
Mynda ek miklu optar mjǫð-ranni koma náliga.
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].
Myndill (1 förekomst)
"Myndill ok "Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein
Myntari (1 förekomst)
"Þorkell "Myntari sendir þér pipar.
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

Sö 13 $
Sö 173 $

Myskju (1 förekomst)
... l[é]t r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ... góðan f[ǫ]ð[ur].

Sö 374 $

Myttar (1 förekomst)
§A "Myttar bolla, "Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan
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mæki (1 förekomst)
§P ... ... ... §Q "Garmr mæki ǫll(?) ómál.

mæla (3 förekomster)
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt,
þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at
taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at
mæli (1 förekomst)
tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
mælt (2 förekomster)
§A "Eilífr "Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B
§A Þat er mælt at ... §B ...
mælti (4 förekomster)
reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok] báðu "Guð hjalpa sálu þeira.
§A ... §B knífr mælti.
rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...
Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...

Ög Fv1958;252
U 29 $
U 126 $
Bo NIYR;1 M
G 104A $M
N 68
N 216 „M
N 368 $M
N B111 M
GR 76

U 773 $
G 188 $

Ög 136 $

U 208

N 61

N 461 M

Öl 26
Sö 280

mær (10 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.
"María mær h[jalp]i þeim er þenna stein gerði.
biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp "Marí[a] ... §D ... ... ... §E
gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
<annail>, "Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús "Kristus. Tetr[agrammaton]. "Hákon.
þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær fyrir mǫnnum, §C ...
§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.
mæyju (1 förekomst)
Unn-ak mæyju, [mikil]látri ... fulgu(?) í(?) festa(?) hafði(?).
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
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"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](?).
mœði (1 förekomst)
[e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.
mœðrgin (1 förekomst)
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi
Mölner (1 förekomst)
Hústrú "Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
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.
mǫl (1 förekomst)
§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá
Mǫn (1 förekomst)
fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
mǫnnum (3 förekomster)
svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með
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§A Kirkja er "Kristi kend, mǫnnum, §B "Sveinn sonr "Geirmundar, til miskundar.
"Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær fyrir mǫnnum, §C ...
mǫrg (1 förekomst)
§A "Ingibjǫrg, hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C "Erlingr.
mǫrgum (3 förekomster)
sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
"Nikulás "Atlasonr gerði rúnar á mǫrgum hall.
§A Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at §C ...
mǫrk (1 förekomst)
§A "Sǫlveig á þræðr þessa. §B Hǫlf fimta mǫrk.
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.
mǫrkunni (1 förekomst)
Hér skiptir mǫrkunni.
mǫtunaut (1 förekomst)
... [s]tein þenna eptir "Grímulf, mǫtuna[ut] ...
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n (1 förekomst)
sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
<n> (1 förekomst)
stein. "Holmsteinn ok "Holmi reistu stein a[t] "Freystein <kmuai> <n> <iubnrt>.
na (1 förekomst)
Ek hefi verit þar muni na kránni, "Bó[tulfr](?)/"Bergþórr(?).
náð (5 förekomster)
hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar "Hinsarfa/"Hinsarve.
"Jakob <þimes-e> "Guðs náð hon [er] stór.
"Jésús "Kristus náð "Bótviða sál ... til bœna ...
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni sendimanni.
Lát mik sofa í náð, at ...
náða (4 förekomster)
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
§A Viltu ei náða mi{k}, só taki þi{k} §B fján¶¶dinn! Amen!
"Ingibjærg(?) mín ... náða mi{k}.
náði (27 förekomster)
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.
húsfreyju sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar,
§A "Jésús náði ǫllum kristnum sálum. Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ... ...
§A "Jésús náði ǫllum kristnum sálum. Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ... ... "Óttars(?) sál ... ... "Jóhan ... <fuþorkhn[iast]blmʀ>
sál ... ... "Jóhan ... <fuþorkhn[iast]blmʀ> ... "Ólafr ... "Guð náði sá[l](?). Ráði <fuþorkhnias...> ... ... ... §B ... ... ... ...
"[G]uð náði hennar sál. Bið[ið] ... fyrir ... ...
ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?)
í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir ... ... ...
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lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster
"Eiríkr lét gera stein yfir sína [dó]ttur. Náði "Guð sál ...
... lét gera yfir ... stein yfir ... sál ok "Guð náði þeim ...
hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í
"Jésús "Krist náði "Hallvéar sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk
Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ... bið[ið](?)
hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen, amen.
"Jésús "Kristus náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria
"Guð náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en
... "Kristus náði ...
hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.
"Guð náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í
"Guð náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera.
gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen.
"Guð náði "Bótulfs sál.
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naðr (1 förekomst)
... naðr úlata ...
náðum (1 förekomst)
Með náðum "Guðs. "Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da
nafarr (1 förekomst)
Nafarr "Halldórs.
Nafarr (1 förekomst)
þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann
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nafn (5 förekomster)
Ráði sá er kann nafn "Þorbjǫrn "Krák(?)
Í nafn "Jés[ú] ... ... bœnir ...
"Gyrðr risti nafn sitt á ... messu.
sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt
"Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]

N B524 M

nafni (1 förekomst)
§B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.
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Nafni (1 förekomst)
§A "Nafni reisti stein þenna eptir "Tóka, bróður sinn. §B Hann varð vestr
nafnliga (1 förekomst)
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
<naft????> (1 förekomst)
"<naft????> í "Lundi ...
<nafuam>
"Godefridus "<nafuam>

(1 förekomst)

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].
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Naktergal (1 förekomst)
"Þorkell "Naktergal risti rúnar þessar í "Ólafs kirkju.
náliga (1 förekomst)
Mynda ek miklu optar mjǫð-ranni koma náliga.
nam (1 förekomst)
§A ... nam ek þetta því: fe fu fa fø §B <fuþork> ... §C ... ...
nana (1 förekomst)
§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
nank (1 förekomst)
þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?

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 ...

N A327 M

N B549 M

U Fv1912;8

nár (1 förekomst)
§A Kann’k hrafn/"Hrafn nár ... §B ... ... mátit
Narfasonr (1 förekomst)
§A ... "Þorgarðr(?) "Narfasonr §B "...sonr "Erlendr "B[i]rgisonr(?), "Sigurðr "Helgasonr §C
nás (1 förekomst)
fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
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nasarenus (2 förekomster)
§A "Jesus nasarenus "Jacobus ... "Laurentius ... §B "Ólafr §C "Þjóði i
... §I <fuþorkhniastbml[ʀ]> ... rúnar(?) ... §J ... ... "Jesus nasarenus ... ... §K "María ... ... ... ... ... ... sankt[a] "María
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
nati (1 förekomst)
§A O Domine "Jesu "Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C
nátt (2 förekomster)
lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt
fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?) andaðisk einni nátt eptir "Ben[edikt]usmessu §C "... andaðisk tíu nóttum(?) fyrir
Náttfari (1 förekomst)
"Þorsteinn ok "Eysteinn ok "Náttfari reistu stein at "Finnvið ok "Óleif, "Þorkel, brœðr sína. Váru
náttum (1 förekomst)
Biðið fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
natus (1 förekomst)
"Jesus "Kristr hjálpi. "[Ch]ristus natus est nobis.
nauð (4 förekomster)
Þ[urs], n[auð], ó[ss]?
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§A ... ... vas ... ... lavare ... nauð(?) §B ...
§A nauð §B nau[ð]
§A nauð §B nau[ð]
nauða (1 förekomst)
Sigli’s nauða hlé.
nauðir (2 förekomster)
Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en
nauðr (1 förekomst)
sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?
<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.
nauþ (1 förekomst)
§A Ár sól maþr úrr nauþ "Týr reiþ §B ... ... ... ... ...
<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(?).

nazarenus (1 förekomst)
Rex Judæorum. In nomine patris. Nazarenus

N 630 M

Nazarenus (6 förekomster)
"{Jesus "Nazarenus} re{x} Judæorum.
"[Je]sus "Nazarenus
§A "{Jesus "Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte
§P "Jesus "Nazarenus §Q ...
§AP Ek heiti "Jésús "Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða harðan dauð. §C
§AP Ek heiti "Jésús "Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða harðan dauð. §C "Thomás.

Ög Fv1999;177 M
Sm 116 „M
DR 413 $M
DR EM85;427 „M
N 108 M
N 108 M

<nb> (1 förekomst)
epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].

Sö 151

N 53 M

N 284
N B265 M

ne (1 förekomst)
nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes,
né (2 förekomster)
Sé’k-at ... ... né úréttar, úréttar vilgi ...
þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B ... ... ... ... ... ... §C ...

DR Aarb1987;205 M

U 473

Ög 209 $

nec (1 förekomst)
neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus
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.

Sm 110 $
DR 226

Sö Fv1948;298 $

U 1083 „$
U 1116 „
U 1140

U 950

Sö 165

N B193 M

DR 131

G 119 $M

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
nefndr (1 förekomst)
... nefndr ...
nefni (1 förekomst)
sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
nefnt (1 förekomst)
með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.

Öl 18 $
U 362 „

DR 218

DR 373 $M

N A320 $M

N A39 $M

N B255 M

N B181 M

Öl 26
Sö 75

DR Aarb1987;205 M
DR Aarb1987;205 M

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.
negldu (1 förekomst)
t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr
nem (1 förekomst)
"Gunnarr, nem þá ... ...
nema (1 förekomst)
"Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er
nemr (1 förekomst)
b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik blundi.
nenna (1 förekomst)
§A Maðr skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C
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.
neque (4 förekomster)
et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo
ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum

DR Aarb1987;205 M
N A188 $M

DR 230

N 209

N 72 „M

N 146 „M

Sö 151
Sö 356 $
Sö Fv1948;298 $
U 444
U 445
U 667
U 677 $
U 677 $
U 959
U Fv1983;228

Sö 312

istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut
"Jerusalem neque congreditur/concreditur, inorium(?), amen.

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.
Neriðsdóttir (1 förekomst)
Hér hvílir "Elín "Neriðsdóttir. Artíð hennar er "Klementsmessuaptan.
Neriðssonr (1 förekomst)
"Kári "Neriðssonr reist mik.
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.

N 604 M

nescia (1 förekomst)
§A ducite discrete vitam, que ... §B vestra salus mete sit nescia ...

Sö 286 M

nescit (1 förekomst)
§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu

Sö 200
U 849 „
U 1033
U 1074 „
U 1104 $
U 1163 $

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>

U 1116 „

<netil> (1 förekomst)
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Nefgeir(?) ok "Áfríðr eptir

ni (3 förekomster)
DR 7 $U
§PA "Wulþuþewaz §PB ni <waje> "Mariz. §QA O "Wulþuþewaz §QB ni "Wajemariz
DR 7 $U
§PA "Wulþuþewaz §PB ni <waje> "Mariz. §QA O "Wulþuþewaz §QB ni "Wajemariz
DR EM85;434B $M
§P Ni messi[t] [in/et] uim missam. §Q ... ...

U 322

<nibiaʀ> (1 förekomst)
"Þjóðbjǫrg lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd hans.

Vg 247 M

DR EM85;434I $M
DR EM85;539 M

G 124 M

G 194 M

N 564 M

N B241 M
N B241 M

U 954 „

Nicholao (1 förekomst)
curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino
Nicholaus (2 förekomster)
"Nichola[us].
"Nicholaus.
Nickarve (1 förekomst)
Biðið fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f
Nicomedes (1 förekomst)
§A <fuþork> §B "Ambrosii, "M[arci], "Vit[alis], "Nicomedes, "Primi, "[Ba]rnabe, "[Jo]h[a]nn[e]s "P[auli], "[Proc]essi
Niðarósi (1 förekomst)
ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í "Niðarósi.
níðik (2 förekomster)
þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu
§C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú
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 (5 förekomster)
Ög 136 $
goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. "Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. "Vilinn er þat
Vg Fv1992;172 M
§A ... niðr ok ráð rúnar ... §B Ráð!
N 171 M
at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda hugstríði byr[skíða].
N 521 M
Undir austa[n]v[e]ðri horf er gull g[e]y[mt] níu alna [ni]ðr.
N B584 M
Sezt niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við!

N 297 M

Sö 238 „

G 124 M

DR 362 „M

N 641 M

Sö 78 M
N 312 M

G 241 M

niðri (1 förekomst)
Hér niðri fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir hennar
<n...i...iukaʀ> (1 förekomst)
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir
Nikkarfa (1 förekomst)
Biðið fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá
<niklif> (1 förekomst)
"Tófi gerði mik ok "<niklif> mik. "Tófi gerði mik ...
Nikolai (1 förekomst)
§A ... ... Amen. "Nikolai(?) ... §B ... Va[l]ete in Domino §C ...
Nikolaus (2 förekomster)
"Petrus. "Nikolaus.
"Nikolaus ... presbyter in "Lerdal.
nikulás (1 förekomst)
Nikulás í "Ringi/"Rings á mik.

Nikulás (25 förekomster)
Ög 218 „M?
"Sveinn "Nikulás "Gotus
U 347
sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn brúar.
U 631 $
"Nikulás lét rétta steina eptir "Sœgsa, fǫður sinn.
U NOR2000;27B M
Herra "Nikulá[s](?)
G 11 „M
"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok
G 21 M
"Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum
G 60 M
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir

G 132 M
G 196 M
G 217 M
G 240 M
G 334 M
G 363 M
DR 72 M
DR 111 $M
DR 158 M
DR 162 M
N 14 M
N 314 M
N 502 M
N 715 M
N A7 M
N A92 M
N B13 M
Br Sc3 M

Biðið fyrir "Jakobs sál í "<annuhanenkium> sem "Nikulás vá.
"Sigþjóð, "Nikulás
§A "Nikulás skrifaði mik en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var
Á mik, þenna kamb, "Nikulás.
"Guð náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði,
§A "Ólafr §B "Nikulás "Margotarfa §C Ave "Maria gra[ti]a(?) ... ... §D "María §E ...
"Nikulás.
hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás gæti. §C "{Horder}u{s}/"{Ho}r{de}ru{s}.
"Nikulás.
Me fecit "Nikulás.
"Nikulás "Atlasonr gerði rúnar á mǫrgum hall.
"Sancti "Nikulás kirkja.
"Nikulás var hér inni, er [hann fó]r.
"Nikulás á mik.
§A "Nikulás ann konu þeirri vel er "Gýríðr heitir, stjúpdóttir §B
"Nikulás.
"Pétr, "Jóhannes, "Andrés, "Lafranz, "Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok
"Nikulás á "Hæni reist.

G 49 „$M
G 107 M
G 183 M
G 195 M
G 284 M
G 292 M
G 315 „M

Nikulásar (7 förekomster)
§A [B]i[ð]ið fyrir "Nikulásar sál. §B ... ... ...
kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B ... §C ... §D Vér hafum rist eptir
"Þj[ó]ð[m]u[ndr] ... [þ]eim sem bið[j]a fyrir vári sál, "Nikulásar ok "Geirvéar. Minnizk.
§A Biðið fyrir "Sigþjóðar sál, "Bótviðar húsfreyju, "Nikulásar(?) ... ... §B hon(?) ... herra.
Biðið góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér hvílisk úti.
"Guð náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í
"Nikulásar ... fyrir hans sál ... ... ... hústrún(?) ok hans synir ...

Ög 136 $

Ög 49 $M

nírœðr (1 förekomst)
er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: "Þórr. "Sibbi véaveri ól nírœðr.
<nistiaa> (1 förekomst)
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.

U ANF1937;172

Sö 151

N 573 M
N A39 $M
N B46 M

U 910

DR MS1995;336B U

DR 357 $U
DR 357 $U

Ög 136 $
U AST1;166 M
U Fv1933;134 $
DR EM85;493 M
N 521 M
N 573 M
N A39 $M
N B46 M

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].
nítján (3 förekomster)
t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu]
þ[rettán], f[jórtán], f[imtán], s[extán], s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona
t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu] ...
<niþiʀib> (1 förekomst)
reisa stein eptir fǫður sinn ok "<osi> eptir "Ingifast <irþbir> ... <niþiʀib> ...
Niþijo (1 förekomst)
"Niþijo tawide.
niu (2 förekomster)
gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ...
... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono,
níu (10 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
Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?
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!
heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka
Undir austa[n]v[e]ðri horf er gull g[e]y[mt] níu alna [ni]ðr.
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán]
e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán], f[imtán],
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán]

N B89 M
N B287 M

DR 357 $U

DR 357 $U

DR BR13 U
DR BR16 U

N 656 M

U 627 „

U Fv1933;134 $
DR 211
DR 239

G 60 M

Sö 286 M

e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu] ...
§A e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] §B ... ... §C
<niuha>borumz (1 förekomst)
§AP <niuha>borumz <niuha>gestumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ...
<niuha>gestumz (1 förekomst)
§AP <niuha>borumz <niuha>gestumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono,
Niujila (2 förekomster)
"Niujila alu.
"Niujila laþ[u].
níunda (1 förekomst)
... "Hallvarði "Slóða: þrim p[und](?) ... §B "Loðni "Faus: halfan níunda eyri, ok ...
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.
njótið (1 förekomst)
Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
nobilis (1 förekomst)
§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus,

G 345 M
N 53 M
N 53 M
N A123 M
GR 14 $M
GR 89 M

nobis (6 förekomster)
Intersede pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta
voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus
cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne
§A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis! Ab omni §B malo, amen.
"Jesus "Kristr hjálpi. "[Ch]ristus natus est nobis.
... ora pro nob[is] ... ... ... ... "Rafael.

DR Aarb1987;205 M

N A281

U 768
U 1165

N 53 M
N 615 M
N A123 M

DR EM85;541A M

GR 56 $M

noceatis (1 förekomst)
per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque
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.
nomen (3 förekomster)
Pater noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in
Pater noster, qui es in cœlis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat regnu[m]
§B Agla. Pater §A noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in
nomina (1 förekomst)
§A Nomina ... ... ... ... ... §B ...
nominatur (1 förekomst)
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)

Ög 248 $M
G 278 M
DR 410 $
DR EM85;474B M
DR AUD1995;283 M
DR AUD1995;283 M
DR Aarb1987;205 M
N 345 M
N 507 M
N 630 M
N 632 M

Ög N265A $M
DR Aarb1987;205 M
N 571 M
N B616 M

U 518 $

G 4 „M

DR M61
DR M62

Hs 14 $

nomine (11 förekomster)
Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
§A In nomine "Domini nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis
In nomine patris et filii et spiri[tus] [sancti].
... [al]fa o[mega] ... no[mine](?) susbiristæ ... nomine spiri[tus] mitiusæoani febris amen
... [al]fa o[mega] ... no[mine](?) susbiristæ ... nomine spiri[tus] mitiusæoani febris amen agla "María
adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit
§A "Guðríðr. In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus
amen nomine
Rex Judæorum. In nomine patris. Nazarenus
§A In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux
non (4 förekomster)
Hic locus illorum, qui cantant. Non aliorum.
contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris,
Non sit.
§A Fac me(?) ... ... te. §B Non vere.
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.
Nora (1 förekomst)
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
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

Hs 14 $
DR 334

G 242 M
G 244 „M

G 231 M

DR 217 $

G 4 „M

N 449

N 179 M

N 351 M

G 242 M
G 244 „M

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.
Norðrbý (2 förekomster)
"Geirhvatr af "Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok
"Jóhan, "Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera mik.
Norðrgarðum (1 förekomst)
yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í "Norðrgarðum/"Norrgarde.
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.
Nore (1 förekomst)
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
Nóregi (1 förekomst)
stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
Noregs (1 förekomst)
"Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar, "Noregs konungs.
nornir (1 förekomst)
rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.
Norrbys (2 förekomster)
"Geirhvatr af "Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið
"Jóhan, "Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera mik.

G 231 M

Norrgarde (1 förekomst)
dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í "Norðrgarðum/"Norrgarde.

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

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

nos (8 förekomster)
DR NOR1999;21 M
immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes
DR NOR1999;21 M
<o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine
N 53 M
cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem
N 53 M
debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes,
N 53 M
debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus, "Matthæus, "Marcus, "Lucas.
N A123 M
§B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara,
N B145 M
gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et
N B145 M
cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.
noster (24 förekomster)
Ög 35 M
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi
Ög 39 „M
Hér liggr "Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
D Fv1980;230 M
et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus Dominus noster.
G 35 M
"Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir hennar sál pater noster.
G 60 M
létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ...
G 62 „M
... ok ... ... ... ok pater noster ok ave "Maria. "Jóhan ...
G 166 $M
viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira s[álum](?)
G 168 „$M
"Kristus náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir kristnir sálir.
DR NOR1999;21 M
in[i]usti(?) <o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?)

DR Aarb1987;205 M
N 34 $M
N 53 M
N 79 M
N 227 „M
N 297 M
N 536 M
N 570 M
N 615 M
N 616 M
N A72 M
N A123 M
N A173 $M
N A284 M
IS RunaIslandi16 M

N 53 M

Ög 248 $M
G 278 M

te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater noster. ...
Pater noster.
Pater noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum
Hér hvílir "Þóra, móðir "Eiríks prests. Pater noster.
um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá gerir.
Hér niðri fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir hennar sál.
[Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans. "Þorsteinn gerði mik.
Pater noster qui es in cœlis.
Pater noster, qui es in cœlis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat regnu[m]
... §B ... "Arnviðr, "Sigurðr, "Jón, "Sigurðr, "Glúmr §C ... Pater Noster
§A Pater noster qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave "Maria
§B Agla. Pater §A noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A
§A Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist
Omnes angeli et §C arkangeli pantaseron "Gunnlaug p[ater] n[oster] a[men]. §D ... ...
Hér hvílir "Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.

nostra (1 förekomst)
panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas
nostri (2 förekomster)
"Constantinus, "Johannes. Sic requiescat hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris
§A In nomine "Domini nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug,

N 53 M

nostris (1 förekomst)
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen.

N 53 M

nostrum (1 förekomst)
regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut

N B572 M

nót (1 förekomst)
§A Þetta reist "Eiríkr baki um nót ... §B Þetta reist "Árni ...

N 253 M
N A33 M
N B13 M

N 227 „M
N 231 M
N 232 M
N 232 M
N 235
N 240 M
N 261 „M
N 277 „M
N 279 M
N 281 „M
N 287 M
IS IR;166 M
Br Barnes4 M

Sö 189
U 359

nótt (3 förekomster)
[Ártíð "Ha]llvarðs er eini nótt eptir [Allra heila]gra messudag. "Brúsi reist.
§A Vakat hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem jarlsins menn ...
"Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss
nóttum (13 förekomster)
Ártíð er "Ingibjargar "Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá
Ártíðadagr "Steins ... <suæins> er sjau nóttum eptir "Hel[gramessu].
§A "Gyða andaðisk tveim nóttum fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?) andaðisk einni
andaðisk einni nátt eptir "Ben[edikt]usmessu §C "... andaðisk tíu nóttum(?) fyrir "Ól[afs]v[ǫku].
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
Ártíðadagr "Bjarnar "Ulfgeirssonar er tveim nóttum fyrir "Maríu[messu]. "Steinn.
Ártíðardagr "Ásulfs á "Helgalandi er fjórum nó[ttum] ...
... Ártíð "Ingibjargar er þrimr nóttum(?) fyrir "Maríumessu í fǫstu.
Ártíð "Eiriks er þá er fimm nó[ttum] er ...
[Ártíða]rdagr "Jǫru[nda]r [er] ... nóttum eptir "Barthol[omeusmessu](?).
§A "Þorbergr "Erlendssonr ... §B "[Gu]nnvǫru, konu sína. §A Þrim nóttum eptir "Bó[tulfsmessu](?) ... §B "[Gunnva]rar. En "Finnr gerði.
"Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir "Mar[íu] ...
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
<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 (37 förekomster)
Ög 136 $
"Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat sǫgum
Vg 97 „M
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok
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](?) ...
G 242 M
Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
G 242 M
þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
G 290 $M
B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
G 290 $M
at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
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.
N 121 M
var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr var ok.
N 387 M
"Jónsmessudagr er nú.
N 393 M
Nú er palmsunnuaptann. Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar
N 494 M
"Guð gæti þín, "Erlingr "Sigmundarsonr, nú ok jafnan.
N A33 M
§A Vakat hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem jarlsins menn ...
N A74 M
§A "[H]ávarðr sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini
N A150 M
§A Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...
N B88 M
... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...
N B190 M
Nú er skæra mikil. ...
N B241 M
því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er
N B241 M
nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er
N B241 M
seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]
N B320 M
til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með sorg nú ...
N B448 M
af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál
N B448 M
§C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna
N B448 M
þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
N B448 M
þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
N B548 M
"Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa skald af stældar ...

Sm 138 „

Ög 136 $

<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.

Ög 136 $

N B368 M

Sm 83 M

G 170 M

DR 339 $

Ög 15
Ög 21
Ög 105 $
Ög 200
Sö 7
Sö 314 $
Sm 157
U 56 $
U 166
Nä 23 $
Nä 34
G 373

N B525 M

numnar (1 förekomst)
þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat,
nunnusetri (1 förekomst)
rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú
<nusobr> (1 förekomst)
Faðir ok móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi sálu han[s].
ný (1 förekomst)
fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
Nykr (1 förekomst)
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba, félaga sinn, dreng
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.
nýtir (1 förekomst)
þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýti[r].

G 203 $

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
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
N 178 M

nær (2 förekomster)
reisa stein at "Þorbjǫrn, fǫður sinn góðan. Hér mun standa steinn nær brautu ok "Gillaug réð gera merki at bó[nda] sinn.
á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær kveldi.

Sö 34 $
N 179 M

næsta (2 förekomster)
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar
"Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra

DR 295

N 151 M
N 266 „M
N 368 $M

U 59

Vg 119 $
N 174 „M
N B596 M

næstir (1 förekomst)
sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
næstr (3 förekomster)
"Þorsteinn "Bengeirr reit rúnar þessar sunnudag þann, er næstr ... jólum.
"Mikjáll(?) "Maríu næstr.
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
Næstr (1 förekomst)
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.
nætr (3 förekomster)
at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ... nætr ok dagar. "Alríkr "<lu–ʀ> ugð[i]t(?) "Eivísl §C ... þat "Sigmarr
Mem[orandum]: Ellifu nætr til "Bótulfsvǫku ártíð "S[...] "A[...].
§C ... Dirige(?), Domine, Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ... "Marcus, "Lucas(?), "Johannes(?) §E ... §F ...

nœr (1 förekomst)
Ástug nœr ey! Er raun at hrerask.

N 580 M

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.

DR 190
DR 192

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

Ög 136 $

N 648 M
N 649 M

N 648 M

nǫkkura (2 förekomster)
hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki
Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?) váð(?)] §D eigi er ofdýr.
nǫkurs (1 förekomst)
§D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.

U NOR1994;26B M
Vs 14 M
G 170 M
DR 7 $U
N 634 M
N B619 M

o (6 förekomster)
[spirit]us sanctu[s] [a]lfa et o ...
"Guð signi yðr, meistar "Rauðingr ok "Búi "Fríss. O, Alfa
sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
§PA "Wulþuþewaz §PB ni <waje> "Mariz. §QA O "Wulþuþewaz §QB ni "Wajemariz
§A O Alpha, "Christus et Alpha §B "Jesus et "Maria. "Marcus §C "Matthæus,
§A O Domine "Jesu "Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva

N B86 M

<o> (1 förekomst)
<o> <fuþorkhniastbmly>

N 586 M

ó (1 förekomst)
Ó "Guð, er alt mátti árla, gæti ... "R[a]gn[a]rsso[n]ar. Hann reis[t]

<oa> (1 förekomst)
§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C ... §D

N B516 M

óast (1 förekomst)
§PA ... §PB ... §QA ... þú(?) gerðir(?) §QB óast(?).

GR 66 M

Óbeinn (1 förekomst)
"Óbeinn ... ...

DR M114

Óblauðr (1 förekomst)
"Ólafr(?)/"Óblauðr(?)/"Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son

Sö 174 $

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.

N 102 „

DR Aarb1987;205 M

G 55 $M
G 55 $M
G 55 $M

Sm 49 M

N B619 M
N B619 M

occulis (1 förekomst)
sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine

Ocksarve (3 förekomster)
"Bó[t]... "Auðge[ir]sarfa/"Ocksarve(?) h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?)
þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr
undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann skrifaði mik. Amen.
octavo (1 förekomst)
Anno incarnationis Domini millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. "Bero scripsit.
oculos (2 förekomster)
§A O Domine "Jesu "Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius,
O Domine "Jesu "Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C Spiritus

DR 148 M
N 633 M

N B241 M

Ög 26
Ög 133

Sm 48
U 229
Hs 11

U 1123
G 220 $

oculus (2 förekomster)
§A "Jakob olli, "Skjalm gerði. Ubi ara, §B ibi oculus.
§A Við augum. "Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak et auk "Abdenago. ... ...
ódáþ (1 förekomst)
seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok
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

Oddr (10 förekomster)
"Oddr "Skald reisti stein þenna eptir "Þorstein, son sinn, ok steinbrú

U 60
<kirʀþu> <þʀir> "Oddr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi
Nä 23 $
lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k] "Freysteinn.
Gs 15
"Hróaldr ok "Oddr létu reistu stein eptir "Ernm[und] ... "[Gu]ð hjalpi anda ...
G 40
Jó þann "Oddr rak.
DR Aarb1987;191A M
Reist "Oddr mi[k] ...
N A119 M
"Oddr(?)
N B625 M
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir
Br Barnes8 M
at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.
Br Olsen;191B $
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...

GR 1 M
Br Olsen;200A

U 321

DR EM85;371B $

DR EM85;371B $
DR EM85;371B $

Öl 43 $

N 53 M

Odds (2 förekomster)
"Erlingr "Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok ... ...
... ... [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 ...
odie (1 förekomst)
tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus

Ög Fv1983;240

U 130

U 1067

U 1067

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
N3M

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 (2 förekomster)
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn
"Óðinkárr.

DR 4

DR EM85;151B $
DR EM85;151B $
DR EM85;151B $
N B241 M
N B241 M
N B380 M

N 179 M

N B89 M

N 236

Óðinkárs (1 förekomst)
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu. §C "Gormr reist
Óðinn (6 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
§A Ek sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns
seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
óðinsdaginn (1 förekomst)
mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs
óðinsdagr (1 förekomst)
r[úna]r þ[essa]r ... §B s[unnudagr], m[ánadagr], t[ýrsdagr], ó[ðinsdagr], þ[órsdagr], f[reyjudagr], l[augardagr], e[inn], t[veir],
óðli (1 förekomst)
steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...

of (10 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 ...
N B88 M
... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...
N B625 M
§B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari
X RyNLT2004;5
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.

N 649 M

ofdýr (1 förekomst)
... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?) váð(?)] §D eigi er ofdýr.

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
U 485 $
U 606 „
U 653
U 669 „
U 674
U 683
U 868

Ófeigr (20 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
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 ... ... ...

Hs 7
Hs 14 $
G 75 M
N A251 M

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
§A "... lét yfir "Bótþjóðu ... §B ... móður. "Ófeigr gerð[i] ...
"Ófeigr á.

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 373 $M

offr (1 förekomst)
sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn.

DR 373 $M

offrat (1 förekomst)
várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku

DR 373 $M

N B315 M

DR 123

Br Barnes9 M

Sö 211

offri (1 förekomst)
sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir
ofgamal (1 förekomst)
Fald ofgamal.
Óflá (1 förekomst)
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
ofláti (1 förekomst)
hin fagra ekkja. §B Mǫrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. §C "Erlingr.
Ofláti (1 förekomst)
"Steinulfr ok "Hak[i ok] "Þrýðríkr ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.

G 111 $

óformágum (1 förekomst)
"Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.

Ög 17 „
Ög 146 $

Br Barnes17 M

M 15

U 1118 $

Ofráðr (2 förekomster)
"Ofráðr, "Guðulfr ok "... ... ... eptir "Sigbjǫrn, fǫður sinn góðan(?).
"Ofráðr setti stein ... "Hrólf fǫður sinn "Arnkel ok ... stein þenna.
Óframr (1 förekomst)
§A "Óframr "Sigurðar sonr §B reist rúnar þessar.
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.

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.

Ög 119 „

U 870

Ofæta (1 förekomst)
"Sigdan rétti stein þenna eptir "Ofæta, fǫður sinn, bónda góðan.
Óhneigr (1 förekomst)
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ...

DR NOR1999;21 M

Gs 9

<oifuþ> (1 förekomst)
"Þorgeir, bróður sinn, ok "Guðelfi, móður sína ok eptir "Ásbjǫrn ok "<oifuþ>.

DR AUD1996;274

N 298 M

Öl 5 „
Öl 9 „
Öl 10 „$
Öl 12 „$
Öl 16 „
Öl 16 „
Öl 18 $
Öl 18 $
Öl 23 „$
Öl 23 „$
Öl 23 „$
Öl 26
Öl 26
Öl 27 $
Öl 34 „SENTIDA
Öl 36 $
Öl 37 $
Öl 37 $
Öl 40 $
Öl 40 $

<oi> (1 förekomst)
contra omnes adversiones immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus

óiltr (1 förekomst)
son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ... ... ... §B "Ingul[fr](?)
óisk (1 förekomst)
Illu vinnr dúfan þar hvolf óisk ok fugl þar tekr þoku.
ok (2368 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.
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir,
"Guðmundr ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein
"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.
"Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes] "Ola[i] Calmarn[ensis].
"Herfríð[r]/"Herfreð[r] [ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
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
... "[Gu]ð hjalpi hennar sálu ok ...
Öl Köping23
... [ok](?) "Sveinn, þeir réttu ...
Öl Köping27
... "Hróðgerða o[k](?) ...
Öl Köping30
... ok "Sankta "María ok "Sankt[a] ...
Öl Köping30
... ok "Sankta "María ok "Sankt[a] ...
Öl Köping34
"[D]óta(?) ok "... ... Góð[r](?) ...
Öl Köping36
... ok ...
Öl Köping38
"... ok "Þjóð... ... at fǫðu[r] ...
Öl Köping52
"Þórir o[k] ... ... fǫður sinn. ...
Öl Köping57
... ... stein eptir "Sigstein, fǫður sinn, ok "H[el]ga(?) ...
Öl Köping68
"Fróði ... "Karl ok ... fǫður sinn góðan.

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 35 M
Ög 35 M
Ög 37 „
Ög 39 „M
Ög 39 „M
Ög 39 „M
Ög 40 „
Ög 41 „
Ög 45
Ög 45
Ög 47 $
Ög 52 $
Ög 53 „
Ög 54
Ög 60 „
Ög 70 $
Ög 81 $
Ög 84 „
Ög 92 „
Ög 94 $

... 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
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
... þenna stein ok ...
Hér liggr "Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok
ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
"Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
"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.
"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

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 $
Ög 177 „
Ög 177 „
Ög 181 $
Ög 188 „
Ög 194 „
Ög 198 $

"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
"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.
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§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
"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
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"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,
"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.
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"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
"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,
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"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
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.
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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], ...
"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
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"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.
"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.
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"... [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.
te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini
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.
"[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 "...
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"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
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður
"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,
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru
"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
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"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
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"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.
Sö 347
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir
Sö 347
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at
Sö 347
ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira
Sö 347
þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn
Sö 347
"Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
Sö 347
"Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir. "Ásbjǫrn risti, ok "Ulfr steindi.
Sö 349
"Ingi(?) ok "Keti[ll](?) ... ... stein at "Þegn, [f]ǫður sinn góðan. "Guð
Sö 350
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð
Sö 353
"Sve[inn] ... "[Þe]gn ok "Slagvér(?) o[k] ... ... ... <sint>.
Sö 353
"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
Sö 359
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður
Sö 359
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
Sö 362 $
"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 50 M
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
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 83 M
Faðir ok móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr.
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 145 M
"Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia
Sm 145 M
Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena,
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 $
"Kanpr(?)/"Gapr(?) ok "Vígmaðr(?) settu stein þenna ok gerðu brú eptir "Þóru.

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 76 M
Vg 81 M
Vg 87
Vg 92
Vg 97 „M
Vg 98 M
Vg 103
Vg 105
Vg 107
Vg 110
Vg 117 $
Vg 119 $
Vg 119 $
Vg 120 „
Vg 122
Vg 127
Vg 128
Vg 137

"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
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja pater[noster].
"Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En
"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
"Jǫrundr ok "Auðin reistu s[tein þenna eptir] "Ǫzur, fǫður sinn, bónda harða
Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson "Bróðurs. {Bene es.}
"Geirvǫr lét ge[ra] ... "Ulf(?), son sinn, ok "Sigt[rygg] ...
"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,

Vg 138 M
Hér liggja feðgar tveir. "Heðin ok "Einarr hétu þeir.
Vg 143 M
Hér liggr "Þorkell, yngsti sonr "Daglangs ok "Steinu.
Vg 144 M
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
Vg 149
"Rugga(?) se[tti] ..., fǫður sinn, ok ...
Vg 157
reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan, ok eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, dreng harða góðan.
Vg 169
"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 210 M
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit
Vg 216 M
sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um dey[j]a.
Vg 217 „M
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í
Vg 217 „M
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í "Sigva[ld]stǫðum.
Vg 217 „M
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í "Sigva[ld]stǫðum.
Vg 217 „M
"Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í "Sigva[ld]stǫðum.
Vg 219 M
"Jésús. "Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
Vg 219 M
"Jésús. "Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
Vg 223 M
... [o]k(?) "Ólafr ger[ði]/ger[ðu] [k]irkju.
Vg Fv1992;172 M
§A ... niðr ok ráð rúnar ... §B Ráð!
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
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... "[Eirí]k(?), bónda sinn ... ok ... "[G]uðrík, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]p[i ǫ]n[d].
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður
"[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
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
lé[t] ... [ste]in at "Bjǫrn, [br]ó[ð]ur [s]inn. §B ... at "Bjǫ[r]n o[k "A]rnfas[t] ...
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein,
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn,
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at
ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at
"Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl,
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda
"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].

U 56 $
U 57
U 57
U 58
U 61
U 61
U 61
U 61
U 62
U 64 M
U 69
U 72
U 72
U 74
U 75
U 75
U 77 $
U 77 $
U 78
U 78
U 79
U 80
U 80
U 85
U 88
U 89
U 90
U 91
U 91
U 92
U 92
U 92
U 92
U 93 „$
U 93 „$
U 94
U 96

"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.
"<–uiþatrik> ok "<giokuifr> þau létu gera merki eptir "<ar–> <-turæiþ> <oæ>.
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(?)
"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.
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"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,
[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
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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 ...
"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 ...
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"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.
"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
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"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
"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
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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
"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 ...

U 255
U 256
U 258 $
U 260
U 261 $
U 261 $
U 266 $
U 267
U 269
U 270 „
U 272
U 273
U 275
U 276
U 276
U 276
U 276
U 277
U 279
U 279
U 281
U 283 „
U 283 „
U 284
U 285
U 286
U 287
U 287
U 288
U 288
U 289
U 290 „
U 293
U 294
U 296
U 302 $
U 302 $

"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.
"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.
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"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.
"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.
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... 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
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.
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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].
"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.
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"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
"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] ...
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"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.
"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.
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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.
"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
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"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
§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.
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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.
"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
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] ...
"Guðleifr ok "Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn
"Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg, móður hans.
"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
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"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
"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
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"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,
"[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 ...
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§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.
"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>
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"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 ...
"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
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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
... 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.
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"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] ...
"[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] ... ...
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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.
§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
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"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
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
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"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.
"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.
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"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.
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
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"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.
"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(?)
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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.
"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
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... ... 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(?).
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>.
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"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.
eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn
... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
... "<uha> ok "Arnmundr ok "Guðfastr ok "... ... sinn. Hann var svikvinn ...
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn.
stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Sveinn ok "Ásmundr mǫrkuðu stein þenna.
fǫður sinn. "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. "Guð hja[l]pi ǫnd þeira.
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Snorrir/"Snerrir ok "Krókr reistu stein þenna eptir "Herjulf, eptir fǫður sinn.
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn.
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó
"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu
"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva
"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 ...
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at]
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein
"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir
"Viðbjǫrn ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn
"Hjalmdís ok "Þorsteinn reistu steina [þessa e]ptir "Nokka. "Eiríkr hjó.
"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti at ...
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
"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(?)
"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
"Ásgeirr ok "Meginbjǫrn ok "Litli létu reisa stein at "Tobba/"Tubba, fǫður "Ásgerðar. "Œpir
... hans ǫnd ok sá[lu] ...
... [o]k gera ...
§A ... ok ... §B ...
... o[k] "...bjǫr[n] ... [g]era [m]erki ...
... [epti]r "B[jǫrn](?) [ok] "[Þors]tein(?), synir "Freysteins. "Si[gþr]úðr(?) heitir móðir
... 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
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"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.
"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(?).
§A Herra "<lin> þessa kannu á, ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi mik.
"<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.
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"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.
"Guð signi yðr, meistar "Rauðingr ok "Búi "Fríss. O, Alfa
§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 ...
"Vébjǫrg reisti stein eptir "[S]vein, son sinn ok "Ríkvé
gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál [hans].
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,
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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
"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
"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
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
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.
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok
"Ánn(?), "Ásviðr ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son
ok "Ótryggr ok "Sigbjǫrn, þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki
þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs
reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn, "Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.
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
G1M
"Hróðleikr lét gera stein ok skera yfir "Hróðfinn, bróður sinn.
G2M
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
G 5 „$M
... ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í
G 5 „$M
... ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr
G 11 „M
"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál ... ...
G 11 „M
"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál ... ...
G 21 M
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi.
G 21 M
sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar> gerði
G 25 M
... ok(?) ... ...
G 27 $M
... ok "P[ét]ar(?) gerðu mik.
G 28 $M
"Hegleikr gerði stein þenna. "[Kat]rín(?) ok "Auðulfr þeir létu ger[a] ...
G 30 „M
... ok ...
G 33 M
hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
G 46 M
"[Sigr]eifr(?) ... lét gera stein eptir konu sína "Ástríði ok ...
G 47 M
"Jakobr ... ok "Auðreif[r] ...
G 48 M
§A Árum [e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var] kirkja málað ... ... ... ... ... ... ... §B ...
G 55 $M
l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal
G 59 $
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
G 59 $
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
G 60 M
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan.
G 60 M
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar
G 60 M
þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em
G 60 M
þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý.
G 62 „M
... ok ... ... ... ok pater noster ok ave "Maria. "Jóhan ...

G 62 „M
G 62 „M
G 63 M
G 63 M
G 63 M
G 63 M
G 65 M
G 70 M
G 70 M
G 70 M
G 76 „M
G 78 M
G 78 M
G 78 M
G 78 M
G 78 M
G 86
G 99 M
G 99 M
G 99 M
G 99 M
G 99 M
G 99 M
G 99 M
G 100 M
G 100 M
G 102 M
G 103 $M
G 103 $M
G 103 $M
G 104A $M
G 104B M
G 104C M
G 107 M
G 112 $
G 113
G 113

... ok ... ... ... ok pater noster ok ave "Maria. "Jóhan ...
... ok ... ... ... ok pater noster ok ave "Maria. "Jóhan ...
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik.
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði
lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem
hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f
sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
... lét gera yfir ... stein yfir ... sál ok "Guð náði þeim ...
"Bótmundr "Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k
"Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok
lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á
ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude
ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét hústrún.
§A ... ok "Bó[t]... ... §B ... ... ...
hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum
lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit
fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað
sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en
kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr
af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok
ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
"Bótulfr "Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar, fǫður sinn.
hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið
þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í
"Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í "Guði(?) ... ... mik.
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C
§A "M[aría] hjalpi oss ... ... ... <gyri> <os> §B "Ólafr ok "Jakobr <uakada>.
Miskunni oss "Guð ok sú heilag[a] kirk[ja].
§A "Garða/"Garde kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ...
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
§A "Óttarr ok "Geirhvatr ok "Eihvatr þeir settu stein eptir "Líknhvat, fǫður
§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
G 114
konu góða, móður §B ... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D
G 114
... ok "Geirhvatar ok "Líknvéar. §C "Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var
G 117
... <þi> ok ... ...
G 118 M
gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen, amen.
G 119 $M
... gerðu [þei]r(?) kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum
G 119 $M
"Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr
G 119 $M
með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim
G 119 $M
eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum,
G 119 $M
"Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan
G 119 $M
eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með
G 119 $M
eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr
G 119 $M með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr
G 119 $M
eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr
G 119 $M
eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat
G 119 $M
eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði
G 119 $M
eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá
G 119 $M
einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.
G 119 $M
haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.
G 120 M
Þau létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði.
G 124 M
Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].
G 134
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir
G 135
dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru fǫðurbrœðr.
G 135
Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru fǫðurbrœðr.
G 136 „$
Þenna eptir "Heil[f]ús(?). Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina
G 136 „$
dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
G 136 „$
"Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
G 137 M
... ok ... hvalf ...
G 151 M
"Jakobr ok "Hróðl[ík]n(?) létu gera þenna stein eptir "Aldvið, sinn son.
G 156 M
... "Skjaldar(?) ok "Ísakr o[k](?) ...
G 156 M
... "Skjaldar(?) ok "Ísakr o[k](?) ...
G 158 $M
... §B ... §C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá
G 158 $M
... §C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var
G 158 $M
[ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr prí[ma]ði. §F ...
G 163 M
"Jóhan ok "Bótgeirr létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af

G 164 M
G 164 M
G 165 M
G 166 $M
G 170 M
G 171 „M
G 172 M
G 173 M
G 178 M
G 178 M
G 178 M
G 181
G 181
G 182 M
G 183 M
G 184 M
G 188 $
G 192 M
G 192 M
G 198 M
G 199 $M
G 199 $M
G 200
G 201 M
G 203 $
G 203 $
G 203 $
G 203 $
G 203 $
G 206 M
G 206 M
G 206 M
G 207
G 207
G 207
G 207
G 208

af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.
hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.
... herra "Jakobs móðir ok "Hegviðar.
"Gagnviðararfa/"Gannarve viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira s[álum](?)
sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
"Ingimarr ok "Ólafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku ǫllu.
... "Bótulfs móðir af "Vestrhvetjum/"Västerväte ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome.
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n]
í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...
"Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...
"Hróðvísl ok "Farbjǫrn ok "Gunnbjǫrn.
"Hróðvísl ok "Farbjǫrn ok "Gunnbjǫrn.
yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs
"Þj[ó]ð[m]u[ndr] ... [þ]eim sem bið[j]a fyrir vári sál, "Nikulásar ok "Geirvéar. Minnizk.
k sunnudagr týr prím ok í þrettándu raðu.
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki
"[Kat]rin(?). Þ[e]ir bjuggu í "[Fre]yjil/"Fröjel(?) ... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat komið allir
... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat komið allir þe[ir] ...
bón[da] ... ... ... [þ]á v[a]r ... ... su[nn]ud[agr] ok prí[m] ...
"Friðgeirr ok "Alvaldr ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm,
"Friðgeirr ok "Alvaldr ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur]
"Uni/"Unni ok "Hagnviðr, arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?).
ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein,
§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
"Ólafr í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok "Hróðheiðu.
hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok "Hróðheiðu.
gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok "Hróðheiðu.
"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] ...
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"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 ...
Hér liggr "Geirvaldr í "Bergi/"Bjärs ok hans húsfreyja.
... ... ... ok gerði stein.
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.
skrifaði mik en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var prím ok ... [va]r sunnudagr. §B "Ragnvald. "Berno.
í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í "Norðrgarðum/"Norrgarde.
gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í "Norðrgarðum/"Norrgarde.
"Bó[tul]f í "Bjerum/"Bjerge lé[t] gera st[ein] ... ... ... ok "Pétar ... ... ... ... ... ...
"Geirhvatr af "Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru
hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat
Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok "Bótviðar.
sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok "Bótviðar.
"Jóhan, "Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera mik.
"Bótulfr ... ... "Bótviðr ok "Jakobr ok "Ólafr ...
"Bótulfr ... ... "Bótviðr ok "Jakobr ok "Ólafr ...
Þetta er vitni kirkjupre[sts]/kirkjupre[sta] ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ok [a]llra þeira ... ... ... ... ... ... ... ...
"[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
Biðið fyrir þeir[a] [s]ál sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju
sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju "Katr[ín]u ... af "Hambri/"Hammars.
"Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok "Bótvalds ok han[s] húsfreyju "Katr[ín]u ... af "Hambri/"Hammars.
"Guð náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik
"Guð náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik g[e]ra.
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs
þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár
hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra
"Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
Biðið yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik gera.
"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir
"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn.
ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál.
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yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
"Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
"Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
"Sigleifr ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir
l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok "<þotr> ok ...
mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok "<þotr> ok ...
yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
"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 ...
... fyrir "J[ak]obs(?) ... ... ok hans hús[f]r[e]yju [s]ál ... ...
"Nikulásar ... fyrir hans sál ... ... ... hústrún(?) ok hans synir ... ... ...
"Guð náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju
... Ellifu hundrað ár ok ... biðið fyrir ... ... stein. "Bótviðr lét gera ...
"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.
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.
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... [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.
§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
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"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
hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup ok "Ásbjǫrn "Múli.
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
"Tófi gerði mik ok "<niklif> mik. "Tófi gerði mik ...
"Auðmarr ok "Reginmóð.
§P {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó
MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ...
"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.
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok
sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara
"María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok
heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst
dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt
Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér
við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr
... "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.

DR 383
... "Bróðir ... ... ... 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,
DR 384 $
"Þorsteinn ok "Sveinn reistu eptir "Alfvin/"Ǫlfun, fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
DR 384 $
fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
DR 386
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.
DR 386
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.
DR 387 $
þenna eptir "Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.
DR 389 $
reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
DR 391 $
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn.
DR 391 $
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr
DR 392 $
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn.
DR 392 $
"Barni/"Biarni ok "Tófi ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál
DR 394 $
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn
DR 394 $
"Auði ok "Sveinn ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir
DR 394 $
ok "Auðgeirr reistu stein eptir "Gunnulf, bróður sinn góðan, ok eptir "Gunnhild, móður.
DR 398
§A "Bróðir ok "Eimundr þeir létu reisa stein þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn.
DR 398
þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
DR 398
fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
DR 399
eptir "Auðbjǫrn, bónda sinn. "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok
DR 399
"Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
DR 399
ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
DR 399
hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
DR 400
"Brúni ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... eptir "Þorlak, fǫður sinn, ok
DR 400
ok þeir brœðr lét[u] ... ... ... ... 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 systur
DR 401
þenna eptir "Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
DR 401
fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
DR 402
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
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 404
sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
DR 406
"Ǫzurr ok þeir ... ... ... ...
DR 407
... 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;432G M
"Ragnhildr(?) ... "Kristína ... ... "Guð ok vár frú ...
DR EM85;493 M
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé
DR EM85;493 M
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd
DR EM85;493 M
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at
DR EM85;493 M
"Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór
DR EM85;493 M
ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því
DR EM85;493 M
§B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma.
DR EM85;493 M
þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir
DR EM85;493 M
fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
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.
DR SCHL22 M
rauðan "Diðrik(?) §EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa
DR SCHL22 M
... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...
N7M
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.
N7M
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.
N 11 M
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.
N 11 M
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.
N 11 M
Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.
N 12 M
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
N 12 M
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
N 12 M
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
N 13 M
§A "Áslakr gerði mik. Rúnar ek ríst ok ráðna stafi. ... §B ...
N 22 „M
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
N 29
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir
N 54 $M
§A "Petrus ... "Markus ok ... "Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir þeir. "Auðun reist
N 57 M
Hér var hann, ok heðan fór hann út.
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N 61
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N 102 „
N 102 „
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N 107 M
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N 126 „M
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N 148 M
N 148 M
N 149 M
N 149 M
N 157 M
N 159 M
N 163
N 169 M
N 170 M
N 170 M
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N 179 M
N 182 M
N 233
N 236
N 257 M
N 258 M
N 259 $
N 289 M
N 289 M
N 289 M
N 289 M
N 291 M

§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
er hana [á]tti, ok fœrði af "Hringaríki útan ór "Ulfeyj[u]. §B Ok myndasteinn [mæt]ir þessi.
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
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu. Auð má illt vega, at deyji
§A Þá reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni sendimanni.
"Þórulfr gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek
"Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr var ok.
Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi "Þórðarsonr.
vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr
Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist
fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar þessar.
kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar þessar.
"Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar þessar.
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi
"A[nd]r[é]s(?) reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn. "Guð(?)/"Guði(?) ...
hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.
hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.
Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda hugstríði byr[skíða].
á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs
<fuþork hnias tlbmy> ... Þeir gerðu rúnar þessar, "Finnr ok "Ólafr.
§A ... [ste]ina ok ... þenna §B [lé]t gera ...
er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
þessi til gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar ok gaf til sex ...
Þessar rúnar reist "Eindriði prestr "Jónssonr, ok biðið fyrir mik.
"Þormóðr ok "Þorgarðr r[e]is[t]u stein þenna eptir "Gau[t].
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr,
góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr
"Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu, móður.
heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu, móður.
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim

N 298 M
Illu vinnr dúfan þar hvolf óisk ok fugl þar tekr þoku.
N 351 M
þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.
N 362 M
Máttig/málig "Bjǫrn [ok] "Sigríðr.
N 364 M
Tistill, mistill ok, hinn þriði, þistill.
N 368 $M
rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
N 384 M
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.
N 396 M
"Guð minn ok hin helga "María.
N 422 M
lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.
N 430 M
Hér er gull ok villur undir.
N 431
Þeir "Loðinn ok "Þo[r]...
N 446 M
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum
N 446 M
bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
N 449
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði
N 462 M
"Ljót[gei]rr ok "Jóhan erusk vinir.
N 473 M
"Jón o[k] "[Ív]arr(?) vǫktu "Ólafsv[ǫk]u[n]ó[tt] hér. R[éð](?) "Sím[o]n(?)
N 478 M
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist
N 494 M
"Guð gæti þín, "Erlingr "Sigmundarsonr, nú ok jafnan.
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 554 M
... gæti þín "Klemetr ok allir helgir menn, þat sé [sa]tt(?).
N 564 M
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í
N 638 M
§A ... ok arreton. "Johannes, "Marcus, "Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave
N 648 M
§A "Hafgrími, félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi!
N 648 M
sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi
N 648 M
ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok
N 648 M
sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef
N 649 M
§A "Lunaneyju, húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú
N 650 M
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt,
N 656 M
"Slóða: þrim p[und](?) ... §B "Loðni "Faus: halfan níunda eyri, ok ...
N A33 M
§A Vakat hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem jarlsins menn ...
N A39 $M
n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá. §E ...
N A74 M
§A "[H]ávarðr sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt
N A74 M
§A "[H]ávarðr sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C
N A74 M
þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn vilja.
N A104 M
sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat skulu ráða.
N A131 $M
§A "Þóra á mik ok hon §B gerði mik. ... §C ...

N A160 M
N A180 M
N A222
N A281
N A297 M
N A322 M
N A323 M
N A347 M
N B13 M
N B13 M
N B13 M
N B241 M
N B255 M
N B257 M
N B257 M
N B265 M
N B280 M
N B320 M
N B333 M
N B368 M
N B368 M
N B380 M
N B448 M
N B448 M
N B448 M
N B462 M
N B493 M
N B524 M
N B584 M
N B584 M
N B625 M
N B625 M
N B625 M
N B625 M
N B625 M
N B625 M
N B628 M

"Torfi ok "Bǫrkr.
§A "Eirík ok ... ... §B ... ...
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
"Áslakr’s þil riti, ok "Þorkell sverð.
þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór þat.
§A "Guð gæti §B þess er mik §C b[e]rr(?) ok(?) ... §D þess er þik.
seks ok eyrir
"Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ...
"Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér
§B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér
§D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]
§C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik blundi.
lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú
sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?]
§A <fuþorkhniastblmy> §B ok(?)
§C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með sorg nú ...
§A "Síra "Jón sendir "Gunnari "Hvít kveðju "Guðs ok §B sína. "Hákon ...
"Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask.
§D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
§AP "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir
vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af
gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
§A "Sveinn risti rúnar þessar ok bað §B "Lúciu ráða.
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé,
Sezt niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við!
Sezt niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við!
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund.
ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta
Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra
þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna
þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til
Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
"Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C hestreðr. §D ...

GR 1 M
"Erlingr "Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir
GR 1 M
"Erlingr "Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa]
GR 1 M
"Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok ... ...
GR 9 M
"Þórleifr gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar "Guði almátkum.
GR 13 M
"Eloihi[m], "Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok sonr ok andi.
GR 13 M
"Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok sonr ok andi.
GR 38 $M
§P ... §Q "Dálkr kút g[erði] o[k] re[ist]. §R ...
IS IR;101 „M
Hér h[víla](?) ... ok "Ingir[íðr](?) ...
IS IR;102B M
Hér hvílir "Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál hafi.
IS IR;129 „M
Hér hvílir undir "Valgerðr "Gunnars dóttir, ok biðið fyrir mér.
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;202B $M
"Kristr, "Malaki ok "Patrik. "Adamnán ... ... ... "Jóan prestr í "Kornadal.
Br Olsen;208B
kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
Br E2
"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.
Br E8
... ... ok ...
Br E12
"... ok "Ól... ...
X NlAARB1987;194 M
... "Mosel(?) "Mekthildr(?) ok "Pétr ...

G 104E $M

N 530 M

U 174 „

N A39 $M
N B265 M

<ok> (1 förekomst)
sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok> <ablir–mabr> <auhum> §H ... §I <fuþorkhniastbml[ʀ]> ... rúnar(?)
ók (1 förekomst)
Válaðr(?) ók í r[eið] þeirri, "Rúmfari.
<oka> (1 förekomst)
"<oka> ok "Sveinn ok "Sigsteinn(?) létu stein ... eptir "Kvik, bróður
okkar (2 förekomster)
§A "Eilífr "Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B ... ...

N B265 M

Ög 31

Ög 136 $

Br E12

Ög SKL1;174
G 233 „M

Ög 129 „
Sö 317 „
Vg 181
U 195
U 233
U 878
G 33 M
G 99 M
G 182 M
G 215 M
DR 289
DR 314
N 186 „
N 597 M

okkart (1 förekomst)
í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B ... ... ... ... ... ... §C ... ... ...
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 (2 förekomster)
... [l]étu ger[a k]uml eptir "Óla, bónda sinn góð[an].
... lét gera stein þenna yfir "Óla, faður "Bót...
Ólaf (14 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.
hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum
"Bótheiðr í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.
"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.
"... "Ólaf

N 172 M

DR EM85;475B $M
DR EM85;475B $M
DR EM85;475B $M
DR EM85;475B $M
DR EM85;475B $M
DR EM85;475B $M

Ólafi (1 förekomst)
Þessi kirkja er vígð "Sanctus "Ólafi konungi.
ólafr (6 förekomster)
§PA ... ... ... §PB ... ... §QA ... hreinslíðr ... ... §QB Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?)
... ... §QA ... hreinslíðr ... ... §QB Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?)
hreinslíðr ... ... §QB Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?)
§QB Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) ...

Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?) ...
...

Ólafr (59 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
Ög Fv1986;88B M
"Ólafr "[S]miðr.
Ög N268 M
"Ólafr <ritluþlitsku>.
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.
Vg 223 M
... [o]k(?) "Ólafr ger[ði]/ger[ðu] [k]irkju.
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.
G8M
"Ólafr "Suðr/"Suders(?) gerði oss.
G 15 „M
"Ólafr lét gera stein ... ǫllum himinríki. Amen.
G 31 $M
§A "Jesus nasarenus "Jacobus ... "Laurentius ... §B "Ólafr §C "Þjóði i "Breíðukvíum/"Bredkvie.
G 38 „M
... "Óttars(?) sál ... ... "Jóhan ... <fuþorkhn[iast]blmʀ> ... "Ólafr ... "Guð náði sá[l](?). Ráði <fuþorkhnias...> ... ... ... §B ...
G 104B M
§A "M[aría] hjalpi oss ... ... ... <gyri> <os> §B "Ólafr ok "Jakobr <uakada>.
G 106 M
"Ólafr "Hróðbjarnarfa/"Robbenarve
G 161 $M
"Ól[a]fr ... létu gera stein þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ...
G 172 M
"Ingimarr ok "Ólafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku ǫllu.

G 206 M
G 232 $M
G 246 „M
G 294 M
G 331 $M
G 360 M
G 363 M
G 371 M
DR EM85;438N M
DR EM85;439A M
DR EM85;439A M
DR Fv1990;30 M
DR SCHL22 M
DR SCHL22 M
N 110 M
N 152 M
N 182 M
N 386 M
N 478 M
N 549 M
N 591 M
N 600
N 614 M
N 654 M
N 716 M
N A34 M
N B13 M
N B49 M
N B93 M
N B93 M
N B371 M
N B599 M
N B599 M
FR 7 M
GR 31 $M
Br Sc12 $M

"Ólafr í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok
"Ólafr "Bingil lét gera mik yfir Herra "Pétar.
"Bótulfr ... ... "Bótviðr ok "Jakobr ok "Ólafr ...
Bóndinn "Ólafr í "Agnabó/"Angelbos liggr hér undir. Hann á mik.
§A Herra "Ólafr í "Ruti/"Rute {159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt
§A Dominus tecu[m] §B "Ólafr
§A "Ólafr §B "Nikulás "Margotarfa §C Ave "Maria gra[ti]a(?) ... ... §D
§A "Hróðvísl ... §B "Ólafr §C "Matt[ias](?)
Sancti "Ólafr bið fyrir mik!
"Ólafr "Ólafr
"Ólafr "Ólafr
"Ólafr ri[sti].
et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s] ... §D "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr,
"Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s] ... §D "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr, "Anderius/"Andreas ... §EP [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan
"Páll. "Eindriði, "Sjaundi, "Þórulfr. §B "Þórir reist. §C "Ólafr.
"Ólafr ...
<fuþork hnias tlbmy> ... Þeir gerðu rúnar þessar, "Finnr ok "Ólafr.
"Ólafr konungr skaut milli steina þessa.
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu
"Ólafr lét legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi
"Ólafr
"Ólafr konungr.
§A "Ari á. §B Sendi/Sancti "Ólafr/"Olavi ...
§A "Pétr lét tvær merkr, "Ólafr þrettán pund. §B "Sverðolfr ... engu lo[kit].
"Ólafr á.
"Ólafr á mik.
§A "Mikjáll, "Pétr, "Jóhannes, "Andrés, "Lafranz, "Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag,
Helgi "Ólafr á.
"Ólafr "Ólafr
"Ólafr "Ólafr
§A <fuþorkhnia-> §B "Ólafr kysti ...
"Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr, "Bárðr, "Ólafr, "Kolbjǫrn, "Áslakr, "Erlendr, "Kolbeinn, "Sigurðr, ... §C
"Kolbeinn, "Sigurðr, ... §C "Hrólfr, "Einarr, "Þórðr, "Hallkell, "Ólafr, "Erlendr, "Bjarni, "Þórr, "Sigurðr
"Ólafr
§P ... §Q "Ólafr(?).
"Ólafr

Sö AA29;8 M

Óláfr (1 förekomst)
filii(?) "Bene[dicti] "Maria §B "María "Magdalena "Jacop "Óláfr "Laurencius "María "Bartholomei "Egidii "María kross "Mathei
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Ólafs (15 förekomster)
"Kristus kon[ungr](?), "Kristus sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi ... §C ... millesimo
"Þorkell "Naktergal risti rúnar þessar í "Ólafs kirkju.
"Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í "Ólafs kirkju. "Œpir risti rúnar.
þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B ... §C ... §D Vér hafum rist eptir "<laurfian>.
h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja
Biðið yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik gera.
... ... "Jóhan "Ólafs son er(?) ...
§A ... "Ólafs ... §B [se]ttu(?) mik
§P "Eindriði skar mjáfingr sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr "Ólafs á "Ló.
mjáfingr sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr "Ólafs á "Ló.
"Eyvindr gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
"Margarétar "Eiríksdóttur, "Ólafs "Silfrsmiðs.
biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita
Hér hvílir "Jón "Óla[fs sonr].
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N 232 M
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Öl 34 „SENTIDA

ólafsmessu (1 förekomst)
"Tóki reist ... uppá Ólafsmessu dag.
Ólafsvǫku (2 förekomster)
sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar, "Noregs
eptir "Ben[edikt]usmessu §C "... andaðisk tíu nóttum(?) fyrir "Ól[afs]v[ǫku].
Ólafsvǫkunótt (1 förekomst)
"Jón o[k] "[Ív]arr(?) vǫktu "Ólafsv[ǫk]u[n]ó[tt] hér. R[éð](?) "Sím[o]n(?) amen ...
Olai (1 förekomst)
sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes] "Ola[i] Calmarn[ensis].
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Vg 247 M

N 263 M

N 351 M

N 614 M

G 50 $M
G 175 M
DR EM85;534A M

U 671

N 613 M
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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.

Olauo (1 förekomst)
quinto decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc
Olaus (1 förekomst)
§D ... §E ... §F serpens, aries, leo, §G vermis §H arreton §I "{Olaus} §K "{Jehovah}
Ólausmessaptan (1 förekomst)
"Þórir reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa,
Olavi (1 förekomst)
§A "Ari á. §B Sendi/Sancti "Ólafr/"Olavi ...
Olavus (3 förekomster)
"Olavus "Jacobi ... ... ... ... ...
Hic requiescit "O[lavus].
"Olavus me possi[det].
<olbusi> (1 förekomst)
"<olbusi> lét reisa stein þenna at "Ófeig, fǫður sinn.
olea
olea

(1 förekomst)

Óleif (16 förekomster)
"Hróaldr ok "Óleif/"Óleifr reistu stei[n þenn]a(?) at "Þóri, fǫður góðan, bónda
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"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>
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>.

U 59

Óli (3 förekomster)
fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar> gerði mik.
Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar, þysonr(?) "Bótgeirs(?).
fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór þat.
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olli (2 förekomster)
§A "Jakob olli, "Skjalm gerði. Ubi ara, §B ibi oculus.
"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.
olmaða (1 förekomst)
Gæti "Guð þess er ek olmaða.

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 EM85;475A $M

ómál (1 förekomst)
§P ... ... ... §Q "Garmr mæki ǫll(?) ómál.

omega (8 förekomster)
D Fv1980;230 M
mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus Dominus noster.
DR AUD1988;205B M
abracadabra(?) abracadabra(?) §B libera ... alfa "Andres o[mega].
DR AUD1995;283 M
... [al]fa o[mega] ... no[mine](?) susbiristæ ... nomine spiri[tus] mitiusæoani
N 248 $M
"Matthæus, "Lucas, "Johannes. §D Tetragrammaton. Alpha et O[mega].
N 306 M
Alpha et [Omega].
N 348 M
§A "Emanuel "Sabaoth "Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator
N A362 M
§B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus, "Lucas. §C Agla. Alpha et O[mega] ...
GR 12 $M
filii/fili[us] ... §QA P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?) §QC finis(?) o[mega]. §QB agla tetragramma[ton] "Jesus ... pantocrathon. §RA
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omne (1 förekomst)
Per crucis hoc signum fugiat procul omne malignum.
omnes (5 förekomster)
crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis
hoc loco et defensio crucis "Christi(?) "Christus contra omnes adversiones immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen.
"Deus, "Deus noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns
filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.
§A ... ... Agla "Mikjáll, "Gabriel, §B "Rafael, "Raguel. Omnes angeli et §C arkangeli pantaseron "Gunnlaug p[ater] n[oster]
omni (4 förekomster)
vincit, "Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et
"Christus liberat, "Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater noster. ...
voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca,
Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis! Ab omni §B malo, amen.
omnia (5 förekomster)
Dicant omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in
§A {... <abcdefghiklmnopqr>} §B {<stvyz> Amor vincit(?) omnia(?)} §C {...} §D ... ...

N B145 M
N B145 M
N B605 M

jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit.
vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.
§A ... amor §B v¶¶incit omnia, et

DR NOR1999;21 M

omnibus (1 förekomst)
tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen.

DR NOR1999;21 M

omnipotens (1 förekomst)
omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et famulas tuae maies[tatis](?) ...

GR 56 $M

DR 316

Sm 37

GR 12 $M
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omnis (1 förekomst)
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)
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.
on (1 förekomst)
"M[aria] a[ve] §RB agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater "Ch[ristus] r[ex] adon[ai] §RC filii ...
ónefnt (1 förekomst)
eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.
óneisan (1 förekomst)
"Harðina(?)/"Harðenna(?), bróður sinn, góðan dreng, halla(?) óneisan(?).
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Óneisi (1 förekomst)
§A "Óneisi(?) reisti stein at "Óleif "Skakka/"Skaga, fǫður sinn <akabar>
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 (4 förekomster)
... "Ánn(?)/"Ónn(?), "Grípr, "Gunnarr.
§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!

U 336
U 773 $

U Fv1946;258 $
U Fv1968;279B

U 112

G 145 M
N 640 M
N A153 M
N B583 M

N A150 M
N B255 M

N B308 M

DR SCHL18

N A73 M

"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] ...
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
opera (4 förekomster)
Sator arepo tenet opera rotas.
§A sator arepo tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ...
[sator are]po tenet opera rotas
§A Sator arepo tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes,
opt (2 förekomster)
nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...
b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik blundi.
optar (1 förekomst)
Mynda ek miklu optar mjǫð-ranni koma náliga.
<or>
<har> <mar> <or>

(1 förekomst)

or.. (1 förekomst)
§A ... [quo]niam (h)ortando com... §B ... §C faciet stant(?) or...

ór (23 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
Vg Fv1983;236 M
§A "Hagormr(?), ... ... §B ... þunnt blóð ór renn ór ... blóð ór renn ór ...
Vg Fv1983;236 M
§A "Hagormr(?), ... ... §B ... þunnt blóð ór renn ór ... blóð ór renn ór ...
Vg Fv1983;236 M
"Hagormr(?), ... ... §B ... þunnt blóð ór renn ór ... blóð ór renn ór ...
Vg Fv1983;236 M
... ... §B ... þunnt blóð ór renn ór ... blóð ór renn ór ...
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 EM85;493 M
mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór
DR EM85;493 M
ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er
DR EM85;493 M
at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at
DR EM85;493 M
bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma.
DR EM85;493 M
er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr
DR EM85;493 M
ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn,
DR EM85;493 M
ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann
DR EM85;516F $M
"Guð ... "Þorleikr ór "Hæra. Stand þar! "Pétr "Svali mik skrifaði. Amen.
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.
N 103 M
ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í "Langaforsinn. §C fura §D ...
N B368 M
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er
Br Barnes28 M
"Hákon einn bar fé ór haugi þessum.

DR AUD1996;276 $
GR 83 M
GR 89 M

DR EM85;434D M
DR EM85;434E M

ora (3 förekomster)
§A ... ora(?) ... ... ... §B ...
§A ... ... ... ... ... ... sanctus(?) §B ... ora sanc[tus](?) ...
... ora pro nob[is] ... ... ... ... "Rafael.
orabat (2 förekomster)
Orabat "Judas ... ...
Orabat "Judas ...

óraðit (1 förekomst)
óraðit(?)

G 95 M

orando (1 förekomst)
§D {Qui in "Christum crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild

DR 413 $M

oras (1 förekomst)
§P ... §Q oras/horas ...

N A359 M

orate (1 förekomst)
§A ... ok arreton. "Johannes, "Marcus, "Matthæus, "Lucas. Orate. §B ... Ave "Maria, "Jesus "Kristr. Ave "Maria.

N 638 M

DR EM85;493 M
N B524 M

Sö 130
Sm 39 $

Sö 126

Sm 44

DR 413 $M

orð (2 förekomster)
sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D

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.
orðlofi (1 förekomst)
§B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við] sinna [ok] §A matar góðan, í orðlofi allra m[ikl]u.
oret (1 förekomst)
{qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in

Öl 35 „$SENTIDA

organo (1 förekomst)
Dominum in cimbalis et choro, laudate eum in cordis et organo.

N B619 M

origo (1 förekomst)
Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, "Paraclitus ac "Mediator.

Br Barnes8 M

Orka (1 förekomst)
e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.

Br Barnes24 M

U 345 „
U Fv1992;159A
Vs 19

U 169

Sö 22 $
U 579

G 203 $

N A356 M

Orkhaug (1 förekomst)
§A Jórsalafarar brutu "Orkhaug. "Hlíf, matselja jarls, §B reist.
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)
... ormar/"Ormarr/"Ormar

Vg 194
N A356 M

Ög 89
Sö 109
Sö Fv1973;189
N A356 M

U 518 $

Sö 234

DR MLUHM1983-84;131

Ormar (2 förekomster)
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
... ormar/"Ormarr/"Ormar
Ormarr (4 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.
... ormar/"Ormarr/"Ormar
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
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.

Vg 202 „M

orminn (1 förekomst)
Sér: "Mikjáll drap orminn. "Sveinn. "Andreas.

Sö SB1965;12 $
U 628 „
N 274 M
N 717 M
N 718 M
N A249 M
Br Barnes13 M
X FraNOR2001;10 M

N 719 M

Sö 101
IS IR;73 $M

N 103 M

U 518 $

N 342 M

Sö 350

Ormr (8 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
"Ormr "Gunnhildarsonr gerði mik.
"Ormr á.
"Ormr
"Ormr á sekk.
R[ei]s[t] "Orm[r i]nn ý[r]i(?).
"Ormr "Geit(?)/<kæit> á haus þenna.
Ormríkr
"Ormríkr

(1 förekomst)

Orms (2 förekomster)
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda síns.
Hér hvílir "Bretti[fa] "Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar.
Ormsteinssonr (1 förekomst)
§A Þá reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í
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
Órnesi
"Órnesi

(1 förekomst)

Orra (1 förekomst)
"Ulfr ok "Ígull reistu stein þenna at "Orra(?), fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi [ǫnd] han[s].

Sö 36

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 $

Orri (1 förekomst)
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður
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.

Sö 304
U 412
DR 83 $
DR 83 $

G 104B M
DR AUD2001;255 M

U 649B „

Órœkju (4 förekomster)
"Goti lét reisa stein þenna eptir "Órœkju, son sinn.
"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
<os> (2 förekomster)
§A "M[aría] hjalpi oss ... ... ... <gyri> <os> §B "Ólafr ok "Jakobr <uakada>.
§A ... ... ... ... <os> regnat "Chr[istus](?) ... ... ... §B ... ... reg[nat](?) ... ...
<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.

N A322 M

Sö 335 $

U 333
U 645
U 797 $

óskeyndr (1 förekomst)
þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór þat.
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.

U 1042
U 1092 $

U 881

Sö 202 $

U5

Sö 26 $
Sm 113

U 972 „$

Sm 23B M
U 942
G8M
G 104B M
G 104C M
G 108 M
G 115 $M
G 128 $M
G 238 M
G 336 „M
G 337 M

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(?).
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 (15 förekomster)
H[ér](?) ... "Sigmundr skrifaði oss.
lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.
"Ólafr "Suðr/"Suders(?) gerði oss.
§A "M[aría] hjalpi oss ... ... ... <gyri> <os> §B "Ólafr ok "Jakobr <uakada>.
Miskunni oss "Guð ok sú heilag[a] kirk[ja].
§A Hjalpi oss [s]ú [h]eilaga kirkja. "María. §B ... kirkja ... ... ...
"Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ... bið[ið](?)
liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ... svíkja/sœkja. Vér biðjum oss ...
sanktus "Bortolimeus(?), sanktus "Paulus, sankta "María miskunni oss. §B ... Ave(?) "María(?).
"Guð fyriláti oss/ekki/... várar syndir, so sagði "Pétar múrameistari.
"Guð fyriláti oss várar syndir, so sagði "Pétr múrameistari.

DR 373 $M
N 419 M
N 648 M
N B13 M

Vg 281 $M
N A190 M

DR EM85;459B M

Sm 60 $

DR 387 $

U 674
U 742

U 707 $

N B416 M

"María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum
"Kristr, hjalp oss vel.
en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú
nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir "Guðs helgir [menn].
óss (2 förekomster)
Þ[urs], n[auð], ó[ss]?
§A Illir menn eru þeir er ámæla §B óss.
ossa
ossa

(1 förekomst)

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
<ota> (1 förekomst)
§A ... [fr]oknan dreng, á blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s [d]ó[mi]. §C ...

Ótama (1 förekomst)
"Óttarr/"Ótama setti stein þenna eptir "Ketil, fǫður sinn.

Ög 124 „$

Ótamr (1 förekomst)
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með

Sö 320

Otheim (1 förekomst)
Ér biðið góðs fyrir "Margítu sál af "Otheim/"Othem, á mik.

G 282 M

Othem (1 förekomst)
Ér biðið góðs fyrir "Margítu sál af "Otheim/"Othem, á mik.

G 282 M

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

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.

Ög Fv1975;174

U 570

Ög 118
DR 314

Ög 18 $
Ög 124 „$
Sö 216 „$
Vg 283 $M
Vg 283 $M
G 113
N 453
N 453
N A306 M
N B526 M
Br Barnes7 M

G 38 „M

N 649 M

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.
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 (11 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 ...
"Óttarr. "Óttarr.
"Óttarr. "Óttarr.
§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.
§A "Óttarr á §B klókr maðr.
"Óttarr
"Óttarr "<fila> reist rúnar þessar.
Óttars (1 förekomst)
ǫllum kristnum sálum. Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ... ... "Óttars(?) sál ... ... "Jóhan ... <fuþorkhn[iast]blmʀ> ... "Ólafr ...
Óttu (1 förekomst)
húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura

U 1102 „
U 1119

U 1012

DR 147 „M

U NOR1998;25

Hs 7
Hs 7
Hs 7

N A283

U 64 M

DR EM85;534B M

DR 340 „M

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,
Óþvegins (1 förekomst)
"Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál "Óþvegins, fǫður síns.
<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.
<oæ> (1 förekomst)
ok "<giokuifr> þau létu gera merki eptir "<ar–> <-turæiþ> <oæ>.
Páa (1 förekomst)
"Páa knífr góðr.
pace (1 förekomst)
Anima famuli tui "Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.

DR M19
DR M20
DR EM85;461A $M
DR EM85;461A $M
DR EM85;470B M

N 94 „M
N 110 M
N 301 M
N 302 „M
N 589 M
IS IR;109 $M
IS IR;208 $M

N 344 M

N 393 M

N 720 M

N 53 M

N A284 M

Pái (5 förekomster)
"Ǫzurr "Pái í "Lundi.
"Ǫzurr "Pái "Lundi.
§A ... "Pái/"Búi(?) §B <f[uþ]o[r]k> "Pái/"Búi(?)
§A ... "Pái/"Búi(?) §B <f[uþ]o[r]k> "Pái/"Búi(?)
Ráð þú rúnar þær "Pái risti.
Páll (7 förekomster)
Hér hvílir "Páll "Hallvarðssonr "Víðihol.
§A "Þórolfr gerði kirkju þessa. "Ásgrímr, "Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði, "Sjaundi, "Þórulfr. §B "Þórir reist. §C "Ólafr.
§A "Páll "Einarssonr reist rúnar þess[ar] §B ... stein þenna eptir ...
"Páll reist rúnar þessar um "Þrining(?).
"Páll "Bratti reist.
Hér hvílir "Páll "Halldórs sonr, sem "Guð hans sál hafi.
"Páll lét mik, "Ingjaldr gerði.
palli (1 förekomst)
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar
palmsunnuaptann (1 förekomst)
Nú er palmsunnuaptann. Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist,
Palni (1 förekomst)
"Palni á.
panem (1 förekomst)
adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra
pantaseron (1 förekomst)
"Gabriel, §B "Rafael, "Raguel. Omnes angeli et §C arkangeli pantaseron "Gunnlaug p[ater] n[oster] a[men]. §D ... ...

pantocrathon (1 förekomst)
et(?) §QC finis(?) o[mega]. §QB agla tetragramma[ton] "Jesus ... pantocrathon. §RA "M[aria] a[ve] §RB agla tetragramma[ton] "Jesus

GR 12 $M

Paraclitus (1 förekomst)
"Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, "Paraclitus ac "Mediator.

N B619 M

Öl 51 $
U 160
DR 399
DR 399

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.

U 719

paradísi (1 förekomst)
"Tuma/"Tumma ... "[K]ristr láti koma ǫnd "Tuma/"Tumma í ljós ok paradísi ok í þann heim bezta kristnum.

DR 413 $M

parari (1 förekomst)
regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum crucifixum credunt "Liutgeri

N 611 M

DR Aarb1987;205 M
N 248 $M
N A362 M

N 653 M

pariter (1 förekomst)
furens(?) vitalis(?) pariter(?)
partes (3 förekomster)
te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor
Parvel (1 förekomst)
§A "Helga/helga ... §B ... "Gunnarr "Parve[l](?): pund. "Ǫgmundr ... ...

N 632 M

DR 413 $M

passio (1 förekomst)
patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei
passionis (1 förekomst)
"Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum crucifixum credunt

pater (36 förekomster)
Ög 35 M
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð
Ög 39 „M
Hér liggr "Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
U DLM;70 $M
§A Pater cust[o]diat te, "Jesus "Christus benedicat te, "Borg... §B ...
Nä Fv1979;236 M
§A "Maria. Pater(?) §B Pater(?)
Nä Fv1979;236 M
§A "Maria. Pater(?) §B Pater(?)
G 35 M
"Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir hennar sál pater noster.
G 44 „M
"<akopk> lét gera ... Þann sem biðr fyrir ... ... pater(?) ... ... ... "Bótviði ...
G 60 M
þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ...
G 62 „M
... ok ... ... ... ok pater noster ok ave "Maria. "Jóhan ...
G 166 $M
"Gagnviðararfa/"Gannarve viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira s[álum](?)
G 168 „$M
"Jésús "Kristus náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir kristnir sálir.
G 278 M
"Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti spiritus sancti,
DR 413 $M
venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum
DR EM85;516E M
... pater.
DR NOR1999;21 M
eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et famulas tuae maies[tatis](?) ...
DR Aarb1987;205 M
"Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater noster. ...
N 34 $M
Pater noster.
N 53 M
Pater noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum
N 79 M
Hér hvílir "Þóra, móðir "Eiríks prests. Pater noster.
N 124 M
"Víðar(?) Ave "[Maria]. {Pa}[ter](?)
N 227 „M
krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá gerir.
N 297 M
Hér niðri fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir hennar sál.
N 536 M
"Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans. "Þorsteinn gerði mik.
N 555 M
... pater.
N 557 M
pater
N 570 M
Pater noster qui es in cœlis.
N 615 M
Pater noster, qui es in cœlis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat
N 616 M
... §B ... "Arnviðr, "Sigurðr, "Jón, "Sigurðr, "Glúmr §C ... Pater Noster

N A72 M
N A123 M
N A173 $M
N A284 M
N B619 M
GR 12 $M
GR 12 $M
IS RunaIslandi16 M

§A Pater noster qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave
§B Agla. Pater §A noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum.
§A Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr
"Raguel. Omnes angeli et §C arkangeli pantaseron "Gunnlaug p[ater] n[oster] a[men]. §D ... ...
qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C Spiritus Sanctus. §D Istius
§PA ... §PB agla tetragramma[ton] "Jesus soter(?) ... pater arethon(?) §PC filii/fili[us] ... §QA P[rincipiu]m a[lpha](?)
§RB agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater "Ch[ristus] r[ex] adon[ai] §RC filii ...
Hér hvílir "Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.

Vg 76 M
Vg 97 „M
G 67 $M
G 115 $M
G 161 $M
G 372 M
N A28 M
IS IR;73 $M

paternoster (8 förekomster)
fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja pater[noster].
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson "Bróðurs. {Bene
Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál sem ...
húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr
þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u] ... pat[e]rnos[te]r fyrir þeira sál ... ...
§D paternoster §E ...
Paternoster
Hér hvílir "Bretti[fa] "Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar.

N 355 M

DR Aarb1987;205 M

G 104E $M

Br Olsen;202B $M

pati
pati

(1 förekomst)

patrem (1 förekomst)
"Affoca, "Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum
patri (1 förekomst)
gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig
Patrik (1 förekomst)
"Kristr, "Malaki ok "Patrik. "Adamnán ... ... ... "Jóan prestr í "Kornadal.

patris (12 förekomster)
Ög 248 $M
nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
G 278 M
§A In nomine "Domini nostri "Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux
DR 410 $
§A ... "Jesus "Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit,
DR 413 $M
[m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater "Habraham miserere
DR EM85;474B M
In nomine patris et filii et spiri[tus] [sancti].
DR AUD1993;263 M
§A ... ... ... patris ... [tet]r[a]grammaton: "Christ[us](?) ... §B ... ... ...
DR NOR1999;21 M
Pax patris et filii "Christi crucifixi et spiritus sancti sit
DR NOR1999;21 M
tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et
DR Aarb1987;205 M
vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit "Christus
N 345 M
§A "Guðríðr. In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus "Christus.
N 630 M
Rex Judæorum. In nomine patris. Nazarenus
N 632 M
§A In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et

GR 56 $M

G 194 M

Patris (1 förekomst)
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)
Pauli (1 förekomst)
"Vit[alis], "Nicomedes, "Primi, "[Ba]rnabe, "[Jo]h[a]nn[e]s "P[auli], "[Proc]essi

G 238 M
DR 368 M
N 216 „M

Paulus (3 förekomster)
"Kauparfa/"Kauparve ... ... ... sanktus "Bortolimeus(?), sanktus "Paulus, sankta "María miskunni oss. §B ... Ave(?) "María(?).
"Paulus. "Tófi gerði.
§A "Petrus, "Paulus, "Andreas, "Marcus, "Maria, "Matthæus, "Lucas, "Johannes,

U NOR2000;30B
J Fv1970;86 M
DR NOR1999;21 M
N A77 M
N A123 M
N B291 M
N B583 M

pax (7 förekomster)
Fr[iðr] {pax tec[um]}
Pax portanti, salus habenti. "Ingivaldr.
Pax patris et filii "Christi crucifixi et spiritus sancti sit
§A ... "Johannes, §B "Marcus, §C "Lucas, "Matthias/"Matthæus. Pax §D portanti! Salus
§A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara, abraca, abraca, abra. §A Pax nobis! Ab omni §B malo, amen.
§A ... §B pax(?) ... ex/mix-(?) super(?)
§A Sator arepo tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas,

Vg 262 $M

DR 413 $M

N 599

N 69 „M

N 631 M
N 631 M

DR 299 „M
DR NOR1999;21 M
DR Aarb1987;205 M
N 136 M

DR NOR1999;21 M

N 248 $M
N A362 M

peccavi (1 förekomst)
§A Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus
pedes (1 förekomst)
vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me
penning (1 förekomst)
"Áskell á penning þenna.
penta (1 förekomst)
"Loðinn á "Kjós lét penta þetta.
peperit (2 förekomster)
§A "Maria peperit "Christum, "Elisabet peperit "Johannem "Baptistam. In illarum
§A "Maria peperit "Christum, "Elisabet peperit "Johannem "Baptistam. In illarum §B veneratio[n]e sis
per (4 förekomster)
Per crucis hoc signum fugiat procul omne malignum.
tuos et famulas tuae maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege
"Soria, "Affoca, "Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam
Per "Jes[um].
perpetuo (1 förekomst)
patris et filii "Christi crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes in hoc loco et
petalon (2 förekomster)
Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus,
Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus,

G2M
G 12 M
G 22 „$M
G 27 $M
G 55 $M
G 70 M
G 102 M
G 232 $M
G 234 M
G 336 „M

G 133 $M
G 170 M

G 142 M
G 142 M

Vg 86 M
Vg 93 M
Vg 217 „M
Vg VGD1984;75 M
U 65 $
G 244 „M
G 337 M
G 338 M
DR 136 M
DR 306 M
DR 306 M
DR M65
DR EM85;422B M

Pétar (10 förekomster)
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
"Pétar lé[t] gera stein [þe]nna yfir "[B]ótheiðu ... ... ... ... ... f
í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar "Hinsarfa/"Hinsarve.
... ok "P[ét]ar(?) gerðu mik.
var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann skrifaði mik. Amen.
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok
"Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar, fǫður sinn.
"Ólafr "Bingil lét gera mik yfir Herra "Pétar.
"Bó[tul]f í "Bjerum/"Bjerge lé[t] gera st[ein] ... ... ... ok "Pétar ... ... ... ... ... ...
"Guð fyriláti oss/ekki/... várar syndir, so sagði "Pétar múrameistari.
Pétars (2 förekomster)
"Bótviðr í "Víku(?)/"Vikare(?), "Pétars arfi.
Biðið fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o
Péto (2 förekomster)
<fuþorkhniastblmʀ> ... §B "María, móðir "Guðs ... allra várr. §C "Péto "K[a]mbs §D ... §E <[f]uþorkh[nias]> §F
§F <fuþor[k]h[nia]s[tb]lm[y]> §G ... risti mik. §H "Péto "Kumb[li]/"Kumble. §I <fuþorkfuþork...>
Pétr (19 förekomster)
"Pétr gerði mik.
"Hrani lét gera stein þenna at "Pétr, fǫður sinn.
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í
"Pétr á mik. "Jóhannes risti mik.
... "Pétr l[ét](?) ...
"Jóhan, "Jakobs arfi, hvílisk hér af "Norðrbý/"Norrbys. "Pétr ok "Jakobr létu gera mik.
"Guð fyriláti oss várar syndir, so sagði "Pétr múrameistari.
"Pétr
"Pétr.
§A "Pétr gæt mín §B ... §C "Pétr.
§A "Pétr gæt mín §B ... §C "Pétr.
"Pétr í "Lundi.
"Pétr
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"Guð ... "Þorleikr ór "Hæra. Stand þar! "Pétr "Svali mik skrifaði. Amen.
Hér hvílir "Pétr prestr.
"Pétr á mik.
§A "Pétr lét tvær merkr, "Ólafr þrettán pund. §B "Sverðolfr ... engu
§A "Mikjáll, "Pétr, "Jóhannes, "Andrés, "Lafranz, "Thomás, "Ólafr, "Klemet,
... "Mosel(?) "Mekthildr(?) ok "Pétr ...
Pétri (1 förekomst)
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.
Petronilla
"Petronilla

(1 förekomst)

Petrus (7 förekomster)
"Petrus. "Nikolaus.
"{Jesus} "Petrus curatus
"Guðvini, "Petrus.
"Pe[t]rus
"Petrus, "Johannes, "Simon/semp[er] ...
§A "Petrus ... "Markus ok ... "Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir
§A "Petrus, "Paulus, "Andreas, "Marcus, "Maria, "Matthæus, "Lucas,
Philippus (1 förekomst)
... "Philippus rúnar(?).
Philomena (1 förekomst)
agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena querule "Terea r[etractat], ...
pia (1 förekomst)
§A In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera
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pikizdǫgum (1 förekomst)
"Þorsteinn "<bræ...> reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn þar.
pílagrímr (1 förekomst)
píla[grímr](?)/pílárr(?)

N 483 M

pílárr (1 förekomst)
píla[grímr](?)/pílárr(?)

N 651 M

pipar (1 förekomst)
"Þorkell "Myntari sendir þér pipar.
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Pípari (2 förekomster)
§BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s] ... §D "[Sv]einn "Pípari,
"Pípari, "Búi, "Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s] ... §D "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr, "Anderius/"Andreas ... §EP [au]ðgari bjóðamjǫð
pistill (1 förekomst)
<mistill tistill pistill kistill ristill gistill bistill>
PitasRǫgnu (1 förekomst)
§A "Nikulás ann konu þeirri vel er "Gýríðr heitir, stjúpdóttir §B "Pitas-"Rǫgnu
pius (1 förekomst)
vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.
plasmavit (1 förekomst)
sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint
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plena (22 förekomster)
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ...
Dicant omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus
{Hic iacet "Magnus et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus
gerð[i] [h]valf þenna yfir "... {A}[men]. {Ave} "{Maria}, grati{a} plena. Lát ...
tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit benedictus.
{Ave "Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus
Ave "Mari[a], gratia pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus
§A Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et filio et
Ave "Maria, gratia plena.
Ave "Ma[ria] gratia plena, Dominus. {Ave "Maria ... ... [Gr]atia plena}.
Ave "Ma[ria] gratia plena, Dominus. {Ave "Maria ... ... [Gr]atia plena}.
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus
Ave "Maria gratia plena ...
§A [Ave] "Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu et mulier.
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus]
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulie[ribus].
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et be[nedictus].
§A Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C
Ave "Maria, gratia plena.
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
Ave "Maria gratia plena.
pleno (1 förekomst)
húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. ...
plóga (1 förekomst)
variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
populo (1 förekomst)
Dat "Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata blanditur.
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portanti (2 förekomster)
Pax portanti, salus habenti. "Ingivaldr.
... "Johannes, §B "Marcus, §C "Lucas, "Matthias/"Matthæus. Pax §D portanti! Salus
portantibus (1 förekomst)
§A Sator arepo tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas,

N B583 M

posa (1 förekomst)
§A "Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru
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possidet (1 förekomst)
"Olavus me possi[det].

Vg 81 M

postla (1 förekomst)
þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt hv[erjum] ...
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postola (1 förekomst)
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.

N 11 M
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N B644 M

postolar (1 förekomst)
á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.
postoli (1 förekomst)
§A Heilagr "Andreas postoli fór §B and at boða orð "Guðs, ok gerði han mar[gar] §C
pps (1 förekomst)
at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D ...
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precor (1 förekomst)
nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins
pregill (1 förekomst)
{P}regill.
presbyter (1 förekomst)
"Nikolaus ... presbyter in "Lerdal.
prest (1 förekomst)
"Guð, er alt má, blessi "Sigurð prest, er mik á.
prestdóttir (1 förekomst)
§A "Gloppa/"Kloppa §B Prestdóttir byrlar þér. §C ...
presti (1 förekomst)
Sá maðr reist rúnar þessar, er g[is]tingu(?) á presti já.
prestir (1 förekomst)
kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B ... §C ... §D
prestr (22 förekomster)
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
"Guðs prestr(?) "Alfvin(?) þetta skrifaði á <keuk>.
"Þorsteinn prestr.
"Andres p[restr], "Farmaðr.
"Þorgeirr prestr lét gera mik. "Jón gerði mik, með "Guðs miskunn.
Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi
"Áslakr prestr reit rúnar þessar.
Hér hvílir "Pétr prestr.
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"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er
"[S]ímun prestr lét be[rja](?) ... [me]ssu.
Þessar rúnar reist "Eindriði prestr "Jónssonr, ok biðið fyrir mik.
"Sveinn {p}res{t}r {lét} ber[ja] mik.
"Árni prestr vill hafa "Ingu.
{Hér hvílir "Brynhildr "Eindriða d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik
Hér hvílir "Síra "[K]l[e]metr prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?)
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist. Valete.
§A "Marteinn prestr á þetta §B sǫnghús.
Hafr prestr
Hér hvílir síra "Marteinn prestr.
undir "Hjalti "Guðmu[ndar sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr prestr "Guðmun[dar sonr].
"Jóan prestr reisti þessar rúnar. <fuþorkhniastbml>
"Kristr, "Malaki ok "Patrik. "Adamnán ... ... ... "Jóan prestr í "Kornadal.
Prestr (1 förekomst)
"Tomás "Prestr bið fyrir mik.
prests (3 förekomster)
"[H]eiðr(?). Af barni dó kona "Andresa prests.
Hér hvílir "Þóra, móðir "Eiríks prests. Pater noster.
{Hér hvílir "Brynhildr "Eindriða d[óttir] prests, en "[Eind]riði prestr "Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar

prím (8 förekomster)
lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
"Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
k sunnudagr týr prím ok í þrettándu raðu.
Þ[e]ir bjuggu í "[Fre]yjil/"Fröjel(?) ... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat komið allir þe[ir]
bón[da] ... ... ... [þ]á v[a]r ... ... su[nn]ud[agr] ok prí[m] ...
skrifaði mik en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var prím ok ... [va]r sunnudagr. §B "Ragnvald. "Berno.
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prímaði (2 förekomster)
fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr prí[ma]ði. §F ...
Primi (1 förekomst)
§A <fuþork> §B "Ambrosii, "M[arci], "Vit[alis], "Nicomedes, "Primi, "[Ba]rnabe, "[Jo]h[a]nn[e]s "P[auli], "[Proc]essi
prímstafr (7 förekomster)
lé[t] gera stein [þe]nna yfir "[B]ótheiðu ... ... ... ... ... f prímst[afr] ... ... í ta[f]lunni(?). Bið[i]ð bœnir ...
Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann
sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan.
dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].
sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í
heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
principium (1 förekomst)
"Jesus soter(?) ... pater arethon(?) §PC filii/fili[us] ... §QA P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?) §QC finis(?) o[mega]. §QB agla
prís (1 förekomst)
§A Hverr sem þetta lesa, [þ]á berr hann prís ... Hv[e]rr ... ... ... ... ... §B ... ...
pro (3 förekomster)
Intersede pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta
quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad
... ora pro nob[is] ... ... ... ... "Rafael.
Processi (1 förekomst)
"Nicomedes, "Primi, "[Ba]rnabe, "[Jo]h[a]nn[e]s "P[auli], "[Proc]essi

procul (1 förekomst)
Per crucis hoc signum fugiat procul omne malignum.
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prófastr (2 förekomster)
"Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá

DR NOR1999;21 M

protege (1 förekomst)
unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude

Vg 264 M

pueros (1 förekomst)
"Jesu "[Christe, l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros] de camino ignis ...
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pund (6 förekomster)
§A "Helga/helga ... §B ... "Gunnarr "Parve[l](?): pund. "Ǫgmundr ... ...
§A "Pétr lét tvær merkr, "Ólafr þrettán pund. §B "Sverðolfr ... engu lo[kit].
§A ... "Hallvarði "Slóða: þrim p[und](?) ... §B "Loðni "Faus: halfan níunda eyri, ok ...
ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok
... §B ... §C fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, þond
pund/...
pundara (1 förekomst)
liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli.
purgatos (1 förekomst)
famulos tuos et famulas tuae maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic
Pæsel (1 förekomst)
§A Herra "<lin> þessa kannu á, ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi mik.
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quae (2 förekomster)
§A Gaude, Dei genetrix, virgo immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae genuisti aeterni lumin[is] §D cl[aritatem]
Dei genetrix, virgo immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae genuisti aeterni lumin[is] §D cl[aritatem] ...
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quatuor (2 förekomster)
fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus
fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B
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que (3 förekomster)
me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in
memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild vocat[ur].}
§A ducite discrete vitam, que ... §B vestra salus mete sit nescia ...

N 603 M

querule (1 förekomst)
virgo sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena querule "Terea r[etractat], ...
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qui (15 förekomster)
Hic locus illorum, qui cantant. Non aliorum.
§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde
fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret
oret que me ad memoriam Dominice passionis parari fecerat} §D {Qui in "Christum crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando
"Christum crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild vocat[ur].}
Pater noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat
{K}[yrie](?) e[leison](?) B[enedictus](?) {q}[ui](?)
Pater noster qui es in cœlis.
Pater noster, qui es in cœlis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat regnu[m]
et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina.
medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare laborant.
§A Pater noster qui §B es in cœlis. "Matthæus, §C "Marcus, "Lucas §D Ave "Maria
§B Agla. Pater §A noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum.
§A Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar
§A O Domine "Jesu "Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater,

quia (1 förekomst)
extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro
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quinque (1 förekomst)
crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit.

Vg 247 M

quinto (1 förekomst)
Ave "Maria "Jesus. {Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino "Olauo
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quo (2 förekomster)
leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus, "Matthæus,
"Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?) dedisti(?).
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quoddam (1 förekomst)
§A Floribus et lignis quoddam mirabile vas fit §B "Josef.
quoniam (1 förekomst)
§A ... [quo]niam (h)ortando com... §B ... §C faciet stant(?) or...
quotidie (1 förekomst)
Meistari "Rauðr. Cras dabor toto die, sicque ago quotidie.
r (1 förekomst)
ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
<r>
"Jóhan <h> <r>

(1 förekomst)

N B257 M

rabus (1 förekomst)
sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...

radix (3 förekomster)
DR Aarb1987;205 M
Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
N 248 $M
crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron,
N A362 M
crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit "Aaron,
ráð (28 förekomster)
Vg 119 $
"Sigmarr heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D
Vg Fv1992;172 M
§A ... niðr ok ráð rúnar ... §B Ráð!
Vg Fv1992;172 M
§A ... niðr ok ráð rúnar ... §B Ráð!
U 11
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok
U 29 $
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan
U 328
þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
U Fv1983;229 M
gardr/gardian(?), "Jésús, "Jés[ús]... §B ... ráð rúnar.
U Fv1992;164C
§A Ráð nú, en þú ... §B .../...
U NOR1997;29A
§A Ráð þú rúna[r] ... §B ... ...
U NOR2000;25B M
... [r]áð þú rúnar.
U NOR2000;32B M
§A Ráð! §B "Ríki(?)/"Ruggi(?) ...
U NOR2000;34A
§A Ráð þú! §B ...
G 10
Ráð þú ...
G 54 $M
§A ... §B Ráð rún eptir harmrǫðum(?)/harmbráðum(?) §C ... ... ... ... ... §D
G 104E $M
til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok> <ablir–mabr> <auhum> §H ... §I <fuþorkhniastbml[ʀ]>
G 310
"Farulfr son ... þeir ráð ... ... ...
DR EM85;470B M
Ráð þú rúnar þær "Pái risti.
N 237 „
"<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
N 352 M
Ráð rétt þú rúnar. ... blint er .../uglu(?) át(?).
N 408 M
R[áð] r[étt] r[ún]ar.
N 485 „M
[Ráð](?) þú rún[ar].
N 575 M
Ráð rétt rúnar þessar.
N A74 M
biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn vilja.
N A200 M
§A fró §B ráð
N A281
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
N B56 M
Ráð þú fé, fimbul ...

N B265 M
N B584 M

Öl 1 $
Öl 28 $
Öl 28 $
U 847 $
U 847 $
U 1167
Hs 10 $
G 227 $
N 160
N 446 M
N A104 M
N A142 $M
N B462 M

G 122 M

Ög 35 M

ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B ... ... ... ... ... ... §C ... ... ...
Sezt niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við!
ráða (13 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.
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.
sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét
íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat skulu ráða.
§A Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at §C ...
§A "Sveinn risti rúnar þessar ok bað §B "Lúciu ráða.
Raðars (1 förekomst)
Hér hvílisk herra "Jóhan "Raðars sonr, af "Atlingabó/"Atlingbo ...
Ráðborgar (1 förekomst)
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.

ráði (9 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.
Bo NIYR;2 $M
Ráði sá er kann nafn "Þorbjǫrn "Krák(?)
G 38 „M
"Jóhan ... <fuþorkhn[iast]blmʀ> ... "Ólafr ... "Guð náði sá[l](?). Ráði <fuþorkhnias...> ... ... ... §B ... ... ... ...
DR 222 M
"Jórdan risti rúnu, ráði þann er kann.
DR EM85;371B $
§PA Ráði "Oddulfr. "Oddulfr sendi "Auðríki/"Eyríki ... ...

DR EM85;371B $
X FiNOR1998;14

U 923 $

N 13 M

U Fv1959;196
Vs 24 $
Gs 12 $
G 5 „$M

N B368 M

DR 161

G 113

G 55 $M
G 70 M
G 78 M
G 99 M
G 124 M

"<ul—li> ... ... ... ... ... §PC ... nú sverð ilt. §QA Ráði und "Ulfr und "Ulfr setti "Auðríki í tǫrgu, en "Auðríkr seldi und
... Ráði ma[ðr](?) ... "Þorfas[t] ...
ráðkonu (1 förekomst)
stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
ráðna (1 förekomst)
§A "Áslakr gerði mik. Rúnar ek ríst ok ráðna stafi. ... §B ...
ráðr (4 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].
ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim. Amen.
ráðs (1 förekomst)
"Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt
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.

raðu (10 förekomster)
skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann skrifaði mik. Amen.
fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét hústrún.
en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
"Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].

G 129 „$M
G 170 M
G 171 „M
G 182 M
G 184 M

U 1146

Ög 136 $

N A284 M
GR 43 $M
GR 43 $M
GR 89 M

Sö 224

Vg 63 $U

U 558 $
U Fv1979;246

Sö 14 $

sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings.
k sunnudagr týr prím ok í þrettándu raðu.
Ráðulfr (1 förekomst)
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára,
Ráðulfs (1 förekomst)
vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir, "Háislar fimm, "Hǫrðs
Rafael (4 förekomster)
§A ... ... Agla "Mikjáll, "Gabriel, §B "Rafael, "Raguel. Omnes angeli et §C arkangeli pantaseron "Gunnlaug
"Adonai lux(?) ... grammaton "Sebaoth(?) "Mikjáll "Gabriel §PC "Rafael. §QA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sabaoth
... "Adonai lux [t]etragrammaton "Sadai(?) "Mikjáll "Gabriel §QC "Rafael.
... ora pro nob[is] ... ... ... ... "Rafael.
Raggi (1 förekomst)
"Raggi ok "Saxi ok "Dyntr(?) reistu stein þenna at "Fasta, fǫður sinn.
raginakundo (1 förekomst)
Runo fahi raginakundo toj[e’k]a. ... ... ... "Hakoþuz.
Ragn.. (2 förekomster)
"Guð hjalpi ok "Mar[í]a ǫnd "Sibb[a](?) ... ok "Ragn... ok "Háruks ok "Gyríðar.
"Ragn...(?)/"Rann...(?) ...
Ragna (8 förekomster)
"Ragna reisti stein þenna at "Svein, bónda sinn, ok "Sæfa ok

Sö 62
Sö 177 $
Sm 169 $
U 376
U 1119
G 200
N 47 M

"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
"Ragna

U 513
U 687
N 360 M

Ragnar (3 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,
"Ragn[ar](?) "Dryllr.

Vg 55
U 98 „
N 148 M
N 722 M

Ragnarr (4 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.
"Ragnarr biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr
"Ragnarr á garn þetta.

N 586 M

Ragnarssonar (1 förekomst)
Ó "Guð, er alt mátti árla, gæti ... "R[a]gn[a]rsso[n]ar. Hann reis[t] rúnar.

Sö 14 $

U 590

U 897

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
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.

U 69

U 329
U 330
U 331
U 332 „

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 $

Sö 2
Sö 141
U 337 $
U 338

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.
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

U 346 „
U 356

U 118

Ög 65 „
N 70 M

Vg 142 M
U 215
U 376
U 517 $
U 540
DR 209 $
DR 209 $
DR 230
DR EM85;432G M

DR 241 M

Ög 231 $
U 508 $
N 218 „M

Sö 8

"Ragnfríðr lét rétta stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar.
"Ragnfríðr lét reisa stein þenna eptir "Bjǫrn, son þeira "Ketilmundar.
Ragnhildar (1 förekomst)
reisa stein ok brú gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
Ragnhildi (2 förekomster)
... lét [h]ǫ[gg]va [ku]ml ep[tir] "[Ragnh]ildi(?), [k]o[n]u s[ín]a. ... ...
"Loðinn markaði ver "Ragnhildi, systurdóttur sinni.
Ragnhildr (9 förekomster)
"Ragnhildr
"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
"Ragnhildr(?) ... "Kristína ... ... "Guð ok vár frú ...
Ragnhildu (1 förekomst)
"Tóki tók silfr at láni af "Ragnhildu ...
Ragni (3 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 "...
"Ragni(?) s[acerdos](?)
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
G 217 M

U 112
U 112
G 272 „

N 264 M

G 64 $M

U 341

U 969
U Fv1971;212B
G 101 M

U 50

Ragnvald (5 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.
"Maríumessudag ... s var prím ok ... [va]r sunnudagr. §B "Ragnvald. "Berno.
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 ...
Ragnvalds (1 förekomst)
fyri[r] §BP Biðið fyrir sál "Randviðs(?). §BQ Biðið fyrir sál "Ragnvalds ...
Ragnvaldsarfa (1 förekomst)
Biðið fyrir "Bótviða sál ... "Ragnvaldsarfa/"Rangsarve.
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.
Ragnviðr (3 förekomster)
"Ragnviðr lét rétta st[ein] ... fǫður sinn. En "Ásmundr hjó.
... ok "Ragnvi[ðr] ... ok at ... [d]óttur s[ína].
þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann "Geirvald í "Lyum/"Lye.
Ragnvǫr (1 förekomst)
"Jóhan "Streitinn merki ok "Ragnvǫr eptir bónda.

N A284 M

U 962

Ög N269 U

G 40

X BerlinDR415 M

Ög 215 „

N 425 M

Raguel (1 förekomst)
§A ... ... Agla "Mikjáll, "Gabriel, §B "Rafael, "Raguel. Omnes angeli et §C arkangeli pantaseron "Gunnlaug p[ater]
<rain> (1 förekomst)
... at sik sjalfa[n kvi]kvan. En <rai–n> "[F]astgei[rr](?).
raisidoka (1 förekomst)
§A Eka "Sigimarz ... §B ... raisido’ka staina ... ... ... ...
rak (1 förekomst)
Jó þann "Oddr rak.
Rakki (1 förekomst)
"Bóalin systir mín. "Rakki(?).
Rambi (1 förekomst)
"Rambi(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
rammr (1 förekomst)
Reist rammr jǫtunn rúnar.

N B416 M

Ránar (1 förekomst)
... [fr]oknan dreng, á blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s [d]ó[mi]. §C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá

U 438 $
DR 355 M

Randr (2 förekomster)
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna
§A "Randr lét reisa stein ... ... ... ... §B "Einarr hjó rú[nar].

G 265 „M

Öl 4 $
U 998 $
U 1092 $

N 264 M

Sö 45 $

Sö 45 $
DR 269 $

G 64 $M

U Fv1979;246

Vg 118
N 52 M
N 213
N 219 „M
N 491 M

Randulfr (1 förekomst)
Hér hvílir(?) "Randulfr(?) "Snjóvald[s] ...
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.
Randviðs (1 förekomst)
§A Biðið fyri[r] §BP Biðið fyrir sál "Randviðs(?). §BQ Biðið fyrir sál "Ragnvalds ...
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.
Rangsarve (1 förekomst)
Biðið fyrir "Bótviða sál ... "Ragnvaldsarfa/"Rangsarve.
Rann.. (1 förekomst)
"Ragn...(?)/"Rann...(?) ...
Rannveig (9 förekomster)
"Rannveig gerði kuml þessi eptir "Sveinung, bónda sinn.
"Rannveig
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr
"Rannveig
"Heðinn, "Rannveig

N 541
N B431 M
N B439 M
N B628 M

DR 265 „

N 636 M
N A71 M

DR 31 M

G 223 M

N A322 M

Vg 67

N B399 M

Sö 189

"Rannveig á kistu þessa.
"Guð blessi yðr "Rannveig.
<fuþorkhniastblmy>, "Gyða <ua> "Sigurðr <un> "Rannveig <ane> <un> ...
§A "Rannveig "Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr
<ranuiþi> (1 förekomst)
"<ranuiþi> "<huas> reisti stein þenna eptir "<þanfuþ>.
Raphael (2 förekomster)
§A Agla. "Guð. Sator, are[po] §B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus "Kristr. "María gæt mín. ...
§A "Marcus "Matthæus "Lucas "Raphael §B ... ... "Johannes §C ... §D ...
Rasi (1 förekomst)
§P "Ǫzurr §Q "Rasi
Rasmus (1 förekomst)
§A ... "Rasmus(?) §B ... §C ... §D ... §E "Jakobr
rassinn (1 förekomst)
vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór þat.
<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.
ratabarum (1 förekomst)
§A ... et(?) ... ... §B actum ratabarum(?) ... ... §C ...
<ratami> (1 förekomst)
§B <is> <leni> <nu> <byki> var óníðingr <a> <uikir> var <a> ... ... <ratami>.

N 751 M

Vg 119 $

N B235 M

U 643
DR EM85;464 M

Ög 23 „
Br Olsen;217B $

<raþ>
§A "Þórir á mik. §B <raþ>

(1 förekomst)

<rau> (1 förekomst)
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t] faðir "Upsal(?), faðir svát ... ...
rauð (1 förekomst)
rauð(?)
rauða (2 förekomster)
"Gulleifr ok "Kárr létu reisa stein eptir "Andvétt rauða, fǫður sinn.
§A ... með hesti rauða §B ... spat(?) argr(?) ...
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.

DR SCHL22 M
DR SCHL22 M

rauðan (2 förekomster)
"Búi, "Ólafr, "Anderius/"Andreas ... §EP [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan "Diðrik(?) §EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En]
[au]ðgari bjóðamjǫð rauðan "Diðrik(?) §EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ...

Vs 24 $

RauðBallir (1 förekomst)
konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa] systir góð.

Vs 15
N 148 M

Rauði (2 förekomster)
"Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður. "Balli.
kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar þessar.

Vs 14 M

U Fv1946;258 $

DR 180 M

Ög 104 $
U 245 „
U 619
DR 174 M
DR 175 M
DR 176 M
DR 183 M
N B246 M

N B628 M

DR 202

N 58 „

N 672 M

Rauðingr (1 förekomst)
"Guð signi yðr, meistar "Rauðingr ok "Búi "Fríss. O, Alfa
Rauðkár (1 förekomst)
ok "Ótryggr ok "Balli láta reisa merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?) <fasti>.
Rauðlitr (1 förekomst)
Mik "Jakob "Rauðlitr gerði.
Rauðr (8 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 "...
Meistari "Rauðr. Cras dabor toto die, sicque ago quotidie.
Meistari "Jakob "Rauðr af "Svineburg gerði mik. "Jésús "Kristr.
Magister "Rauðr.
Meist[ari] "[Jakob] "[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu
"Erlingr "Rauðr ... ...
Rauðu (1 förekomst)
§A "Rannveig "Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna
Rauðumskjalda (1 förekomst)
"Sóti setti stein þenna ept "Eileif, bróður sinn, son "Ásgauts "Rauðumskjalda.
Rauðusjó (1 förekomst)
"Eilífr "Elgr bar fiska í "Rauðusjó.
Raumr (1 förekomst)
§P "Búr-Almarr á. §Q "Búi "Raumr á.

raun (1 förekomst)
Ástug nœr ey! Er raun at hrerask.

N 580 M

Rauningi (1 förekomst)
son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.

Sö Fv1948;289

DR AUD1997;259 U

DR 413 $M

DR 413 $M

G 73 „M
G 73 „M

Ög 136 $
U 838
U 896
U 913
U 940 $
U 940 $
U 961
DR SCHL3
N 473 M

Rawsijo (1 förekomst)
"Rawsijo.
recepisti (1 förekomst)
extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena
recordare (1 förekomst)
ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me
redimisti (2 förekomster)
§P ... ... ... ... spiritum meum redimisti ... ... veritatis ... §Q Dominum ... spiritum meum redimisti
meum redimisti ... ... veritatis ... §Q Dominum ... spiritum meum redimisti me Domine deus feritatis

réð (9 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
"Jón o[k] "[Ív]arr(?) vǫktu "Ólafsv[ǫk]u[n]ó[tt] hér. R[éð](?) "Sím[o]n(?) amen ...

U 1077 $

Vg 175

DR 413 $M

Ref (1 förekomst)
... [ep]tir "Ref/"Reif, hann(?) <bi-kumr> ...
Refr (1 förekomst)
"Refr ok "Vésteinn reistu stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
refrig (1 förekomst)
et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr

Vg 247 M

rege (1 förekomst)
"Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino "Siggone episcopo "Scarensi.}

Vg 119 $

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> ... ...

Vg 95 M
Vg 95 M
DR 364 M

Reginmóð (3 förekomster)
"Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me
hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son.}
"Auðmarr ok "Reginmóð.

U 494

G 385 M

DR 413 $M

Reginmund (1 förekomst)
"Brúnkell lét rétta stein þenna eptir "Reginmund(?), [fǫ]ður(?) sinn, arfa ...
Reginn (1 förekomst)
"Regis(?)/"Rikin(?)/"Reginn(?)
regis (1 förekomst)
tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice passionis

Regis (1 förekomst)
"Regis(?)/"Rikin(?)/"Reginn(?)

G 385 M

G 278 M
DR 204 M
DR AUD1995;284 M
DR AUD2001;255 M
DR AUD2001;255 M
DR Aarb1987;205 M

N 53 M
N 615 M
N A123 M

regnat (6 förekomster)
§B crux "[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug, amen. "Christus regnat, "Christus, "Guðlaug, vincit, "Christus imperat. Amen.
... ... ... ... ... ... ... ... ... "Christus vincit, "Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet,
<þru-> §B <artan> ... <artan> "Christu[s] "Christus regnat "[Ch]ristus imperat "Christus ... benedi[cat](?).
§A ... ... ... ... <os> regnat "Chr[istus](?) ... ... ... §B ... ... reg[nat](?) ... ...
... ... <os> regnat "Chr[istus](?) ... ... ... §B ... ... reg[nat](?) ... ...
et spiritus sancti, amen. "Christus vincit "Christus regnat "Christus imperat, "Christus liberat, "Christus te/et

regnum (3 förekomster)
Pater noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum
Pater noster, qui es in cœlis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat regnu[m]
noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra.

N 530 M

reið (1 förekomst)
Válaðr(?) ók í r[eið] þeirri, "Rúmfari.

N B249 M

reiða (1 förekomst)
í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek

N B249 M

N A110 M

Nä 23 $

reiði (1 förekomst)
logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr "Amundasonr á mik.
reiðívarr (1 förekomst)
Íss, úr, ár, reið(=Ívarr) reis[t].
Reiðubúin (1 förekomst)
"Sigríkr lét reisa stein eptir "Reiðubú[i]n(?), son sinn, dreng nýtan, ok "Oddr o[k] "Freysteinn.

Öl 1 $

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 ...

Ög 175 $

Reif (2 förekomster)
... [e]ptir "Reif.
... [ep]tir "Ref/"Reif, hann(?) <bi-kumr> ...

Ög 24
U 1077 $

reikar (1 förekomst)
"Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a

N 171 M

DR SCHL9

reip
reip

IS RunaIslandi68 M

reipfastur
reipfastur

Öl 3 „$
Öl 4 $
Öl 7 „$
Öl 18 $
Öl 19 „
Öl 21 $
Öl 23 „$
Öl 24 „$
Öl 26
Öl 31 $
Öl 36 $

(1 förekomst)

(1 förekomst)

reisa (613 förekomster)
[Þe]ir brœðr létu r[e]isa ... [e]ptir ...
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
"... lé[t] reisa stein eptir "Þor... ... [s]inn. "Guð hja[l]pi sál hans.
"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.
"Guðmundr 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(?) sinn. Hj[alpi](?) ...
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
"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

Öl 36 $
Öl 41 „$
Öl ATA4684/43B $
Öl ATA4703/43 $
Öl ATA4703/43 $
Öl ATA411-4568-1998B
Öl KALM1982;57
Öl Köping3
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 $

létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
"Gyða lét re[isa] ...
§P "... [o]k "Guð... lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein
reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir] "Þorbjǫ[rn].
... [l]ét reisa steina þ[essa] ...
o[k] "Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
... "Búi/"...búi lét r[eisa]/r[étta] ... sinn gó[ðan].
... "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.
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"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.
... 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>.
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"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.
... ... [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>,
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"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
"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] ...
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"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] ...
"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
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"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
"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.
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"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.
"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.
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"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.
"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
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"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.
"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.
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"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.
"... 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.
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"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
"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.
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"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
"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,
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"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].
... 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
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"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.
"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.
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"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.
"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 ...

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 20
"Djúri ok "Jóhan létu reisa stein eptir "Vébjǫrn, fǫður [sinn]. "Litli risti rúnar.
Vs 24 $
Bóndi góðr "Holmgautr lét reisa eptir "Óðindísu, konu sína. Kemr hýfreyja til "Hǫsumýra eigi
Vs 27
"Þorbjǫrn ok "Ingifastr létu reisa eptir "Sigþorn, fǫður sinn. Hann [varð] dauðr í fǫru. "Litli
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 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 147 „M
"Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál "Óþvegins, fǫður síns.
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 355 M
§A "Randr lét reisa stein ... ... ... ... §B "Einarr hjó rú[nar].
DR 365 „
"Tóka lét reisa steina ... ... "Gunna þann "Góða, "Gyrðar arfa.

DR 379 $
DR 389 $
DR 390
DR 392 $
DR 398
DR 399
DR 401
DR 402
DR EM85;343 $
N 417

Ög 217

"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?)
"... [l]ét reisa stein þenna eptir "Svein, son sinn, drengr algóðr ... ... ok
"Bófi lét reisa eptir "Eykel/"Auðkel, fǫður sinn góðan. "Kristr hjalpi sálu.
"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 hjalpi
§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
"Eylakr lét reisa stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
"Þór[ðr] lét reisa kross þenna ept[ir] ...
reisir (1 förekomst)
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.

reist (123 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 ...
Nä 20 M
... l[é]t gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál [hans].
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 73 M
"Ási bað, "Vagn reist.
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 169 M
"Þorsteinn "<bræ...> reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum
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 231 M
"Tíráðr reist.
DR 240 M
"Tóki reist ... uppá Ólafsmessu dag.
DR 252 $M
"<al-naet> rei[st](?)
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...
DR Aarb1987;191A M
Reist "Oddr mi[k] ...
N 10 M
Sá maðr reist rúnar þessar, er g[is]tingu(?) á presti já.
N 36 M
"Áni(?) [á] "Hváli’s reist.
N 54 $M
ok ... "Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir þeir. "Auðun reist mik.
N 78 M
"Erlingr "Árnasonr(?) reist rúnar þessar.
N 103 M
§A Þá reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er
N 110 M
"Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði, "Sjaundi, "Þórulfr. §B "Þórir reist. §C "Ólafr.
N 122 M
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
N 146 „M
"Kári "Neriðssonr reist mik.
N 148 M
ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar þessar.
N 154 M
[Sá(?) m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt
N 157 M
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr
N 159 M
"A[nd]r[é]s(?) reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn.
N 163
"Arngeirs synir reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
N 169 M
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
N 169 M
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
N 170 M
"Sigurðr "Jarlssonr reist rúnar þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði
N 171 M
... "H[a]llv[a]rðr "Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi
N 179 M
"Bjarnarsonr á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári
N 191 M
"Hreiðarr(?) reist.
N 214 M
Reist "Einriði at "Eystein.
N 238 „
... [re]ist rúnar þessar "Ónn(?) ... son ept ...
N 250 „M
"Eyjulfr r[eist] r[únar].
N 253 M
"Ha]llvarðs er eini nótt eptir [Allra heila]gra messudag. "Brúsi reist.

N 258 M
N 271
N 291 M
N 291 M
N 301 M
N 302 „M
N 330 M
N 351 M
N 393 M
N 411 M
N 415 M
N 425 M
N 427 M
N 434 „M
N 443 M
N 477 M
N 478 M
N 510 M
N 511 M
N 517
N 523 M
N 583 M
N 583 M
N 586 M
N 589 M
N 727 M
N A91 M
N A97 M
N A98 M
N A110 M
N A156 $M
N A169 $M
N A173 $M
N A187 $
N A256 M
N A322 M
N B89 M

Þessar rúnar reist "Eindriði prestr "Jónssonr, ok biðið fyrir mik.
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann
á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
§A "Páll "Einarssonr reist rúnar þess[ar] §B ... stein þenna eptir ...
"Páll reist rúnar þessar um "Þrining(?).
"Arnfinnr reist mik.
"Þórir reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði
Nú er palmsunnuaptann. Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.
"Guð hjalpi þeim, er mik reist, en þat var "Haukr.
"... reist
Reist rammr jǫtunn rúnar.
"Ǫgmundr reist. Þeir [li]ðu(?) ...
"Kárr r[eist] mik.
"Eysteinn reist.
... ... reist(?) mik. "María.
ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu árnaðarorði.
... "Þorsteinn [rei]st rún[a]r ...
... "Ulfljótr reist rúnar þessar.
"Bárðr r[eist].
... [re]ist rúnar.
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist. Valete.
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist. Valete.
Ó "Guð, er alt mátti árla, gæti ... "R[a]gn[a]rsso[n]ar. Hann reis[t] rúnar.
"Páll "Bratti reist.
"Sighvatr/"Sigvaldr r[eist].
"Sigurðr reist rúnar þessar.
"Þorgímr "Hallasonr/"Hallssonr reist rúnar þessar.
§A "Þórir "Kalfr reist rúnar þessar, allsvaldandi "Guð beini fyrir §B honum.
Íss, úr, ár, reið(=Ívarr) reis[t].
§A "Ginna reist rúnar þessar ... §B <fþuorkhniactbmly> ... §C Þat er ...
"Ívarr reist rúnar þessar. Hér eru þeir(?) ... várum(?)
noster qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar þessar. §C <fuþorkh[nias]>
"Þorgeirr reist.
§A ... þessar(?) §B "... reist.
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok
§A ... "Lafranz r[eist] r[úna]r þ[essa]r ... §B s[unnudagr], m[ánadagr], t[ýrsdagr],

N B417 M
N B434 M
N B499 M
N B551 M
N B572 M
N B572 M
GR 38 $M
Br Barnes2 M
Br Barnes5 M
Br Barnes7 M
Br Barnes8 M
Br Barnes10 M
Br Barnes12 M
Br Barnes13 M
Br Barnes15 M
Br Barnes16 M
Br Barnes17 M
Br Barnes18 M
Br Barnes19 M
Br Barnes20 M
Br Barnes24 M
Br Or3 $
Br Or14 $M
Br Or17 $
Br Sc3 M
Br Sc5 $M
Br Sc7 M
Br Olsen;194 $
Br Olsen;199 $

U 654 $

Öl 9 „

Þetta reist blindr maðr til þín ...
§A "Jón "Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr mik.
"Þorbjǫrgr reist.
"Sigurðr "Ribbi(?) reist rúnar.
§A Þetta reist "Eiríkr baki um nót ... §B Þetta reist "Árni ...
§A Þetta reist "Eiríkr baki um nót ... §B Þetta reist "Árni ...
§P ... §Q "Dálkr kút g[erði] o[k] re[ist]. §R ...
"Eyjulfr "Kolbeins sonr reist rúnar þessar hátt.
"Vémundr reist.
"Óttarr "<fila> reist rúnar þessar.
f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.
§A "Þorný sarð. §B "Helgi reist.
"[A]g[mu]ndr [reist] ...
R[ei]s[t] "Orm[r i]nn ý[r]i(?).
"... reist rúnar þessar.
§A <t> "Arnfinnr reist rúnar þessar, sonr "Steins. §B <þu-st> ...
§A "Óframr "Sigurðar sonr §B reist rúnar þessar.
"Arnfinnr "Matr reist rúnar þessar.
§A "Hermundr "Harð<eksi> reist §B rúnar.
§A Þessar rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er
§A Jórsalafarar brutu "Orkhaug. "Hlíf, matselja jarls, §B reist.
"... reis[t] rún[ar].
"Þorst[ei]nn "[E]inars sonr reist rú[n]ar þessar.
... en "Ás... r[eist](?) ...
"Nikulás á "Hæni reist.
"Ǫnundr re[i]st rú[nar].
"Vígleikr s[t]allari re[i]st.
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 (436 förekomster)
"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
"Ingivaldr reisti stein þenna eptir "Styfjald, bróður sinn, svein algóðan, son
Ög 67
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
Ög 71 „$
"Lokki/"Illugi reisti stein þenna eptir "Auna, sinn bróður.
Ög 81 $
§A "Þorgerðr(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, sinn móðurbróður sinn, er endaðist
Ög 85 „
"Helfr reisti s[tein þenn]a eptir "Þóri.
Ög 88
"Eysteinn reisti stein eptir "Káta/"Gadda, frænda sinn.
Ög 89
"Ormarr reisti kuml eptir "Áskel, bróður sinn.
Ög 91 $
"Órœkja(?) reisti stein þe[nna] eptir "Ǫmmu(?), systur.
Ög 93
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð hǫggvinn.
Ög 96
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir "Eymund, bróðurson sinn.
Ög 97
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Véstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
Ög 103
"Tófi reisti stein þenna eptir "Lið-Bófa, fǫður sinn.
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"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(?).
"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 ...
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"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.
"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
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... ... 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
"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.
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"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.
"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].
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"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] ...
"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.
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"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.
"Bolli/"Bóli reisti stein þenna eptir "Bollu/"Bólu, mág sinn.
"Starri/"Stari reisti ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn. En ...
"Gamli(?)/"Galmi(?) reisti stein þenna eptir "Helga, son sinn, er druknaði.
"Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur "Gneggis(?)/"Kneikis(?).
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda
"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
"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
... "<...unta> reist[i](?) ...
"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 ... ... ...
U 1013 $
§P "Andsva[rr](?) r[eis]ti steina þessa þrjá ... ... <hia–ot> ... §Q "Andsva[rr](?)
U 1013 $
steina þessa 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
U 1131 „
"Jǫfurr r[eisti] stein eptir "Fulluga, fǫður sinn.
U 1153 „
"Unnu[lf]r(?) reisti stein þenna eptir "Gamal, bróður sinn.
U 1154
"Freygerðr reisti stein þenna eptir "Ígul, bónda sinn.
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 Fv1972;172
"Guðlaug reisti eptir bónda sinn.
U Fv1975;169
... ... "[Í]gulfríðr/"Holmfríðr reis[ti] st[ein] eptir "Otr, bróður s[inn].
U Fv1992;169
... reisti stein þenna eptir "Spraka, son ... góðan.
Vs 13
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn "Heðin, bróður "Ǫnundar. "Vreiðr
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"... 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
"<ua–>, "Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína. "...kell h[jó].
§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.
"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.
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"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> ...
"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.
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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 ... ... ...
§A Þá reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór
"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
"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] ...
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§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].
"Jóan prestr reisti þessar rúnar. <fuþorkhniastbml>
"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 ...

Br Sc8 $

reistr (1 förekomst)
[Ept]ir(?) "Þorgerðu "Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ... ...

Öl 16 „
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reistu (251 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
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"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.
... "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,
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"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
"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.
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"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.
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Ǫnundr ok "Brúni reistu at "Kolbein þenna stein.
"Bótviðr o[k] ... reistu merki ... ... bróður sinn.
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir
"Hrólfr ok "Áskell reistu stein þenna eptir "Lífstein, fǫður sinn, er varð dauðr á
"Haki(?), "Kolki(?), "Auki(?), mœðgur(?) reistu stein þenna, synir, eptir "Stein(?), f[ǫður](?).
"<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 $
"Jóbjǫrn/"Eybjǫrn ok "Sveinn/"Steinn þeir reistu stein eptir "Þorfrøð, bónda "Ingiþóru.
U 137 $
"Eysteinn ok "Ástríðr reistu steina eptir "Kag(?)/"Gag(?), son sinn.
U 176 „$
"Geirdjarfr ok "Þorbjǫrn ok "Þormundr reistu stein at "Eibjǫrn, fǫður sinn.
U 226
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði
U 235 $
"Óleifr ok "Þórir ok "Tófa reistu stein þenna eptir "Guðmund, góðan bónda.
U 319
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti>
U 323 $
"Eysteinn/"Jósteinn ok "Jǫrundr ok "Bjǫrn þeir brœðr reistu ... "...stein "Drums(?), fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
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"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.
"[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.
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"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.
"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
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§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
... reistu stein ept[ir] ... "[Kri]str hjalpi sál ha[ns].
"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
[Ǫ]lhúsmenn reistu stein þenna eptir "Skarða, en þeir drukku [e]rfi hans
"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 (7 förekomster)
"Áslakr prestr reit rúnar þessar.
"Þorsteinn "Bengeirr reit rúnar þessar sunnudag þann, er næstr ... jólum.
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.
§A "Arnketill "Gedda reit rúnar. §B ... ... ... ...
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
"Þórðr reit í rúnar.
§A "Heðinn reit rúnar. "Þorbjǫrg, "Þórir §B "Þoraldi
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reiþ (1 förekomst)
§A Ár sól maþr úrr nauþ "Týr reiþ §B ... ... ... ... ...
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.
renn (2 förekomster)
§A "Hagormr(?), ... ... §B ... þunnt blóð ór renn ór ... blóð ór renn ór ...
... ... §B ... þunnt blóð ór renn ór ... blóð ór renn ór ...
requiescat (2 förekomster)
"Dionysius, "Serapion, "Constantinus, "Johannes. Sic requiescat hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta, a
Anima famuli tui "Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.
requiescens (1 förekomst)
... "Ásbjǫrn hic "Langsum cubat in "Christo requiescens.
requiescit (2 förekomster)
§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B
Hic requiescit "O[lavus].
requiescunt (1 förekomst)
§A In monte "Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes "Malchus, "Maximianus,
retractat (1 förekomst)
ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena querule "Terea r[etractat], ...

rétt (14 förekomster)
Öl 28 $
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.
Vg 76 M
lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja pater[noster].
Vg 81 M
um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt hv[erjum] ...
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.
N 352 M
Ráð rétt þú rúnar. ... blint er .../uglu(?) át(?).
N 408 M
R[áð] r[étt] r[ún]ar.
N 575 M
Ráð rétt rúnar þessar.
Br Olsen;194 $
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 (146 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.
"Gunna ok "Ingjaldr, "Illugi, þau létu réttu rétta stein eptir "Sigfasta, bónda "Gu[nn]u.

U 240
U 241
U 254
U 273
U 301 „
U 322
U 346 „
U 352
U 357 $
U 361 „
U 367
U 372
U 374 $
U 375 $
U 376
U 377 „
U 384
U 418
U 423 $
U 431
U 485 $
U 492
U 494
U 505
U 515
U 545 $
U 545 $
U 546 $
U 572
U 608
U 616 $
U 618
U 631 $
U 645
U 663
U 675 „
U 684

"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.
"Sigviðr ok "Sveinn létu rétta stein at "Hegvið, fǫður sinn.
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"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
"Auðbjǫrn lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
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"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.
"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
G 191 M
Meyjar, hafið yðra bœn rétta.
DR 378
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.

Vs 15
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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

Ög Fv1999;177 M
DR 413 $M
DR M90
N 630 M
GR 12 $M

N B252 M

N B535 M

N B416 M

"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 (5 förekomster)
"{Jesus "Nazarenus} re{x} Judæorum.
§A "{Jesus "Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus
"Sveinn rex danorum.
Rex Judæorum. In nomine patris. Nazarenus
"Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater "Ch[ristus] r[ex] adon[ai] §RC filii ...
reykr (1 förekomst)
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!
reyna (1 förekomst)
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
reyni (1 förekomst)
§A ... [fr]oknan dreng, á blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s [d]ó[mi]. §C ... <urabitri>

N B551 M

U 578 „

Br E1 M

G 166 $M

N B626 M

U NOR1998;25

Vg 216 M

G 166 $M

Vg 44

Ribbi (1 förekomst)
"Sigurðr "Ribbi(?) reist rúnar.
<ribut> (1 förekomst)
"... "... reis[tu](?) stein(?) eptir "<ribut> bró[ð]ur sinn, "Guð hjalpi anda hans, ok "Guðfríðr at son
Ricarþ (1 förekomst)
"Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.
Ridanäs (1 förekomst)
"Jóhan, smiðrinn, "Gagnviðararfa/"Gannarve viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira s[álum](?)
...rið (1 förekomst)
§A "...rið á mik §B ...
riða (1 förekomst)
<siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
ríðanda (1 förekomst)
Gal anda viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr
Riðanes (1 förekomst)
"Jóhan, smiðrinn, "Gagnviðararfa/"Gannarve viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira s[álum](?)
...ríðr (1 förekomst)
"...ríðr reisti stein eptir sonu sína, "Svein ...

U NOR1998;25
U NOR1998;25
DR 373 $M

U Fv1992;166
U Fv1992;168C
U NOR1997;29E M
N A281

Vg 107

U NOR1997;29F M

Ög 173 M

U NOR1997;29E M

Sö 154

X RyNLT2004;5

riðu (3 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
dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni.
rif (4 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/rifj[abeinn]
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
<rifata> (1 förekomst)
"<rifata> reisti stein [þenna] eptir "Þo[r]s[tein] ok eptir
rifbeinn (1 förekomst)
rifbeinn ...
rifin (1 förekomst)
§A Þetta er rifin ... §B ... ...
rifjabeinn (1 förekomst)
rif/rifj[abeinn]
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.

N A31 M

Rikarðr (1 förekomst)
"Rikarðr á mik.

U 1042

Ríkhvatr (1 förekomst)
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn, ok móður [sína]

DR SCHL3

U 438 $
U NOR2000;32B M
DR NOR2000;7B M

G 385 M

Sö Fv1948;289

N 179 M

IS IR;181 M

U 973

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 (3 förekomster)
"Þróndr/"Randr ok "Ríki(?) ok "Guðrún, þeir brœðr létu r[e]isa stein þenna eptir "Brúna,
§A Ráð! §B "Ríki(?)/"Ruggi(?) ...
"Ríki(?)
Rikin (1 förekomst)
"Regis(?)/"Rikin(?)/"Reginn(?)
ríkir (1 förekomst)
"Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í] "Dan[mǫr]ku, vá[r]u ríkir á "Rauningi ok snjallastir í "Svíþjóðu.
ríkis (1 förekomst)
reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar, "Noregs konungs.
ríkja (1 förekomst)
... ríkja konung hér grafinn er vá {d}reka þenna.
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

G 173 M

G 241 M

G 173 M

G 241 M

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.
Ringheim (1 förekomst)
ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome. Hverr sem þetta ...
Ringi (1 förekomst)
Nikulás í "Ringi/"Rings á mik.
Ringome (1 förekomst)
ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome. Hverr sem þetta ...
Rings (1 förekomst)
Nikulás í "Ringi/"Rings á mik.

Vg 216 M

G 104E $M

U AST1;166 M
N B584 M

N 422 M

rinnanda (1 förekomst)
Gal anda viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr
<rintin> (1 förekomst)
manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok>
rís (2 förekomster)
§A ... ... ... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B
Sezt niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við!
Risalandi (1 förekomst)
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.

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.

G 107 M
N A281

Ög NOR2001;32
N 13 M
N B257 M
N B257 M

rist (2 förekomster)
fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B ... §C ... §D Vér hafum rist eptir "<laurfian>.
Rif ráð í l[og], far ok rist nóg hvast.
ríst (4 förekomster)
§A Lyf[r]únar rí[st] §B [e]k, bótrúnar.
§A "Áslakr gerði mik. Rúnar ek ríst ok ráðna stafi. ... §B ...
§A Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við
§A Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt

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
U 968
U 1100
U Fv1976;99
U Fv1990;32B

rista (40 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.
"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.

U NOR2000;21 M
Gs 16
G 138
G 342 $

Öl SAS1989;43
N A142 $M

... [l]ét "Tafeist rista rúnar.
§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 (2 förekomster)
§A Hér rísta/rista ek þér bjǫrg, "Bófi, með/... <fultihu> <þis> þér er víss.
§A Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at §C ...

risti (191 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 ...
Sm 158 „M
... "Soni risti rúnar ... {...}
Sm NOR1994;25 SENTIDA
"Rói risti rúnum eptir "Hástein, bróður.
Vg 243 M
"Þorkell "Naktergal risti rúnar þessar í "Ólafs kirkju.
Vg VGD1984;75 M
"Pétr á mik. "Jóhannes risti mik.
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
U 118
U 122 „
U 132 „
U 139
U 142
U 167
U 170 „
U 171
U 177
U 179
U 181 $
U 208
U 216
U 229
U 247
U 257
U 262 „
U 268
U 279
U 284
U 287
U 288
U 307 $
U 308
U 315 „
U 321
U 334
U 337 $
U 353
U 376
U 377 „
U 379
U 382
U 391 $
U 422
U 462

"Tjǫrvi risti rúnar, ok "Þorgeirr, þeir létu hǫggva stein eptir brœðr sína.
gera eptir "Heming, fǫður sinn. Hann var sonr "Ragnhildar. En "Œpir risti rúnar.
... "<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.

U 464
U 467
U 485 $
U 489
U 505
U 541 $
U 565 „
U 566
U 598
U 599
U 605 „
U 629
U 647 $
U 687
U 692
U 699
U 705 $
U 707 $
U 712 $
U 721
U 726
U 729 $
U 734
U 740
U 742
U 744
U 746
U 750 $
U 753
U 756
U 758
U 759
U 767
U 770
U 775
U 790 „
U 799 $M

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.
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 ...
undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar þessar.

U 819
U 824
U 829
U 847 $
U 847 $
U 859 $
U 862
U 873
U 893
U 898
U 922 $
U 926 „$
U 926 „$
U 929 $
U 945
U 958
U 973
U 984 „$
U 986 „$
U 993
U 1007
U 1022
U 1034
U 1039 $
U 1040 $
U 1041
U 1042
U 1063 $
U 1064 „
U 1072
U 1106
U 1132
U 1142
U 1143 $
U 1144 $
U 1168
U 1177

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.
"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.

U Fv1946;258 $
merki eptir fǫður sinn "Rauðkár ok skip(?) ... "Véseti risti, skip(?) <fasti>.
U Fv1948;168
sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr [at] brœðr sína. "Œpir risti.
U Fv1953;263
... [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 13 M
... ... ... ... ... ... benedicta in mu[lieribus] ... risti mik.
G 113
ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
G 123 $M
gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í "Vestkindi/"Väskinde ris[ti].
G 142 M
§D ... §E <[f]uþorkh[nias]> §F <fuþor[k]h[nia]s[tb]lm[y]> §G ... risti mik. §H "Péto "Kumb[li]/"Kumble. §I <fuþorkfuþork...>
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 39 M
"Lagi(?) risti.
DR 146 „M
... [ri]sti rúnar ...
DR 184 M
"Sveinn "Sassurs sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari "Búi gerði mik.
DR 212
"Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
DR 222 M
"Jórdan risti rúnu, ráði þann er kann.
DR 223 M
"Gyrðr risti nafn sitt á ... messu.
DR Til5 M
§A "Bóndi risti málrúnu, §B árar ara eru fjaðrar.
DR EM85;470B M
Ráð þú rúnar þær "Pái risti.
DR AUD1989;222
"Tulkr/"Tolkr ri[sti]
DR AUD1997;264
"Saxi risti rúnar þess[a]r <s–rku>maðr
DR Fv1990;30 M
"Ólafr ri[sti].
DR LYNGSJÖ1992;12 $M
"<...uni-> rist[i](?) ... ...
DR SCHL3
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á

DR Aarb1987;191B M
N 93 „M
N 107 M
N 428 M
N 439 M
N 506 M
N A36 M
N A273 M
N A283
N A294
N A312 M
N A324 M
N B462 M
N B597 M
Br Olsen;205B $
Br E13
IR 2
IR 3

risti(?)
"[Sig]urðr ... ris[ti](?) ...
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni
Sá maðr risti rúnar þessar, er var útan...
"Þóroddr risti rúnar þessar.
"Ámundi hann risti mik. "Guð signi hann.
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
"Auðkell risti rúnar þessar.
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
"Ulfr risti ...
"Karl risti.
Þetta risti ...
§A "Sveinn risti rúnar þessar ok bað §B "Lúciu ráða.
risti(?)
þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C "Sigurðr.
§A "Þórr(?) risti §B rúnar ...
"Þorgrí[mr] reisti/risti kross þenna.
"... reisti stei[n] [þe]nn[a]. "... risti ...

N A39 $M

ristil (1 förekomst)
ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir],

N B391 M

ristill (1 förekomst)
<mistill tistill pistill kistill ristill gistill bistill>

U 203
N 121 M
N 178 M
N 471 „M
N 471 „M

ristit (5 förekomster)
þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr var ok.
"Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær kveldi.
§P "Þorvaldr "Sigurðr ristit rú[n]ar þessar. §Q "Þorvaldr "Sigurðr ristit rúnar þessar.
§P "Þorvaldr "Sigurðr ristit rú[n]ar þessar. §Q "Þorvaldr "Sigurðr ristit rúnar þessar.

DR AUD1999;288 $

Sö 55
Sö 79
Sö 139
Vg 120 „
U 208
U 1058 „$
U 1161 $
G 136 „$
G 276
G 343 $
DR 6
N 519

IR 10

rístr (1 förekomst)
§A "Sigmóðr ... ... þér(?) ... ... ... §B svá rístr ... rúnar ok ... ... <heili-> ... "Áki reist <bi-rk>.

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.
rit (1 förekomst)
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ... riti es á en átti sálu. Amen ...

N A206 M
N B368 M
N B625 M

rít (3 förekomster)
"Eiríkr, rít mér rúnar!
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at
Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...

N A297 M
IR 10
IR 10

riti (3 förekomster)
"Áslakr’s þil riti, ok "Þorkell sverð.
§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 ...

Ög N268 M

<ritluþlitsku> (1 förekomst)
"Ólafr <ritluþlitsku>.

U 847 $
U 847 $

Vg 123

U 169

N B252 M

U 813

Ög 35 M
Ög 39 „M
Vg 129 M
Vg 144 M
Vg 204 M

FR 1

G 106 M

<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
rjúki (1 förekomst)
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!
<rnuktr> (1 förekomst)
"Víki[ng]r(?) lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
ró (5 förekomster)
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
"Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
"Áskell lét stein þe[nna] ... ... [lé]tti(?) þeim til ró.
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
"Ǫnundr. Jungfrú er mín ró. ... ... viðr(?) mitt(?) ... ... "Ǫnundr meistari ... ...
róa (1 förekomst)
... ... "Vígulfi(?) unni róa.
Robbenarve
"Ólafr "Hróðbjarnarfa/"Robbenarve

(1 förekomst)

G 201 M

Rodmarsarve (1 förekomst)
Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein, "Hróðmarsarfi/"Rodmarsarve.

U 11
U 16 „

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.

Sö 204 $

Sö 206

N 532 M

G 280 $

DR 413 $M

FR 2 M

Sö 359

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.
róðr (1 förekomst)
Hér stóð róðr ...
Rofsteini (1 förekomst)
"Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
roga (1 förekomst)
credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild vocat[ur].}
Rogalandi (1 förekomst)
"Þorkell "Ǫnundar sonr, austmaðr af "Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.
Róghvat (1 förekomst)
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.

Öl 1 $

rógstarkr (1 förekomst)
dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat "Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.

Sm NOR1994;25 SENTIDA

DR M51

N 607 M

Vg 81 M

G 139 M

G 33 M

N 293 M

G 33 M

Rói (1 förekomst)
"Rói risti rúnum eptir "Hástein, bróður.
<roini> (1 förekomst)
"Ketill í "<roini>.
Roma (1 förekomst)
§A "Roma, caput mundi. §B Út var ek í gær.
Romfarari (1 förekomst)
"Bendikt "Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó
rón (1 förekomst)
§A Sé upp at augun rón. §B ... §C ...
Rone (1 förekomst)
"Hróðvé af "Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein
Rónni (1 förekomst)
§A "Ísakr. "Þórir á mik í "Rónni. §B ... §C "Ísakr §D <fuþork hnisa>
Ronum (1 förekomst)
"Hróðvé af "Ronum/"Rone, "Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera

G 119 $M

Ronviðr (1 förekomst)
eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat

N B257 M

Sö 227

G 101 M

G 145 M
N 640 M
N A153 M
N B583 M

N A270 M

DR EM85;432C M

Sö 244

Sö 244

rosa (1 förekomst)
sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...
Róta (1 förekomst)
"Róta(?) lét hǫggva merki þessi eptir "Geirfast, bróður sinn, mág
Rotarve (1 förekomst)
hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann "Geirvald í
rotas (4 förekomster)
Sator arepo tenet opera rotas.
§A sator arepo tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem
[sator are]po tenet opera rotas
§A Sator arepo tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes,
rótta
rótta

(1 förekomst)

<ru (1 förekomst)
{D[ominus]} "Iacobus "<ru/ry>
<ru> (1 förekomst)
"Guðbjǫrn reisti ... ... <uikskr> <ru> <rubr>.
<rubr> (1 förekomst)
"Guðbjǫrn reisti ... ... <uikskr> <ru> <rubr>.

N B257 M

N 519
N 519

DR EM85;438D M

DR 172 M
DR 173 M
DR 178 M
DR 181 „M
DR 182 M

Vg 149

Vg 267 $M
U NOR2000;32B M

Vg 139

Ög 136 $

rubus (1 förekomst)
aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...
Ruðsmǫrkum (2 förekomster)
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.
Ruffus
"Ruffus

(1 förekomst)

Rufus (5 förekomster)
Magister "Ia[c]obus "Rufus me fecit.
Magister "Iacobus "Rufus faber me fecit. "Guð si[gni].
Magister "Jacobus "Rufus faber me fecit.
Meistari "Iacobus "Rufus me fecit. Ave "Maria gra[tia].
Magister "Iacobus ... "Rufus fa[ber] [me] fecit. "Guð(?).
Rugga (1 förekomst)
"Rugga(?) se[tti] ..., fǫður sinn, ok ...
Ruggi (2 förekomster)
"Ruggi.
§A Ráð! §B "Ríki(?)/"Ruggi(?) ...
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

U 1069 $

N 529 M
N 530 M

G 54 $M
N A222

U 185 $

Sm 16

Sö 383 $
U 687
U 745 „
U 789 $
U 959
Vs 22 $

Öl 34 „SENTIDA
Öl 43 $
Ög 64 $
Ög 81 $
Ög 136 $

<rulur> (1 förekomst)
lét rétta stein eptir son sinn "Ása ok "Ernsteinn eptir "<rulur>.
Rúmfari (2 förekomster)
"Rúmfari
Válaðr(?) ók í r[eið] þeirri, "Rúmfari.
rún (2 förekomster)
§A ... §B Ráð rún eptir harmrǫðum(?)/harmbráðum(?) §C ... ... ... ... ... §D "María,
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man
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 (300 förekomster)
kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes] "Ola[i] Calmarn[ensis].
"[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

Ög 183
"Áki rúnar risti eptir "Búa(?), bróður [sinn].
Ög 188 „
"Þorsteinn reis[t r]únar eptir(?) ... ok ...
Ög N288 $
"Gunnarr fáði rúnar þessar, en sá fló sekr. Sótti vé þetta. En sá fl[ó] inn ryð
Sö 11
hér at mǫrku, "Hróðgeirs bróðir. "Guð hjalpi ǫndu. "Œpir hjó rúnar. ... ...
Sö 40 $
at "Geirmar, fǫður sinn. Hann er endaðr á "Þjústi. "Skammhals hjó rúnar þessar.
Sö 54 $
synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist rúnar.
Sö 98
... risti rúnar ept[ir] ...
Sö 139
létti anda [henn]ar(?), konu góðrar. "<kiulr> ok "Finnr þeir ristu rúnar.
Sö 159
of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr hjoggu rúnar.
Sö 190 $
ok "Bjǫrn at bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans. "Þ[or]bjǫrn risti rúnar.
Sö 195 $
hans betr en hann hefir til gert. "Hallbjǫrn/"Halfburinn hjó á rúnar.
Sö 205
son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu rúnar. "Órœkja(?) steindi(?).
Sö 210 $
"Guð h[jalpi sál] hans betr en hann kunni til gera. "Balli risti rúnar þessar.
Sö 215 „
at "Freystein ... ... ok at "Gunnulf, bróður sinn. "Ámundi hjó rúnar.
Sö 223 „
... faðir at son rúnar
Sö 268
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.
Sö 270 $
lét hǫggva stein at "Háulf, son si[nn]. "Halfdan hjó rúnar.
Sö 308
"Holmfastr, "Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En
Sö 323 „
þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
Sö 333 $
úti drepinn í "Kalmarna sundum, fóru af "Skáney. "Áskell risti rúnar þessar.
Sö 356 $
"Gu[ðs móðir,] ok þe[ira] §B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
Sö 374 $
stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar ... góðan f[ǫ]ð[ur].
Sm 1 $
"Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.
Sm 158 „M
... "Soni risti rúnar ... {...}
Vg 59
er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
Vg 110
sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar hjó.
Vg 119 $
heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D
Vg 120 „
"[H]eðinn ok þeir b[rœðr](?) ... ristu rúnar ...
Vg 243 M
"Þorkell "Naktergal risti rúnar þessar í "Ólafs kirkju.
Vg Fv1992;172 M
§A ... niðr ok ráð rúnar ... §B Ráð!
U 11
Ráð þú rúnar. Rétt lét rista "Tólir bryti í róði konungi. "Tólir ok "Gylla
U 12 „
"<–uikriþ> lét rista rúnar at "... <instfau> ...
U 29 $
kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald risti rúnar.
U 37
ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
U 41
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.
U 43
þeir reistu at "Jǫrund, fǫður sinn, bónda "Gunnu. §B "Ernfastr hjó rúnar þessar.
U 59
"Næstr(?) lét rista rúnar þessar eptir fǫður sinn "Fasta <olf> <aik>.

U 80
U 86
U 97 „
U 99
U 111 „
U 112
U 112
U 116
U 118
U 122 „
U 139
U 144
U 148 $
U 167
U 170 „
U 171
U 177
U 181 $
U 229
U 251
U 257
U 262 „
U 279
U 284
U 287
U 288
U 308
U 308
U 309
U 321
U 331
U 337 $
U 346 „
U 377 „
U 392
U 412
U 422

"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.
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 "...

U 450
U 462
U 479
U 517 $
U 519
U 532
U 541 $
U 544
U 561
U 566
U 598
U 599
U 605 „
U 605 „
U 629
U 654 $
U 678
U 687
U 707 $
U 726
U 740
U 742
U 758
U 759
U 767
U 775
U 790 „
U 796 $
U 799 $M
U 824
U 847 $
U 847 $
U 859 $
U 880
U 884
U 887
U 896

"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.
"..., 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.
þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar þessar.
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.

U 897
"Sigviðr, sonr "Gillaugar, reisti rúnar eptir "Ragnelfi, sværu sína.
U 919
eptir fǫður sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
U 926 „$
[o]k "Gunn... ... [ep]tir "Sibba(?), son sinn góðan. "Œpir risti rúnar. §Q "Tobb[i](?)/"Tubb[i](?) ok "Gunn... ... [s]tein eptir
U 926 „$
ok "Gunn... ... [s]tein eptir "Sibba, son sinn góðan. "Œpir risti rúnar.
U 929 $
"<...ihraʀ> lét rétta stein eptir "Víga, fǫður sinn. "Ingulfr risti rúnar.
U 940 $
"Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok "Þorgeirr létu rétta
U 940 $
létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
U 945
"Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
U 948 $
son sinn. Hann fór hvart(?) land(?) "Þjalfi ok "Órœkja hjoggu rúnar eptir bróður sinn.
U 958
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
U 1007
lét rétta stein eptir fǫður sinn "Sigbjǫrn, "Manni/"Máni risti rúnar.
U 1016 $
Stýrði [k]nerri, kvam hann "Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína.
U 1016 $
[k]nerri, kvam hann "Grikkja. "Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ...
U 1022
létu rétta stein eptir "Illuga(?), fǫður sinn. "Œpir r[i]st[i] rúnar.
U 1039 $
Miskunn geri(?) "Kristr, létti sálu hans. §B "Kjúli(?) risti rúnar þessar. "Ketillaug/"Ketillauga hét kvenna hans, ok "Véelfr.
U 1041
fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
U 1042
fǫður sinn, ok móður [sína] "Sigríð. "Ósníkinn. "Kjúli(?) risti rúnar.
U 1058 „$
"Kagr(?)/"Gagr(?) ok "Hugi ristu rúna[r]
U 1063 $
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 Fv1983;229 M
gardr/gardian(?), "Jésús, "Jés[ús]... §B ... ráð 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;21 M
... [l]ét "Tafeist rista rúnar.

U NOR2000;25B M
... [r]áð þú rúnar.
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 20 M
... l[é]t gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál [hans].
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 5 „$M
yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim. Amen.
G 36 $M
Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar, þysonr(?) "Bótgeirs(?).
G 104E $M
tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok> <ablir–mabr> <auhum> §H ... §I <fuþorkhniastbml[ʀ]> ...
G 104E $M
<ok> <ablir–mabr> <auhum> §H ... §I <fuþorkhniastbml[ʀ]> ... rúnar(?) ... §J ... ... "Jesus nasarenus ... ... §K "María ... ... ...
G 113
þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.
G 146 M
"Sjali(?) skrifaði rúnar ...
G 199 $M
árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms. A[m]e[n](?) ... "Saxi [h]jó 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 74 M
"Ívarr hjó rúnar þessar yfir "Skalmi, bróður sinn.

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 146 „M
... [ri]sti rúnar ...
DR 169 M
"Þorsteinn "<bræ...> reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um
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 355 M
§A "Randr lét reisa stein ... ... ... ... §B "Einarr hjó rú[nar].
DR 404
"Gu[ð] [hjal]pi sál[u] [hans] ok "Guðs móðir §B "...kell reist rúnar þessar ok "Sveini.
DR EM85;470B M
Ráð þú rúnar þær "Pái risti.
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 10 M
Sá maðr reist rúnar þessar, er g[is]tingu(?) á presti já.
N 13 M
§A "Áslakr gerði mik. Rúnar ek ríst ok ráðna stafi. ... §B ...
N 14 M
"Nikulás "Atlasonr gerði rúnar á mǫrgum hall.
N 78 M
"Erlingr "Árnasonr(?) reist rúnar þessar.
N 107 M
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni
N 122 M
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
N 148 M
"Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar þessar.
N 150 M
"Áslakr prestr reit rúnar þessar.
N 151 M
"Þorsteinn "Bengeirr reit rúnar þessar sunnudag þann, er næstr ... jólum.
N 154 M
[Sá(?) m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér,
N 157 M
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l
N 159 M
"A[nd]r[é]s(?) reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn. "Guð(?)/"Guði(?) ...
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 165 M
Rúnar ...
N 169 M
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
N 170 M
"Sigurðr "Jarlssonr reist rúnar þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok

N 171 M
N 182 M
N 227 „M
N 230
N 238 „
N 250 „M
N 258 M
N 271
N 301 M
N 302 „M
N 351 M
N 352 M
N 368 $M
N 393 M
N 408 M
N 423 M
N 425 M
N 428 M
N 439 M
N 471 „M
N 471 „M
N 478 M
N 485 „M
N 510 M
N 511 M
N 519
N 523 M
N 575 M
N 583 M
N 584 M
N 586 M
N A36 M
N A39 $M
N A91 M
N A97 M
N A98 M
N A120 M

... "H[a]llv[a]rðr "Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis
<fuþork hnias tlbmy> ... Þeir gerðu rúnar þessar, "Finnr ok "Ólafr.
"Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi
§A "Arnketill "Gedda reit rúnar. §B ... ... ... ...
... [re]ist rúnar þessar "Ónn(?) ... son ept ...
"Eyjulfr r[eist] r[únar].
Þessar rúnar reist "Eindriði prestr "Jónssonr, ok biðið fyrir mik.
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.
§A "Páll "Einarssonr reist rúnar þess[ar] §B ... stein þenna eptir ...
"Páll reist rúnar þessar um "Þrining(?).
"Þórir reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu
Ráð rétt þú rúnar. ... blint er .../uglu(?) át(?).
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok
Nú er palmsunnuaptann. Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.
R[áð] r[étt] r[ún]ar.
... [bar]ði(?) rúnar þe[ssar]
Reist rammr jǫtunn rúnar.
Sá maðr risti rúnar þessar, er var útan...
"Þóroddr risti rúnar þessar.
§P "Þorvaldr "Sigurðr ristit rú[n]ar þessar. §Q "Þorvaldr "Sigurðr ristit rúnar þessar.
"Sigurðr ristit rú[n]ar þessar. §Q "Þorvaldr "Sigurðr ristit rúnar þessar.
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu árnaðarorði.
[Ráð](?) þú rún[ar].
... "Þorsteinn [rei]st rún[a]r ...
... "Ulfljótr reist rúnar þessar.
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.
... [re]ist rúnar.
Ráð rétt rúnar þessar.
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist.
Þessar rúnar.
er alt mátti árla, gæti ... "R[a]gn[a]rsso[n]ar. Hann reis[t] rúnar.
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er,
"Sigurðr reist rúnar þessar.
"Þorgímr "Hallasonr/"Hallssonr reist rúnar þessar.
§A "Þórir "Kalfr reist rúnar þessar, allsvaldandi "Guð beini fyrir §B honum.
... rúnar

N A142 $M
N A156 $M
N A162 $M
N A169 $M
N A173 $M
N A198 M
N A206 M
N A231 $M
N A273 M
N B89 M
N B206 M
N B215 M
N B462 M
N B551 M
N B584 M
Br Barnes2 M
Br Barnes7 M
Br Barnes15 M
Br Barnes16 M
Br Barnes17 M
Br Barnes18 M
Br Barnes19 M
Br Barnes20 M
Br Or3 $
Br Or6 $
Br Or14 $M
Br Sc5 $M
Br Olsen;194 $
Br Olsen;199 $
Br Olsen;202A $M
Br Olsen;205B $
Br Olsen;218B
Br E3 M
Br E13
X ByNT1984;32 $
X LtRR1987;248

§A Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at §C
§A "Ginna reist rúnar þessar ... §B <fþuorkhniactbmly> ... §C Þat er ...
... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
"Ívarr reist rúnar þessar. Hér eru þeir(?) ... várum(?) "Þorsteinn/"Þorstein[s]
qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar þessar. §C <fuþorkh[nias]>
"Þórðr reit í rúnar.
"Eiríkr, rít mér rúnar!
§A "[Sv]eins sonar "Skúla sonar §B [rúna]r þessar þá er hann fór ...
"Auðkell risti rúnar þessar.
§A ... "Lafranz r[eist] r[úna]r þ[essa]r ... §B s[unnudagr], m[ánadagr], t[ýrsdagr],
Þar(?) er(?) rúnar(?) ... ...
§A "Heðinn reit rúnar. "Þorbjǫrg, "Þórir §B "Þoraldi
§A "Sveinn risti rúnar þessar ok bað §B "Lúciu ráða.
"Sigurðr "Ribbi(?) reist rúnar.
Sezt niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við!
"Eyjulfr "Kolbeins sonr reist rúnar þessar hátt.
"Óttarr "<fila> reist rúnar þessar.
"... reist rúnar þessar.
§A <t> "Arnfinnr reist rúnar þessar, sonr "Steins. §B <þu-st> ...
§A "Óframr "Sigurðar sonr §B reist rúnar þessar.
"Arnfinnr "Matr reist rúnar þessar.
§A "Hermundr "Harð<eksi> reist §B rúnar.
§A Þessar rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri
"... reis[t] rún[ar].
... "Philippus rúnar(?).
"Þorst[ei]nn "[E]inars sonr reist rú[n]ar þessar.
"Ǫnundr re[i]st rú[nar].
§D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist rúna[r].
... En "Ásrøðr reist rúnar þessar. ... ...
"Jóan prestr reisti þessar rúnar. <fuþorkhniastbml>
eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C "Sigurðr.
... rúnar ...
§A "Dólgfinnr vreit þ[e]ssar rúnar á þ[e]ssa stein. §B ...
§A "Þórr(?) risti §B rúnar ...
§A ... [rún]ar þessar. Þeir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §B ...
... rúnar þessar á(?) ...

Öl 34 „SENTIDA

Rúnasteinn (1 förekomst)
Hverr sem þetta less: Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc

DR 359 $U

runaz (1 förekomst)
"Heruwulfiz §AQ "Haþuwulfz "Heruwulfiz aftr "Hariwulfa §B wrait runaz þaiaz.

U 114

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

N B647 M

U 1041
Vs 22 $

U 1135

U 961
U 1017
U 1022

Sö 204 $

rund (1 förekomst)
... §B ... §C fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, þond
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

U 790 „
U 957

Vg 63 $U
DR 360 U

DR 357 $U
DR 357 $U

U NOR2002;32 U
Vr 1 U
DR BR75 U

Br Barnes20 M

DR EM85;493 M

DR 360 U

DR 222 M

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
runo (2 förekomster)
Runo fahi raginakundo toj[e’k]a. ... ... ... "Hakoþuz.
§A Haidz runo runu, falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe,
runono (2 förekomster)
<niuha>gestumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §AQ niu habrumz, niu hangistumz "Haþuwulfz gaf
niu hangistumz "Haþuwulfz gaf j[ar], "Hariwulfz ... ... haidiz runono, felh eka hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu,
runoz (3 förekomster)
... [wurt]e(?) ru[noz](?) ...
[Le]ubaz(?) haite. Hrabnaz hait[e]. Ek, erilaz, runoz writu.
Wurte runoz an walhakurne "Heldaz "Kunimundiu.
rúnstr (1 förekomst)
§A Þessar rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr
rúnti (1 förekomst)
varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
runu (1 förekomst)
§A Haidz runo runu, falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz
rúnu (1 förekomst)
"Jórdan risti rúnu, ráði þann er kann.

U 1041

Sö 333 $
Sö ATA6491/60

N 723 M

DR 161

Rúnu (1 förekomst)
ok "Ingigerðr létu rétta steina eptir fǫður sinn "Rúnfast ok eptir "Rúnu, móður sína. "Ingulfr risti rúnar. "Hagbarðr gerði brú.
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] ...
Rúnulfr
"Rúnulfr

(1 förekomst)

Rúnulfs (1 förekomst)
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.

rúnum (10 förekomster)
Sö 204 $
eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir fǫðurbróður sinn.
Sö 206
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr
Sö 213
Stein hjó "Ásbjǫrn, steindan at vitum, batt með rúnum, reisti "Gylla at "Geirbjǫrn, bónda sinn, ok "Guðfríðr at fǫður
Sm NOR1994;25 SENTIDA
"Rói risti rúnum eptir "Hástein, bróður.
U 729 $
Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
U 1167
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.
U Fv1959;196
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir
U Fv1984;257
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?) risti. "Guð hja[lpi] and han[s].
DR 295
§B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
Br Barnes8 M
[œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.

U 1065 $

Sm 127

Rúnviðr (1 förekomst)
"Rúnviðr lét reisa stein eptir "Svein, fǫður sinn ... <kls-i> "Jǫfurr
<rus> (1 förekomst)
... "Hákonar, þ[a]t <ru-s> ...

G 331 $M

Rute (1 förekomst)
§A Herra "Ólafr í "Ruti/"Rute {159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð

G 331 $M

Ruti (1 förekomst)
§A Herra "Ólafr í "Ruti/"Rute {159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D

Gs 9

DR EM85;432C M

Ög N288 $

U 934

Sö 311
Sö 312
U 101
U 149 „

N 63 $

Sö 56 $

<ruþur> (1 förekomst)
"Ǫnun[d]r(?), sonr "<ruþur>(?) at "<uilit...> ... eptir "Þorgeir, bróður sinn, ok
ry>
{D[ominus]} "Iacobus "<ru/ry>

(1 förekomst)

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] ...
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.
Ryggju (1 förekomst)
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál
rýnasta (1 förekomst)
Ek veit "Hástein þá "Holmstein brœðr menn rýnasta á "Miðgarði, settu stein ok stafa marga eptir "Freystein,

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 $

N 111 „M
N 169 M
N 393 M
N 549 M
N B434 M

GR NOR1998;10 M

N 368 $M

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
ræðr (5 förekomster)
... ræðr(?)
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.
stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list, "Himinríkis vist.
á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón "Fuðkula ræðr mik.
Ræfils (1 förekomst)
<hart> ... §B ... á’k(?) láð(?) gotalyðum(?) ... ... "Ræfils(?)
ræist (1 förekomst)
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti

DR SCHL3

DR 209 $
DR 230
DR 338

DR 83 $

Ög 51 „

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.

Ög N290

Røkkva (1 förekomst)
... þenna yfir "Røkkva(?) ...

DR 224 M

Røth (1 förekomst)
"{Bondo "Friso me fecit "Esgervs "Røth me fecit. Fieri} <fuþorkhniastblmʀ>...

N 63 $

GR 17 $M

U 1155

Rœkju (1 förekomst)
Synir "Aunar "Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
Rǫgnvaldr (1 förekomst)
§P "Rǫgn[valdr] §Q ...
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

U 598

s (2 förekomster)
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
§A "Nikulás skrifaði mik en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var prím ok ... [va]r sunnudagr. §B "Ragnvald. "Berno.

G 171 „M
G 217 M

<s> (2 förekomster)
{S[igillum] "Ási "Keypmaðr} <s>
ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir "Eystein, "Gunnars son <s> <at> <iuria> "Guð hjalpi hans s[á]lu.

Vg 225 M
U 419

S.. (1 förekomst)
Mem[orandum]: Ellifu nætr til "Bótulfsvǫku ártíð "S[...] "A[...].

N 174 „M

DR 261 $U
DR 357 $U

sa (2 förekomster)
§AP Ek erilaz sa "Wilagaz haite’ka §AQ Ek erilaz "Sawilagaz haite’ka §B ... ... alu
felh eka hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu, "Weladauþs, sa þat §D briutiþ.

U 224 „

Öl ATA4684/43C $

Öl ATA4684/43E $
Ög 8 $
Ög 49 $M
Ög 104 $
Ög 162

<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 (94 förekomster)
... sá reist[i] ...
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B með "Eivísli. "Víkingr fáði ok "Grímulfr.
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.
"Rauðr reisti stein þenna eptir "Tók[a], bróður sinn, sá varð drepinn á "Englandi, drengr harða góðr.
"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 ...
Nä 2 $M
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.
Gs 14
[ok] "Ásulfr ok "Ásmundr þeir réttu stein eptir ... ... keypti(?). Sá [var(?)] [be]ztr(?) smiða ok ...
Bo NIYR;2 $M
Ráði sá er kann nafn "Þorbjǫrn "Krák(?)
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.
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"Saxa, félaga sinn, harða §B góðan dreng. Sá dó manna mest óníðingr, sá átti skip með "Árna.
at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
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 seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja "Hein.
ept "Valtóka, dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
þessar 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.
"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 "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
"Ásgautr reisti 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] ...
§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
Sá maðr reist rúnar þessar, er g[is]tingu(?) á presti já.
[Sá(?) m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý.
§A "Þórulfr reit. Sá skal ráða rú[nar], §B er lér stigreips.
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
... "H[a]llv[a]rðr "Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr
"Arnsteinn reisti stein þenna eptir "Bjór, son sinn. Sá varð dauðr í liði, þá’s "Knútr sótti "England. Einn er "Guð.
... "Neriðs son er steinn sá.
"Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar.
styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér
blezaðr s[á](?)
at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
Sá maðr risti rúnar þessar, er var útan...
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
§A Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni,
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar,
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar,
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar,
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
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N 632 M
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§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti
Illa hefir sá maðr er [h]e[f]ir slíka konu ...
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
§A Þessar rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti
§A Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru
Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla.
Sabaoth (4 förekomster)
§A "Emanuel "Sabaoth "Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega] §B
... ... ... "Sab[a]oth(?) ...
hom[inis] [c]um tua misericordia. Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, "Paraclitus ac "Mediator.
§PC "Rafael. §QA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sabaoth "Zion(?) §QB "Elion ... "Adonai lux [t]etragrammaton "Sadai(?)
sacerdos (1 förekomst)
"Ragni(?) s[acerdos](?)
sacrabat (1 förekomst)
amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ...
Sadai (1 förekomst)
"Sabaoth "Zion(?) §QB "Elion ... "Adonai lux [t]etragrammaton "Sadai(?) "Mikjáll "Gabriel §QC "Rafael.

saðr (1 förekomst)
§A Saðr(?) með(?) frís[um](?). §B ... ... ...

IR 6

<saga> (1 förekomst)
... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var heimþegi <saga> "<iutis>.

DR 154 „$

sagði (5 förekomster)
"Guð fyriláti oss/ekki/... várar syndir, so sagði "Pétar múrameistari.
"Guð fyriláti oss várar syndir, so sagði "Pétr múrameistari.
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok
"Sigbjǫrn(?) hann(?) sagði(?) fyrst(?) ...
f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.

G 336 „M
G 337 M
DR 373 $M
N A225 $M
Br Barnes8 M

Sö 175
U 947
Br Barnes8 M

sagt (3 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(?).
§A ... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem
<sairʀ> (1 förekomst)
"Kali l[é]t r[eis]a stein at "Sigreif, bróður [sinn, s]on(?) "<sairʀ>.

U 708

Bo Krause1966;73A U

N B265 M

Ög 136 $
U 323 $

sairawidaz (1 förekomst)
Ek "Hrazaz/"Hraþaz satido [s]tain[a] ... "Swabaharjaz s[a]irawidaz. ... "Stainawarijaz fahido.

sakaðatk (1 förekomst)
er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B ... ... ... ... ... ... §C ... ... ...
sakar (4 förekomster)
fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu
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
N 446 M

§A Ǫnnomk ungm[enni] ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða

DR 387 $

saklausan (1 förekomst)
"Alfar, bróður sinn, drengr góðr, drepinn ósynju, ok "Skógi sveik saklausan.

sál (172 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 35 M
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál
Ög 35 M
vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
Ög 35 M
hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
Ög 39 „M
í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
Ög 49 $M
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.
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.
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fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Bjórr reisti stein epti[r] ... "Guð gefi sál hans gaman(?).
... "Guð, "Maríu sonr, signi hústrú "Maríu sál af "Áslabúðum.
ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs englar.
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja
... Hans sál hafi himingleði. Amen.
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
þeir létu reisa steina þessa at "Ernbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð [hjal]p[i] sál hans.
r[ei]sa [stei]n at ... si[nn], bó[n]da "[Gei]rlaugar. "Guð hjalpi ... sál ha[n]s.
þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
"<...laks> lét rétta stein eptir "... [hjal]pi sál.
reisa stein eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sál ok "Guðs móðir.
"Gunnarr, sonr "Farulfs, lét gera merki fyrir sál "Jǫfurfastar, stjúpu sinnar, dóttur "Holmdísar.
létu rétta stein þenna eptir "Sighvat, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sál.
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.
"Inga lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
... re[is]a st[ein] [a]t "Ǫ[l]vi(?), leysa(?) s[inn] ... hjalpi sál hans.
"Tafeistr lét reisa stein at "... [b]róður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Freygeirr þeir létu reisa stein at "Gota, fǫður sinn. "Gu[ð hjal]pi sál hans.
reisa stein þenna eptir "Ásbjǫrn, f[ǫður sinn(?)]. "[G]uð [hjalpi sál hans betr en hann hafði] til gert. "Balli risti rúna[r].
... [sá]l(?) hans ...
at "Halfdan, fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
lé[t re]isa stein [a]t "... ... son "<r–nuktr>. "Guð hjalpi sál hans.
stein at "Ǫnund, fǫður sinn, ok at "..., móður sína. "Guð hjalpi sál þeir[a].
reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
lét reisa stein þenna at "Holmgeir, fǫður sinn góðan, "Guð hjalpi sál hans, bónda "Ingu. "Balli risti stein þenna.
ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?),
ok "Þorgeirr létu rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. Réð rúnar "Œpir.
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 "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál [hans].

Nä 28 „
M4
G 11 „M
G 22 „$M
G 35 M
G 36 $M
G 38 „M
G 38 „M
G 43 M
G 49 „$M
G 60 M
G 60 M
G 64 $M
G 65 M
G 66 $M
G 67 $M
G 67 $M
G 68 M
G 76 „M
G 81 M
G 100 M
G 103 $M
G 107 M
G 115 $M
G 115 $M
G 118 M
G 120 M
G 120 M
G 123 $M
G 124 M
G 129 „$M
G 132 M
G 134
G 161 $M
G 164 M
G 164 M
G 164 M

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.
sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál ... ...
undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar "Hinsarfa/"Hinsarve.
"Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir hennar sál pater noster.
sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar, þysonr(?)
kristnum sálum. Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ... ... "Óttars(?) sál ... ... "Jóhan ... <fuþorkhn[iast]blmʀ> ... "Ólafr ... "Guð náði
... ... "Jóhan ... <fuþorkhn[iast]blmʀ> ... "Ólafr ... "Guð náði sá[l](?). Ráði <fuþorkhnias...> ... ... ... §B ... ... ... ...
"[G]uð náði hennar sál. Bið[ið] ... fyrir ... ...
§A [B]i[ð]ið fyrir "Nikulásar sál. §B ... ... ...
góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir
bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir
Biðið fyrir "Bótviða sál ... "Ragnvaldsarfa/"Rangsarve.
lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði [t]vá
lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir ... ... ...
stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál sem ...
þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál sem ...
"Eiríkr lét gera stein yfir sína [dó]ttur. Náði "Guð sál ...
... lét gera yfir ... stein yfir ... sál ok "Guð náði þeim ...
§A ... §B "Guð hafi "Bótvéar sál. §C ... ... ...
ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
"Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í "Guði(?) ... ... mik.
Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B ... §C ... §D Vér hafum rist eptir "<laurfian>.
"Jésús "Krist náði "Hallvéar sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem
hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ...
lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen, amen.
Þau létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði.
létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas
... "Hróarr(?) ... sál, beggja feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í
Biðið fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag.
Biðið fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í
Biðið fyrir "Jakobs sál í "<annuhanenkium> sem "Nikulás vá.
Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
... [m]óður "Hróðvé[u] ... pat[e]rnos[te]r fyrir þeira sál ... ...
af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.
hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.
[tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.

G 167 $M
G 168 „$M
G 170 M
G 178 M
G 182 M
G 183 M
G 195 M
G 199 $M
G 200
G 201 M
G 203 $
G 255 M
G 282 M
G 283 M
G 284 M
G 285 „M
G 288 M
G 289 M
G 292 M
G 292 M
G 292 M
G 293 $M
G 295 M
G 297 „M
G 306 M
G 308 M
G 312 M
G 313 M
G 314 M
G 315 „M
G 317 $M
G 317 $M
G 322 M
G 323 M
G 334 M
G 335 „M
DR 147 „M

"Jésús "Kristus náð "Bótviða sál ... til bœna ...
"Jésús "Kristus náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir kristnir
Biðið fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k
þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...
laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m]
"Þj[ó]ð[m]u[ndr] ... [þ]eim sem bið[j]a fyrir vári sál, "Nikulásar ok "Geirvéar. Minnizk.
§A Biðið fyrir "Sigþjóðar sál, "Bótviðar húsfreyju, "Nikulásar(?) ... ... §B hon(?) ... herra.
steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms.
arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[únar].
atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein, "Hróðmarsarfi/"Rodmarsarve.
brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja
Ér biðið góðs fyrir "Margítu sál af "Otheim/"Othem, á mik.
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir hvílisk.
Biðið góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér hvílisk úti.
Biðið fyrir "Líknhvatar(?) sál í "Fílum/"File.
Biðið fyr[ir] "Bótulfs sál af "Lengju/"Lengjum.
Biðið fyrir þeir[a] [s]ál sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju
"Guð náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik
"Guð náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik g[e]ra.
"Guð náði "Nikulásar sál ok "Bótþjóðar sál ok "Hróðþjóðar sál. "Bótulfr í <a-luku> lét mik g[e]ra.
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð
Biðið góðs fyrir "Bó[th]eiðar(?) sá[l] af "Bjergi/"Bjärs, sum hér hvílisk.
Biðið fyrir "Bótliknar sál í "Vík/"Vik, sum hér hvílisk.
ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
"Guð náði "Jóhans sál af "Hjarnum/"Hjärne. Hans dœttr létu mik gera.
... sál af "Vestrb[ý]/"Västerbys.
... fyrir "J[ak]obs(?) ... ... ok hans hús[f]r[e]yju [s]ál ... ...
"Nikulásar ... fyrir hans sál ... ... ... hústrún(?) ok hans synir ... ... ...
"Guð náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri
eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í "Miðjum/"Medebys fœrði mik hingat.
gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans sál.
... hans sál. "Bótheiðr á mik.
"Guð náði "Lafranzar sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju
"Guð náði "Bótulfs sál.
"Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál "Óþvegins, fǫður síns.

DR 183 M
gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus
DR 212
með steinn lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru,
DR 235 $M
"Guð ... fyrisé "...brets sál, hann gerði steina ... "Eðvin(?) brú(?).
DR 337 $
gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
DR 352 M
... reistu stein ept[ir] ... "[Kri]str hjalpi sál ha[ns].
DR 354
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
DR 385
"Gillingr reisti ... ... [br]óður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
DR 391 $
reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans sál.
DR 392 $
ok "Ásgautr létu reisa stein eptir "Sibba, bróður sinn. "Kristr sál hjalpi.
DR 402
stein þenna eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
N 56 M
fyrir alla s[álir]/s[ál].
N 63 $
"Ryggju/"Rœkju reistu [e]ptir "<aufa>, bróður sinn. Hjalpi "Guð sál "<aufa>.
N 157 M
reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.
N 185 „
"Guð hjalpi sál "Magnhildar.
N 227 „M
Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá gerir.
N 237 „
þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
N 264 M
§A Biðið fyri[r] §BP Biðið fyrir sál "Randviðs(?). §BQ Biðið fyrir sál "Ragnvalds ...
N 264 M
§A Biðið fyri[r] §BP Biðið fyrir sál "Randviðs(?). §BQ Biðið fyrir sál "Ragnvalds ...
N 297 M
fyrir hvílir jumfrú "Margréta. Biðið Pater noster fyrir hennar sál.
N 369 M
"[G]uð fagni sál þeirra beggja.
N 457 M
hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r] [sál].
N 493 M
"Guð taki sál "Ketils.
N 536 M
sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans. "Þorsteinn gerði mik.
GR 4 M
"Vígdís "... d[óttir] hvílir hér. Gleði "Guð sál hennar.
IS IR;73 $M
Hér hvílir "Bretti[fa] "Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar.
IS IR;102A „M
Hér hvílir "... [fyr]ir hennar sá[l].
IS IR;102B M
"Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál hafi.
IS IR;109 $M
Hér hvílir "Páll "Halldórs sonr, sem "Guð hans sál hafi.
IS IR;114 „M
Hér hvílir "Þórðr "Valgarðs sonr, "Guð hans sál hafi.
IS IR;166 M
... "Vígdís "Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir "Mar[íu] ...
IS IR;176 M
kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál,
IS IR;176 M
til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat vers.
IS RunaIslandi16 M
sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.

G 318 „M

sálarmessa (1 förekomst)
... þeim skal segjas sálarmessa hvert ár ...

N 650 M
N 650 M

N 128 „M

DR 248

Sö 24 U

Vg 244 M
G 120 M
G 168 „$M
N 56 M

N B625 M

U 39 „

N 200 M

sáld (2 förekomster)
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka
elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
Salgerðr (1 förekomst)
"Salgerðr hvílir hér. "Guð gæti þín-na. "Áslakr markaði mik.
Salhaugum (1 förekomst)
"Gunnvalds steinn, sonar "Hróalds, þular á "Salhaugum.
Saligastiz
"Finno, "Saligastiz

(1 förekomst)

sálir (4 förekomster)
Allar sálir hér deypask í þjóð fyrir mik, skál.
fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas þeira.
"Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir kristnir sálir.
fyrir alla s[álir]/s[ál].
salit (1 förekomst)
mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til
Salmund (1 förekomst)
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Salmundr (1 förekomst)
"S[almundr](?) "Þ[orgeirssonr](?)

G 345 M

U 403

N B34 M

N B625 M

N B625 M

N B625 M

Öl 2 „
Öl 31 $
Öl 44
Öl Köping2
Ög 41 „
Ög 53 „
Ög 102 $
Ög 152
Ög 154
Ög 160
Ög 201 $
Ög 220

Salome (1 förekomst)
"Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et sancta "<caeri>.
Salsa (1 förekomst)
... [rei]sti s[tein] ... eptir "Salsa, fǫður ...
salt
salt

(1 förekomst)

saltit (1 förekomst)
sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú
saltpundarin (1 förekomst)
fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend.
salts (1 förekomst)
sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr.
sálu (132 förekomster)
[létu] [rétta] [s]tein eptir "Sæbjǫrn, bróður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"Auðbjǫrn lét reisa stein ... hjalpi sálu hans.
... [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.

Ög 231 $
Ög 239 $
Ög 240 $
Sö 8
Sö 9
Sö 32 U/V
Sö 55
Sö 76 „
Sö 91 „
Sö 101
Sö 102 $
Sö 134
Sö 187
Sö 197
Sö 289
Sö 329 „
Sö 331 $
Sm 1 $
Sm 10
Sm 17
Sm 53 $
Sm 54 M
Sm 61 $
Sm 64 $
Sm 83 M
Sm 124
Sm 145 M
Sm 166
Vg 26
Vg 117 $
Vg 122
Vg 186 $
U 69
U 108 $
U 114
U 160
U 201 $

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].
"Guð geymi H[erra] "Engibriktssonar sálu. Hann "Knútr hér liggr.
"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.
<þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi sálu han[s].
"Áskell ok "Gunna lǫgðu stein "... bónda sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in
... þenna yfi[r] ... sálu ...
... [hjal]pi sálu hans.
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.
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.
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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.
létu hǫggva stein þ[enn]a at "Svein, fǫður sinn góðan. "Guð ... ... [s]ál[u han]s ... hann ... ...
stein ok brú gera eptir "Erngísl, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans. "Tíðkumi hjó stein þenna.
lét rétta stein þenna eptir "Kára, fǫ[ður sinn. "Guð] hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir.
eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu þei[ra].
stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs <u> móðir. "Ásmundr "Kára sonr markaði.
stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok "Guðs móðir. "Ásmundr markaði.
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 13 M
"Jakobr ... gera stein. Biðið bœnir yðrar fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ... ... ... ... ... ... benedicta in mu[lieribus]
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 182 M
Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m] kr[i]stnum sálum.
G 188 $
trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði stein ...
G 199 $M
B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms. A[m]e[n](?) ... "Saxi [h]jó rúnar.
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
DR 399
hjalpi sálu "Auðbjarnar í ljós ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
DR 404
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
N 384 M
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.
N 390 „M
"Guð dróttinn hjalpi sálu "Ketils.
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varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta.
"Guð hafi(?) sálu(?).
"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 ...
"Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér
§P Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr "Guðmunds sonar ...
"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
sálug (1 förekomst)
má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
sálum (12 förekomster)
Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
"Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar>
yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
§A "Jésús náði ǫllum kristnum sálum. Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ... ... "Óttars(?) sál ... ...
"Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári
en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen, amen.
§A "Bótviðr í "Eikibý/"Ekebys. §B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu ár.
viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira s[álum](?)
"Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m] kr[i]stnum sálum.
kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen.
salus (4 förekomster)
Pax portanti, salus habenti. "Ingivaldr.
§A ducite discrete vitam, que ... §B vestra salus mete sit nescia ...
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N B583 M

N A207 M

N B619 M

N 348 M

DR 209 $

Sm 93

§B "Marcus, §C "Lucas, "Matthias/"Matthæus. Pax §D portanti! Salus
§A Sator arepo tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C
salutis (1 förekomst)
§A ... §B ... ... §C ... salutis(?) sopiet(?)/sophiae(?) ... et(?) ... latus(?)
salva (1 förekomst)
§A O Domine "Jesu "Chr[is]t[e], qui aperuit oculos caeci nati, salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C
salvator (1 förekomst)
Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator agios athanatos eleison ... ... agla.
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.

Ög 136 $
N A39 $M

saman (2 förekomster)
væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði
s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá. §E ...

N 658 M
N 724 M
N 725 M

Sámr (3 förekomster)
"Gus[ir](?) "[S]ámr(?) sendir kveðju.
"Sámr á.
"Sámr á.

DR 200 M

Samson (3 förekomster)
"Áskell í "Garði skar "Samson. Hann drap dýr.
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DR 413 $M

N 615 M

N 262 M

Ög 248 $M
Ög 248 $M
G 278 M

"Samson
"Samson
<san> (1 förekomst)
§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C
sanat (2 förekomster)
§A Við augum. "Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak et auk "Abdenago.
§AP ... riti sanat gálu. Amen ... §AQ ... rit es annat í sálu. Amen ... §AR ...
sanct (1 förekomst)
Sa[nct] "Mikjáll
sancta (5 förekomster)
Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta "Catarina.} "Suno.
Intersede pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et
pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et sancta "<caeri>.
mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria "Magdalena et "Salome et sancta "<caeri>.
§A "{Jesus "Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus
sanctaficetur (1 förekomst)
Pater noster, qui es in cœlis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat regnu[m]
Sancte (1 förekomst)
§A "Adonai ... ecce §BP ... credo §BQ "[Sancte](?) "M[ichael](?) s[uscipe](?) a[nimam](?) credo §C
sancti (13 förekomster)
monte "Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes "Malchus, "Maximianus, "Martinianus, "Dionysius,
a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
"Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius,
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N 314 M

N 53 M
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pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug, amen. "Christus regnat, "Christus, "Guðlaug, vincit,
Sancti "Ólafr bið fyrir mik!
In nomine patris et filii et spiri[tus] [sancti].
Pax patris et filii "Christi crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes in hoc
purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua
Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.
radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit "Christus regnat "Christus imperat,
§A "Guðríðr. In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus "Christus. Amen.
§A "Ari á. §B Sendi/Sancti "Ólafr/"Olavi ...
§A In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me
Sancti (1 förekomst)
"Sancti "Nikulás kirkja.
sanctificetur (3 förekomster)
Pater noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut
§B Agla. Pater §A noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B
§A Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar þessar. §C
sanctum (1 förekomst)
vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in

sanctus (6 förekomster)
U NOR1994;26B M
[spirit]us sanctu[s] [a]lfa et o ...
N 378 M
Kirkja. Sanctus. Kalikr.
N A370 M
§A ... spir[itus] ... §B ... [spir]itus(?) s[anctus](?) ... ...
N B619 M
oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C Spiritus Sanctus. §D Istius hom[inis] [c]um tua misericordia. Messias, "Soter,
GR 83 M
§A ... ... ... ... ... ... sanctus(?) §B ... ora sanc[tus](?) ...
GR 83 M
§A ... ... ... ... ... ... sanctus(?) §B ... ora sanc[tus](?) ...

N 172 M

Sanctus (1 förekomst)
Þessi kirkja er vígð "Sanctus "Ólafi konungi.
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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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N 404 M
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sanguis (2 förekomster)
crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi signet me.
In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.
sangvine (1 förekomst)
§C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare laborant.
sankt (2 förekomster)
§A Herra "Ólafr í "Ruti/"Rute {159(?)3} ... §B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er góðr. Þat er s[a]tt. §E ... §F ...
.../[s]ankt.
Sankt (1 förekomst)
"Sankt "Mik[jáll]
sankta (13 förekomster)
þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét hústrún.
... "Jesus nasarenus ... ... §K "María ... ... ... ... ... ... sankt[a] "María "[Ja]kobr meist[a]ri <fuþorkhni[a]s>
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

G 238 M
... ... ... sanktus "Bortolimeus(?), sanktus "Paulus, sankta "María miskunni oss. §B ... Ave(?) "María(?).
DR 212
lifir, vitrind sú, er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína,
DR 373 $M
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María
DR 380
varð í orrostu at "Útlengju. "Guð dróttinn hjalpi hans ǫnd ok sankta "Mikjáll.
DR 398
þenna eptir §B "Sigmund, fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
DR 398
fǫður sinn. §C "Kristr hjalpi sálu hans ok sankta "Mikjáll ok sankta "María.
DR 399
ok paradís. §B "Kristr hjalpi sálu "Auðbjarnar ok "Gunnhildar ok sankta "Mikjáll í ljós ok paradís.
DR 402
eptir "Sassur, fǫður sinn, bónda góðan. "Guð hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll.
DR EM85;493 M
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok
N 11 M
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok
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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.
sankti (2 förekomster)
fyrir "Jakobs sál "Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a]
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta
sanktus (3 förekomster)
þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms. A[m]e[n](?) ...
§A "Bótulfr(?) í "Kauparfa/"Kauparve ... ... ... sanktus "Bortolimeus(?), sanktus "Paulus, sankta "María miskunni oss.
í "Kauparfa/"Kauparve ... ... ... sanktus "Bortolimeus(?), sanktus "Paulus, sankta "María miskunni oss. §B ... Ave(?) "María(?).
sanna (1 förekomst)
nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
sannan (1 förekomst)
"Hafgrími, félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er
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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.
sarð (2 förekomster)
§A "Smiðr sarð "Vígdísi §B af snældubeinum.
§A "Þorný sarð. §B "Helgi reist.
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
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Sassurs (1 förekomst)
"Sveinn "Sassurs sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari "Búi
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sat (6 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(?).
ok "Bótreifr ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...
Haldi hinn helgi dróttinn hǫnd yfir "Brynjulfs ǫndu. Þat sé sat.
§A Á sæ, sæ, sæ, es "Ása/ása sat/sát. "<bibrau> heitir mær sú es sitr á "Blán[i]/"Blán[um](?) §B
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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 ...
satido (1 förekomst)
Ek "Hrazaz/"Hraþaz satido [s]tain[a] ... "Swabaharjaz s[a]irawidaz. ... "Stainawarijaz
sator (6 förekomster)
sator arepo tenet
Sator arepo tenet opera rotas.
§A Agla. "Guð. Sator, are[po] §B "Raphael, "Gabriel "M[ichael] §C "Jesus "Kristr.
§A sator arepo tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C
[sator are]po tenet opera rotas
§A Sator arepo tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B

Sö 175
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satt (4 förekomster)
"Gíslaug lét gera merki þessi eptir "Þórð, ok "Slóði lét gera. Satt er þat sem sagt var ok sem hugat var þat.
klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er góðr. Þat er s[a]tt. §E ... §F ...
... gæti þín "Klemetr ok allir helgir menn, þat sé [sa]tt(?).
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott

DR 358 „$U
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satte (2 förekomster)
§PA "HaþuwulfR/"HaþuwulfaR §PB satte §PC staba þria §PD fff. §QA [Apt] "Haþuwolfa §QB [...] satte §QC
satte §PC staba þria §PD fff. §QA [Apt] "Haþuwolfa §QB [...] satte §QC [þessa] staba þria §QD fff.
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sátu (1 förekomst)
"Sveins, eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.
sátumk (1 förekomst)
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um
sauð (1 förekomst)
bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat
Sauðr (1 förekomst)
annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog. "Vígi. §C ... ... §D "Vígi.
Sawilagaz (1 förekomst)
§AP Ek erilaz sa "Wilagaz haite’ka §AQ Ek erilaz "Sawilagaz haite’ka §B ... ... alu
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.
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"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
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Saxi (10 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.
"Bartolomeus árni miskunnar sálu "Hróð[or]ms. A[m]e[n](?) ... "Saxi [h]jó rúnar.
"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.
Saxlandi (1 förekomst)
snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
saz (1 förekomst)
runu, falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat brytz. §B Uþarba spa.

Scarensi (1 förekomst)
fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino "Siggone episcopo "Scarensi.}
scribo (1 förekomst)
Hic versum scribo.
scripsit (2 förekomster)
ducentisimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. "Bero scripsit.
Frater "Toco "<æfsa> gerði mik, frater "Ingema[ru]s scripsit in campana.
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sculpserat (1 förekomst)
crucifixum credunt "Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild vocat[ur].}
sé (24 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.
"Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia
Hér mun standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.
"Guð o[k](?) ... [náði](?) henni ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
§A Sé upp at augun rón. §B ... §C ...
hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr mei[st]a[r]i.
þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
Hella sé at vátti.
Haldi hinn helgi dróttinn hǫnd yfir "Brynjulfs ǫndu. Þat sé sat.
Sé "Guð á m[ik].(?)
... gæti þín "Klemetr ok allir helgir menn, þat sé [sa]tt(?).
Illt er mér nú, "Ívarr, góða, "Guð bø ... ... §B Ek hugi at fyrir sé komit opt ...
helgir §B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi
"Bótolfr sé mér.
æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð.
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
"Guðs, ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.
ok gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.
han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.
jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.
§A "Rannveig "Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C hestreðr. §D ...
§P Sé(?) um(?) bað(?) ek(?). §Q Séum(?) bað(?) ek(?). §R ... §S ...
Sebaoth (2 förekomster)
§PA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sebaoth "Zion §PB "Elion ... "Adonai lux(?) ... grammaton "Sebaoth(?)
... "Sebaoth "Zion §PB "Elion ... "Adonai lux(?) ... grammaton "Sebaoth(?) "Mikjáll "Gabriel §PC "Rafael. §QA "Elon ... ... "Elon ...
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Sebba (1 förekomst)
"Halfd[an] lét reisa stein þenna eptir "Sebba, fǫður.
securi (1 förekomst)
sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio
sede (1 förekomst)
§A ... §B Dixit Dominus Domino, sede a dextris meis
Sefa (1 förekomst)
... l[é]t gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál [hans].
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seg (5 förekomster)
tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?
"Þora seg mér.
§A Ek sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ.
§B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn.
fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk

Ög 136 $
Br Barnes4 M

segi (2 förekomster)
fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat,
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en

N 551 M
N B149 M
N B249 M

segir (3 förekomster)
Þet segir biskup at því.
§A "Gyða segir at þú gakk heim. §B ... ... ...
Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis

N A74 M

segja (3 förekomster)
ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn vilja.

N B535 M
Br Barnes8 M

G 318 „M

DR 83 $

DR 83 $

Sö 198

N B249 M

N B548 M

N 284

N 678 M
N 687 M
N A249 M
N A271 M

... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn
[e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.
segjas (1 förekomst)
... þeim skal segjas sálarmessa hvert ár ...
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.
seint (1 förekomst)
§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat
sék (1 förekomst)
§A Ǫl ber’k yppi-selju arm-glóðar(?), §B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ...
sékat (1 förekomst)
Sé’k-at ... ... né úréttar, úréttar vilgi ...
sekk (6 förekomster)
"Eindri[ði] á sekk þenna.
"Eyjulfr á sekk þenna.
"Ormr á sekk.
§A "Sigmundr á sekk §B þenna.

N B510 M
N B610 M

Ög N288 $

N A347 M

DR M88

U Fv1992;166
DR EM85;371B $

Ög 248 $M

Sö Fv1965;136 M

IR 1

Öl 34 „SENTIDA
Öl SAS1989;43
Sö 121 „

"... á sekk ...
... ... sekk
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
seks (1 förekomst)
seks ok eyrir
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
Selion (1 förekomst)
§A In monte "Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti
selr (1 förekomst)
§A <fuþorkh[n]iastbmlʀ> §B Selr.
Selshǫfuð (1 förekomst)
"Domnall "Selshǫfuð á sverð þetta.
sem (78 förekomster)
Hverr sem þetta less: Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar
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
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.

Sö 175
Sö 175
Sö 208
Sö 312
Sö 356 $
Sm 164 M
Vg 59
U 115 $
U 395
U 489
U 613 $
U 668
U 729 $
U 922 $
U 1036
U Fv1959;196
Hs 10 $
G3M
G 5 „$M
G 21 M
G 44 „M
G 60 M
G 60 M
G 63 M
G 65 M
G 66 $M
G 67 $M
G 67 $M
G 77
G 83 M
G 100 M
G 104E $M
G 115 $M
G 115 $M
G 119 $M
G 129 „$M
G 132 M

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.
at "Þorstein, bónda góðan, bjó í "Freyslundum, arfi "Full[uga], ... sem er systursonr "Ennibrattar.
"Holmfastr lét braut ryðja ok brú gera eptir "Gam[al], fǫður sinn, sem bjó í "Nesbý. "Guð hjalpi ǫnd hans! "Eysteinn.
"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].
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
eptir "Fót, fǫður sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
§A ... "Finnviðr, sonr "Ragnfríðar, lét ... §B ... sem átti "Ingigerðr ok ... §C ... ... "Kviks ok "Finnvi[ðar] ...
"Svei[nn] ... ... ... [ris]ta st[ein] ... ... [s]em hana fœrði til "Sigtúnum.
"Gullaug(?) lét gera brú fyrir ǫnd "Gillaugar, dóttur sinnar ok sem átti "Ulfr. "Œpir risti.
"Una/"Unna lét reisa þenna stein eptir son sinn "Eystein, sem dó í hvítaváðum. "Guð hjalpi sálu hans.
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
standa steinn miðli býja. Ráði drengr/tœkr sá rýnn sé rúnum þeim, sem "Balli risti.
"Vígbjǫrn(?) létu reisa stein at "Ingifast, fǫður sinn, stýrimaðr, sem fór til "Grikkja út, sonr "Ióna(?), ok at "Ígulbjǫrn. En "Œpir
ok "Véketill. "Helga lét rétta stein eptir "Andvétt, son sinn, sem [var] dauðr [í] hvítaváðum. "Kristr hjalpi sál "Andvéttar.
"Kristin lét gera merki eptir son sinn. Hverr sem rúnum ráðr hafi bœnir fyrir "Ála/"Alla sál. "Soni var faðir
... rúnar, son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá
lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir henna[r] ...
yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim. Amen.
létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok
"<akopk> lét gera ... Þann sem biðr fyrir ... ... pater(?) ... ... ... "Bótviði ...
ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans
"Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði [t]vá líksteina(?).
gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir ... ... ...
sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál sem ...
sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál sem ...
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
§A Hverr sem þetta lesa, [þ]á berr hann prís ... Hv[e]rr ... ... ... ... ... §B
"Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr
syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok>
sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér biði paternoster fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði
smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ... bið[ið](?)
með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim
Biðið fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
Biðið fyrir "Jakobs sál í "<annuhanenkium> sem "Nikulás vá.

G 158 $M
... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr prí[ma]ði. §F ...
G 173 M
hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome. Hverr sem þetta ...
G 183 M
"Þj[ó]ð[m]u[ndr] ... [þ]eim sem bið[j]a fyrir vári sál, "Nikulásar ok "Geirvéar. Minnizk.
G 242 M
húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
G 242 M
biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
G 243 „$M
"Hegvaldr hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok
G 245 „M
... af "Suðrbý/"Söderby, sem ... ...
G 255 M
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í
G 283 M
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir hvílisk.
G 284 M
Biðið góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér hvílisk úti.
G 289 M
Biðið fyrir þeir[a] [s]ál sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s] [h]úsf[re]yju ... ok
G 290 $M
á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
G 290 $M
Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
G 334 M
sál ok "Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. "Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum
G 334 M
bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen.
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 373 $M
Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta
DR 373 $M
hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr
DR 373 $M
himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri,
DR SCHL3
sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli þér §D ars sem magi.
N 42 $M
"Kristr hjalpi "Þorsteini "Þórissyni, hvargi sem hann ferr.
N 122 M
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
N 122 M
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
N 149 M
er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
N 344 M
er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir "Atla.
N 650 M
sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú
N A33 M
§A Vakat hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem jarlsins menn ...
N B192 M
Slíka vilda ek mína sem þú est.
N B257 M
úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa
N B384 M
... sem lífi sínu.
N B535 M
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
N B625 M
vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú
IS IR;102B M
Hér hvílir "Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál hafi.
IS IR;109 $M
Hér hvílir "Páll "Halldórs sonr, sem "Guð hans sál hafi.
Br Barnes8 M
s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.

Br Barnes23 M
Br Or10 $M

G 345 M
DR EM85;438F $M

U 1016 $
U 1016 $

U Fv1912;8

N 648 M

N B625 M

DR EM85;371B $
N 614 M
N B257 M
N B448 M

N 107 M

Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.
Eng(?) er kirkja goði(?) ljúf(?) s[em](?) ...
semper (2 förekomster)
Intersede pro nobis semper et sancta "Maria, mater "Jacobi apostuli, et sancta "Maria
"Petrus, "Johannes, "Simon/semp[er] ...
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
semskum (1 förekomst)
§A "Djarfr fekk af semskum manni skálar þessar í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar
send (1 förekomst)
kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit
senda (1 förekomst)
at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr]
sendi (4 förekomster)
§PA Ráði "Oddulfr. "Oddulfr sendi "Auðríki/"Eyríki ... ... "Auðríkr/"Eyríkr ... "Oddulfi ... §PB
§A "Ari á. §B Sendi/Sancti "Ólafr/"Olavi ...
ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok
hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú
sendimanni (1 förekomst)
rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni sendimanni.

N 318 M
N 648 M
N 649 M
N 651 M
N 658 M
N 659 M
N A74 M
N B333 M
N B448 M
N B448 M

G 70 M

sendir (10 förekomster)
... ... sendir vin sínum ástsamlega kveðju.
§A "Hafgrími, félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu.
§A "Lunaneyju, húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein]
"Þorkell "Myntari sendir þér pipar.
"Gus[ir](?) "[S]ámr(?) sendir kveðju.
§A ... [sendi]r þér kveðju. §B ... henni glófa.
§A "[H]ávarðr sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili
§A "Síra "Jón sendir "Gunnari "Hvít kveðju "Guðs ok §B sína. "Hákon ...
§AP "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ
"Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B
sendr (1 förekomst)
"Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok

Ög 248 $M
DR Aarb1987;205 M

Vg 247 M

Vg 202 „M
U 347
U 778
Gs 12 $
DR 42
DR 295
N 12 M
N 227 „M
N 344 M
N 384 M

septem (2 förekomster)
§A In monte "Selion et in civitate "Efesiorum ibi requiescunt septem sancti dormientes "Malchus, "Maximianus, "Martinianus,
Coniuro vos, septem sorores ... ... "Elffrica(?) "Affricca, "Soria, "Affoca,

septimo (1 förekomst)
{Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus
sér (13 förekomster)
Sér: "Mikjáll drap orminn. "Sveinn. "Andreas.
"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
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.

N 457 M
N B448 M
Br Barnes23 M

Ög 248 $M
N 54 $M
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"Geiraldasonr <BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r] [sál].
þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá
§B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.
Serapion (3 förekomster)
dormientes "Malchus, "Maximianus, "Martinianus, "Dionysius, "Serapion, "Constantinus, "Johannes. Sic requiescat hic famula §B
§A "Petrus ... "Markus ok ... "Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir þeir. "Auðun reist mik.
§A "Dionysius, "Johannes, "Serapion §B "[Malch]us, "Maximianus, "Dionysius ... §C ...
serða (1 förekomst)
§A "Rannveig "Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C hestreðr. §D
serði (1 förekomst)
reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
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.
sermonibus (1 förekomst)
soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.

N 263 M

GR 51 $M

serpens (1 förekomst)
§A ... §BP ... §BQ ... §C krux(?) §D ... §E ... §F serpens, aries, leo, §G vermis §H arreton §I "{Olaus} §K "{Jehovah}
servo (1 förekomst)
"Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?) dedisti(?).

Nä 2 $M

sesa (1 förekomst)
§P Blezaðr sé sá er mik berr, "Gýi(?). §Q Blezar sesa(?) er mik berr Guð.

N B524 M

Sessi (1 förekomst)
gerði han mar[gar] §C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.

N 53 M
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set (1 förekomst)
nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus, "Matthæus, "Marcus,
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.

DR 239

setta (1 förekomst)
<fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni, "Arnmundr ...

N 179 M

sétta (1 förekomst)
"Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar, "Noregs konungs.

Öl 53 M

Sétta (1 förekomst)
Þar liggr "Elín, "Sétta dóttir.
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settan (1 förekomst)
... [hefir/gat] settan stein þenna ep[tir] ...
setti (104 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
"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 ...
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"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
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi hans.
"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.
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"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
"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
§P "Gunnsitr(?) setti merki. §Q "Gunnsteinn setti merki. §R "Gunnhildr lét merkja.
§P "Gunnsitr(?) setti merki. §Q "Gunnsteinn setti merki. §R "Gunnhildr lét merkja.
"Ketill setti stein þenna eptir "Finn, mág sinn.
[se]tti/[reis]ti merki
§A "Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni

Öl 1 $

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 $
N5M

settu (21 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
§A ... "Ólafs ... §B [se]ttu(?) mik

N B669 M

séum (1 förekomst)
§P Sé(?) um(?) bað(?) ek(?). §Q Séum(?) bað(?) ek(?). §R ... §S ...
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sex (8 förekomster)
<ana–> §C <ul> af[a]reiðu(?) en hverjar eigu langmœðgur þrjár bǫrn sex, bezt.
gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar ok gaf til sex ...
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán]
histil, kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán],
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e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán]
l[augardagr], e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu] ...
§A e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán]
signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir
sexagesimo (1 förekomst)
Ave "Maria "Jesus. {Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae
sextán (5 förekomster)
á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu]
átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á
taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn
n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán], f[imtán], s[extán], s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í
á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu] ...
sextigi (1 förekomst)
§A Árum [e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var] kirkja málað ... ... ... ... ... ... ... §B ... ...
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] ...
seyðir (1 förekomst)
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!
Seygeir (1 förekomst)
"<ilturi> lét reisa stein eptir "Siggeir/"Seygeir, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.

Hs 2 $

N B584 M

U 689

G 14 M

Seyvarar (1 förekomst)
þeir létu rétta stein eptir "Ketilbjǫrn ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
sezt (1 förekomst)
Sezt niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við!
<siab> (1 förekomst)
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl,
<sial> (1 förekomst)
<sial> <synkr> létu ... ge[ra] eptir "... fǫður ... "Guð hann barmi

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 $
G 112 $
DR 392 $

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
"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 (16 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 22 M
Ave "Maria. Gratia. Bróðir "Sibbi. "Jésús "Kristus.
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

Ög 248 $M
N 603 M

DR 174 M

Vg 264 M
N 53 M
N 53 M
N A123 M

Sibbu (1 förekomst)
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
sic (2 förekomster)
"Martinianus, "Dionysius, "Serapion, "Constantinus, "Johannes. Sic requiescat hic famula §B Domini nostri "Iesu "Christi "Benedicta,
[et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena querule
sicque (1 förekomst)
Meistari "Rauðr. Cras dabor toto die, sicque ago quotidie.
sicut (4 förekomster)
§A Domine "Jesu "[Christe, l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros] de camino ignis ...
sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et
nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in
§B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo,

N 633 M
N A292 M

Vg 59
U 29 $
U 29 $
G 178 M
DR 373 $M
DR 373 $M

U 326 $

Sö 140
DR 81

N B88 M

Ög 186

Vg 133

U AST1;166 M

Sidrak (2 förekomster)
§A Við augum. "Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak et auk "Abdenago. ... ... ... ...
"[Sidra]k, "Misak et "Abdenago.
síðan (6 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
"Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...
konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?).
Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús
síðborinn (1 förekomst)
"Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.
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.
síðir (1 förekomst)
... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...
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.
sifgefnum (1 förekomst)
§A ... ... ... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu.

U 633
U 854 $
U Fv1976;108

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... ... ... ... ... ... ...

N 726 M

Sigbaldr (1 förekomst)
"Sigbaldr/"Sigvaldr(?) á.

Ög 206 $

Sigbjǫrg (1 förekomst)
"Sigbjǫrg reisti stein þenna eptir "Gunnar, bónda sinn.

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
U 1172
U Fv1953;270 $
U Fv1979;245 $
Gs 16
Hs 2 $
G 203 $
N A225 $M

Sigbjǫrn (20 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.
"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
"Sigbjǫrn(?) hann(?) sagði(?) fyrst(?) ...

U 595 M

N 126 „M

Ög 119 „

U 109 „
U 647 $
U 903 $
U 1046 $

U 903 $
U 968
U 1031

Sö 197
Sö 203
U 30
U 221
U 243 „
U 260
U 331
U 1105 „

Sigborg (1 förekomst)
"Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg, móður hans.
Sigdali (1 förekomst)
Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi "Þórðarsonr.
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.

G 5 „$M

Sö Fv1973;190 M

Sigfreð (1 förekomst)
... ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?)
Sigfriðr (1 förekomst)
§A <[fuþo]rkhniastbm[l]ʀ> §B "Sigfriðr mik(?) á(?).

G 231 M

Sigfríðr (1 förekomst)
"Sigfríðr í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur

U 912

Sigfrøðr (1 förekomst)
"Sigfrøðr lét her(?) reisa at "Borggeir, fǫður sinn.

Ög 219

U 232
U 655

U 411 $
U 1104 $

U 224 „

Vs 5
N B649 M

Vg 247 M

U 503 $

G 322 M

Sö 298

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
Siggeirr (1 förekomst)
"Siggeirr(?) <in> <aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn
Siggi (2 förekomster)
til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi "Guð sá[lu hans] ... "Siggi hjó [r]ú[nar].
"Siggi á.
Siggone (1 förekomst)
"Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino "Siggone episcopo "Scarensi.}
Siggunnar (1 förekomst)
"Ernfastr ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn] "Ketilfast.
Sighjalm (1 förekomst)
"Sigleikr lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans sál.
Sighjalmr (3 förekomster)
"Haurr ok "Karl ok "Sighja[lm]r ok "Véhjalmr/"Víghjalmr ok "Kári l[étu r]eisa stein þenna

U 640 $
U 648 $

Sö 26 $
U 144
U 152
U 245 „
U 372
U 885

Öl 41 „$
Sö 1 „
Sö 317 „
Vg 94 M
U 67
U 128
U 180
U 237
U 586 $
U 1080 $
N 727 M

GR 1 M

"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 (11 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.
Þrír liggja menn undir þeima steini, "Gunnarr, "Sighvatr, "Hallsteinn.
... "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.
"Sighvatr/"Sigvaldr r[eist].
Sighvats (1 förekomst)
"Erlingr "Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr

Bo Krause1966;47 $U

Sigihaþuz (1 förekomst)
"Si[gih]aþuz/"S[i]siga[n]duz

Vg 215 M

sigillum (3 förekomster)
{S[igillum]} "{Gubbi} "{<stret>}. "<ku>

Vg 225 M
IS RunaIslandi59 M

Ög N269 U

Sö 70

Öl 36 $
U 352

{S[igillum] "Ási "Keypmaðr} <s>
{S[igillum]} "{Þor}leiki "... filii.
Sigimarz (1 förekomst)
§A Eka "Sigimarz ... §B ... raisido’ka staina ... ... ... ...
Sigketil (1 förekomst)
"Ketilhǫfði ok "Steinketill þeir reistu stein þenna at "Sigketil, bróður sinn, snjallir synir "Ólǫfar.
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.

G 147 M
G 307 M

Sigleifr (2 förekomster)
"Sigleifr á mik.
"Sigleifr ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir

G 322 M

Sigleikr (1 förekomst)
"Sigleikr lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs

G 35 M

N 450 U

Sö 198

Sigleiksarfa (1 förekomst)
hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir hennar sál pater noster.
siglis (1 förekomst)
Sigli’s nauða hlé.
siglt (1 förekomst)
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt til "Seimgala, dýrum knerri, um "Dómisnes.

Sigmarar (1 förekomst)
"...unar "Sigmarar.

U 196 „

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.

Vg 119 $
U 43
U 232

DR AUD1999;288 $

Ög 31
U 777 „
Nä 31
DR 398

Vs 24 $
IS IR;118 „M

N 494 M

Sö 162
Sm 23B M
Sm 59
U Fv1948;168
G 203 $
G 203 $

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 (2 förekomster)
eigi betri, en býi ráðr. "Rauð-Ballir risti rúnar þessar. "Sigmundar var "[Óðindísa] systir góð.
"Gautr "Sigmu[ndar sonr]
Sigmundarsonr (1 förekomst)
"Guð gæti þín, "Erlingr "Sigmundarsonr, nú ok jafnan.

Sigmundr (9 förekomster)
"Gunnleifr, "Sigmundr hjoggu stein at "Skerði.
H[ér](?) ... "Sigmundr skrifaði oss.
"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

DR 325 $
N A271 M
IS IR;155 M

Vg 163 M

Vg 216 M

IS IR;176 M

DR 204 M

"Sigmundr setti stein þenna eptir "Klakk(?), fǫður sinn.
§A "Sigmundr á sekk §B þenna.
[Hér hvílir] undir "Hjalti "Guðmu[ndar sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr prestr "Guðmun[dar sonr].
signa (1 förekomst)
Herra "Guð bið ek signa ... "Sigrø[ð]/"Sigþrú[ð] ... vera ...
signanda (1 förekomst)
gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um
signat (1 förekomst)
vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat vers.
signet (1 förekomst)
super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi signet me.

signi (13 förekomster)
Sm 26 M
"Magnús "Diakonus gerði mik. "Guð signi þann.
Sm 114 M
sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi ... §C ... millesimo ducentesi[mo] ...
Sm 117 „M
... "Guð, "Maríu sonr, signi hústrú "Maríu sál af "Áslabúðum.
U 942
"Jǫrund[r lé]t reisa stein eptir "G[e]rðar, son [sinn] ... "[G]uð signi oss, gumna valdr, heilagr dróttinn.
U STERIK2002;168 M
"Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi mik. "Agneta sit benedicta.
Vs 14 M
"Guð signi yðr, meistar "Rauðingr ok "Búi "Fríss. O, Alfa
DR 173 M
Magister "Iacobus "Rufus faber me fecit. "Guð si[gni].
DR 183 M
Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum,
N 22 „M
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr
N 65 „M
á "Holi "<snatuson> ... ... ... ... ... ... "Granar(?) ... "Guð signi(?) ... ... ... ... ...
N 506 M
"Ámundi hann risti mik. "Guð signi hann.
N B13 M
§B menn, gæti mín nótt ok dag, lífs míns ok sálu. "Guð sé mik ok signi. §C "Guð gefi oss ... §D hj[á]lpi mér "Klemet, hjálpi mér allir
N B625 M
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex

U 958

Sö 273
U 47
U 333
U 599
U 749
U 945

DR 299 „M

U 305

N 728 M

N A161 M

Sö 297
U 550 $
U 650
U 708
U 729 $
U 746

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
signum (1 förekomst)
Per crucis hoc signum fugiat procul omne malignum.
Signý (1 förekomst)
"Áskatla(?) lét hǫggva stein eptir "Fulluga, ok "Illugi ok "Signý.
Sigolfr (1 förekomst)
"Sigolfr á.
sigr (1 förekomst)
Sigr minn.
Sigreif (8 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
"Végísl lét reisa stein eptir son sinn "Sigreif. "Þorgautr risti stein þenna.

G 203 $
G 307 M

Ög 45
Sö 144
Sö 293
U 58
U 237
U 541 $
M3
G 46 M
G 69 M
G 307 M
G 308 M
DR 345 $
DR 373 $M

U 1042

Sö 106
U 608
U 819

Sö 73
N 88 M

N B385 M

sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst.
þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok "<þotr> ok ...
Sigreifr (13 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
"[Sigr]eifr(?) ... lét gera stein eptir konu sína "Ástríði ok ...
"Sigreifr gerði. "Jóhan lét gera.
"Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok "<þotr> ok ...
"Sigreifr í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður
"Sigreifr lét reisa stein þenna eptir "Forkunn "<if–r>,/ep[ti]r fǫður
bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr mei[st]a[r]i.
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 (2 förekomster)
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Sigríði(?)
Á "Sigríði.
Sigriðr (1 förekomst)
"Sigriðr á mik.

U 545 $

sigríðr (1 förekomst)
sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok Sigríðr [at] fǫ[ð]ur sinn.

Sigríðr (25 förekomster)
Ög Fv1958;252
"Geira lét gera kuml þessi yfir "Þórð, bónda sinn, ok "Sigríðr, mær, yfir sinn fǫður. "Guð hjalpi sál hans.
Sö 101
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu
Sö 198
"Sigríðr lét reisa stein þenna at "Svein, sinn bónda. Hann oft siglt
U 78
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður
U 198
§A "Holmf... §B ... [o]k "Sigríð[r] ... §C ... "... ... [epti]r(?) [so]n(?) sinn(?)
U 440 $
"Þórðr/"Þórr/"Þorn ok "Sigríðr létu gera merki eptir son sinn "Sigþór(?)/"Sigþorn(?). "Guð
U 687
ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í "Holmgarði í
U 695 $
"... ok "Sigríðr þeir létu reisa stein at "Óleif/"Eyleif, son sinn.
U 851
"Vani(?) ok "Sigríðr ... [þenn]a eptir "Ernfríði ok "Frey...
U 884
§A "Holmgeirr ok "Sigríðr "...fastr, þau l[étu] ... [þenn]a eptir "Víg, fǫður
U 973
"Sigríðr l[ét] ... <huki> frænda sínum. En hér átti ríkr ... ... En
U 1035
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
N 138
Á "Sigríðr.
N 235
"Sigríðr andaðist fimm nóttum fyrir "Bótulf...
N 362 M
Máttig/málig "Bjǫrn [ok] "Sigríðr.
N 384 M
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.
N 648 M
eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.
N 729 M
"Sigríðr á.
N A319 M
"Sigríðr ...
N B66 M
<fuþorkhniastbmly> "Ása, "Jón, "Sigríðr, þǫkk(?)
N B303 M
§A ... §B "Sigríðr, "Eiríkr, "Guðrún ...
GR 70 M
... [ge]rði(?) "Sigrí[ðr]/"Sigrí[ðu](?).
IS IR;176 M
§A Hér hvílir "Sigríðr "Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð
Br Barnes30 M
"Sigr[íðr](?)
Br Barnes32 M
"Sigríðr

GR 70 M

Sigríðu (1 förekomst)
... [ge]rði(?) "Sigrí[ðr]/"Sigrí[ðu](?).

Nä 23 $

Ög 61
Ög 75 $

Sö 273
Vg 163 M
U 545 $

Sö 101
U 335
U 617

U 49 $
U 326 $

G 35 M

Öl Köping56
Öl Köping57
Ög 152
Sö 91 „
Sm 139
U 180

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] ...
Sigrøð (3 förekomster)
"Signjó[tr] reisti stei[n a]t "Sigrøð, fǫður sinn, "Sibba [br]óður.
Herra "Guð bið ek signa ... "Sigrø[ð]/"Sigþrú[ð] ... vera ...
§P "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ... bónda s[i]nn, ok "Sigrøð, fǫ[ð]ur sinn. §Q "Gunnhildr lét rétta steina ep[tir] ...
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
Sigrøðr (2 förekomster)
"Sigrøðr(?), "Holmsteinn, "Ketilfastr lagði(?) at(?)
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn
Sigsarve (1 förekomst)
þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir hennar sál pater noster.
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.

U 410
U 690
U 915 „$
U 915 „$

Öl 16 „
Ög 13
Ög 30
Ög 129 „
Ög 149
Ög 193 $
Sö 291 $
U 174 „
U 266 $
U 885
U Fv1959;188

Sö 297

Vg 98 M
U 735
DR 2
DR 4

Sm 154 $
U 98 „
U 592

"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 (4 förekomster)
"Geirvǫr lét ge[ra] ... "Ulf(?), son sinn, ok "Sigt[rygg] ...
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.
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

Vg 127
U NOR2000;22 M
G 29 „M
G 42 M
G 319 M

U 395

G 115 $M
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Sigtryggs (5 förekomster)
"Ǫlvir(?) reisti, ok "Áskatla, stein þenna eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
"Holma gerði at "Sigtryggs í "<esi> þetta.
Þenna stein lét gera "Karin, "Sigtryggs, yfir "Bótheiðu, sína dóttur.
lét gera þenna stein yfir sína móður "Bótvéu, "Si[g]tryggs ...
"Sigtryggs(?) arfar létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn,
Sigtúnum (1 förekomst)
"Svei[nn] ... ... ... [ris]ta st[ein] ... ... [s]em hana fœrði til "Sigtúnum.
Sigþjóð (2 förekomster)
gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ... bið[ið](?)
"Sigþjóð, "Nikulás
Sigþjóðar (1 förekomst)
§A Biðið fyrir "Sigþjóðar sál, "Bótviðar húsfreyju, "Nikulásar(?) ... ... §B hon(?)
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.

Vg 163 M

Sigþrúð (1 förekomst)
Herra "Guð bið ek signa ... "Sigrø[ð]/"Sigþrú[ð] ... vera ...

U 326 $

Sigþrúðr (4 förekomster)
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.

U 532
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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.
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"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.

Sigulfr (1 förekomst)
einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með
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Sigunnar (1 förekomst)
"Ernfastr ok "Erngautr láta, synir "Siggunnar/"Sigunnar, reisa stein eptir fǫður [sinn] "Ketilfast.
Sigurð (2 förekomster)
gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok "Harðsteinn ok
"Guð, er alt má, blessi "Sigurð prest, er mik á.
Sigurðar (1 förekomst)
§A "Óframr "Sigurðar sonr §B reist rúnar þessar.
Sigurðarsonr (1 förekomst)
Á "Bárðr "Sigurðarsonr.
Sigurðr (32 förekomster)
§A "Sigurðr ... §B ... "...fasta(?)
"Sigurðr ok "Þórir, "Heðinn ok "Hersir reistu stein þenna eptir "Þórð
"Sigurðr, "Sveinn ok "Hǫrðr réttu stei[n] þenna eptir "Ígul, fǫður
"Sigurðr
"Sigurðr
"[Sig]urðr ... ris[ti](?) ...
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"Sigurðr "Jarlssonr reist rúnar þessar laugardaginn eftir
§P "Þorvaldr "Sigurðr ristit rú[n]ar þessar. §Q "Þorvaldr "Sigurðr ristit rúnar
§P "Þorvaldr "Sigurðr ristit rú[n]ar þessar. §Q "Þorvaldr "Sigurðr ristit rúnar þessar.
"Sigurðr ...
§A "Þorgísl "Úthlaupr, "Magnús, "Sigurðr, "Haraldr, ... §B ... "Arnviðr, "Sigurðr, "Jón, "Sigurðr,
"Úthlaupr, "Magnús, "Sigurðr, "Haraldr, ... §B ... "Arnviðr, "Sigurðr, "Jón, "Sigurðr, "Glúmr §C ... Pater Noster
"Magnús, "Sigurðr, "Haraldr, ... §B ... "Arnviðr, "Sigurðr, "Jón, "Sigurðr, "Glúmr §C ... Pater Noster
"Sigurðr: halfan ask. "Eiríkr.
"Sigurðr
"[S]igurðr
§A "Þorsteinn §B "Sigurðr
§A "Þorsteinn §B "Sigurðr
"Sigurðr reist rúnar þessar.
"Sigurð[r]
dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr "Amundasonr á mik.
§A ... §B "Sigurðr ...
<fuþorkhniastblmy>, "Gyða <ua> "Sigurðr <un> "Rannveig <ane> <un> ...
§AP "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek
sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi
"Þorgarðr(?) "Narfasonr §B "...sonr "Erlendr "B[i]rgisonr(?), "Sigurðr "Helgasonr §C ...
"Sigurðr "Ribbi(?) reist rúnar.
§A "Styrkárr, "Ívarr, "Jón, "Þórir, "Hávarðr, "Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr, "Bárðr, "Ólafr, "Kolbjǫrn,
"Bárðr, "Ólafr, "Kolbjǫrn, "Áslakr, "Erlendr, "Kolbeinn, "Sigurðr, ... §C "Hrólfr, "Einarr, "Þórðr, "Hallkell, "Ólafr, "Erlendr,
"Einarr, "Þórðr, "Hallkell, "Ólafr, "Erlendr, "Bjarni, "Þórr, "Sigurðr
"Sigurðr
"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

N 726 M
N 727 M

Sigvaldr (2 förekomster)
"Sigbaldr/"Sigvaldr(?) á.
"Sighvatr/"Sigvaldr r[eist].

Vg 217 „M

Sigvaldstǫðum (1 förekomst)
ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í "Sigva[ld]stǫðum.
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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 ...
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Sigvarðar (1 förekomst)
... "Sigvarðar son ... eptir bónda sinn ...
Sigvarðr (4 förekomster)
"Sigvarðr lét reisa stein eptir ... [fǫ]ður/[bró]ður sinn. Ættmenn ...
"Sigvarðr/"Sigvǫr
§A "Sigvarðr ... ... §B ... ...
"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
"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 (18 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
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"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.
"Guðleifr ok "Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok
"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.
Sigvǫr (2 förekomster)
"Sigvarðr/"Sigvǫr
§P ... ... "Sigvǫr ... ... §Q ... [fa]ður/[bró]ður sin <uar> ... ... ...
<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 (38 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
"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.
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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
<sial> <synkr> létu ... ge[ra] eptir "... fǫður ... "Guð hann barmi sik ... ... ... ...
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
§A ... sá sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
§A Hvat sá sá, er í sá sá? Sik sá sá, er í sá sá. ... §B ...
<sik> (1 förekomst)
"<sik> [ok] "Holmfastr létu r[eisa] stein eptir "Vígbjǫrn ok "Ulf ok
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<sikasuaio> (1 förekomst)
§A "<sikasuaio> §B "Þorfríði líkaði.
Sikijaz (1 förekomst)
§A "Wagagastiz. §B Alu. [Wi]hgu(?) "Sikijaz(?) "Aiþalataz.
Sikum (1 förekomst)
eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti bóndi. "Holmsteinn.
silfr (1 förekomst)
"Tóki tók silfr at láni af "Ragnhildu ...
silfrberg (1 förekomst)
§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf
Silfrsmiðs (1 förekomst)
"Margarétar "Eiríksdóttur, "Ólafs "Silfrsmiðs.
<silki> (1 förekomst)
son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ... ok ... <silki> <sim> ... rúnar hjó.
Silkifuð (1 förekomst)
§A "Jón "Silkifuð á mik, en "Guðþormr "Fuðsleikir §B reist mik, en "Jón
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

<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.

Ög 32 $
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Simeon (1 förekomst)
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð

N 107 M

G 78 M

Simi (1 förekomst)
h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét hústrún.
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Simon (2 förekomster)
"Petrus, "Johannes, "Simon/semp[er] ...
[Di]co "Simon est ... ...
Símon (6 förekomster)
Hvalf lét ... yfir þeira(?) fǫður "Símon ...
gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af
"Jón o[k] "[Ív]arr(?) vǫktu "Ólafsv[ǫk]u[n]ó[tt] hér. R[éð](?) "Sím[o]n(?) amen ...
§A "Símon(?) ... §B ... ...
"Símon.
"Símon

Simonis (1 förekomst)
góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt hv[erjum] ...
Simpa (2 förekomster)
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
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Símun (2 förekomster)
"[S]ímun prestr lét be[rja](?) ... [me]ssu.
"Símun á mik.
Símunardóttir (1 förekomst)
"Bjǫrg "Símunardóttir ...
sin (2 förekomster)
§A Ferlig er fuð, sin byrli. §B Fuð-ǫrg ...
§P ... ... "Sigvǫr ... ... §Q ... [fa]ður/[bró]ður sin <uar> ... ... ...
<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 (6 förekomster)
§A <fuþorkh[nias]>... §B ... ást sín ...
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
"[Bót]viðr(?) í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir ...
"Ólafr í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok "Hróðheiðu.
... sinn/sín
"<mallymkun> reisti kross þenna eptir "<malmury> fóstra sín, dóttir "Dufgals, kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan
sína (247 förekomster)
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
"[B]ófi/"[T]ófi(?) lét gera kuml þessi eptir "Tófu, konu sína ...
... "... konu(?) sína(?) ...
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
... [s]ína sonu, "Arnke[l] ...
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
... [e]ptir "Systu, konu sí[na] ...
... ... "... 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 ...
Vg 50
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína "Ólǫf. "Guð hjalpi sál hennar ok "Guðs móðir ok allir "Guðs
Vg 67
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum. Verði at <rata> ok at argri
Vg 75 $
"Áli/"Alli lagði stein þenna eptir "Auðu, konu s[ína] ... harða góða.
Vg 76 M
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja pater[noster].
Vg 79
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
Vg 106
... [ger]a kuml eptir "Þóru, móður s[ína] ...
Vg 117 $
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...

Vg 136
Vg 169
Vg 197
U 45 $
U 52
U 72
U 75
U 92
U 100
U 101
U 102
U 104
U 107
U 112
U 114
U 116
U 127
U 148 $
U 148 $
U 153
U 155 $
U 164
U 165
U 169
U 175
U 243 „
U 252
U 261 $
U 280
U 311
U 311
U 313
U 313
U 314 „
U 334
U 337 $
U 341

"... 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.
"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.

U 373
U 377 „
U 378
U 432 „
U 455
U 475
U 497
U 566
U 579
U 579
U 645
U 687
U 749
U 790 „
U 795
U 808
U 815
U 821 $
U 847 $
U 847 $
U 854 $
U 861
U 867 $
U 897
U 903 $
U 914 $
U 923 $
U 996 $
U 1008 $
U 1014 $
U 1015 $
U 1016 $
U 1016 $
U 1032
U 1041
U 1042
U 1079 $

"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.
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann
rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann
"Ingifastr létu rétta stein eptir "Ingjald ok eptir "Ingvar, feðr sína góða. <i>
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.
"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] ... ...
G2M
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
G3M
... "...gǫrðum/"Västergårde(?) lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir henna[r] ...
G 4 „M
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
G 5 „$M
gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim. Amen.
G 11 „M
lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál ... ...
G 29 „M
Þenna stein lét gera "Karin, "Sigtryggs, yfir "Bótheiðu, sína dóttur.
G 34 $M
"Kr[á]ku[a]rfi(?) h[ann] lét gera hva[lf] "...þjóð, sína húsfreyju ... synir ... ...
G 35 M
húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið fyrir
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"Bótgeirr meistari gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál
"Katrín "Vestrgǫrðum/"Västergårde lét gera þenna stein yfir sína móður "Bótvéu, "Si[g]tryggs ...
"[Sigr]eifr(?) ... lét gera stein eptir konu sína "Ástríði ok ...
... [dó]ttur/[sys]tur sína góða ...
"Eiríkr lét gera stein yfir sína [dó]ttur. Náði "Guð sál ...
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til "Eiksta/"Eksta.
hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó ung frá óformágum.
"Sibba/"Simpa(?) lét gera stein eptir dóttur sína ok "Hróðþjóðar.
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll hjalpi [sál h]ans,
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.
í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í "Norðrgarðum/"Norrgarde.
"[Gei]rhva[t]r ok "Auðhvatr gerðu kumbl eptir "Gunnheið[i](?) ... sína ... nýtan.
§A "Hrafnunga-"Tófi hjó rúnar þessar ept §B "Þyrvé, dróttning sína.
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg móður sína.
ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg móður sína.
§A "Gormr konungr gerði kuml þessi ept "Þyrvé, konu §B sína, "Danmarkar bót.
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
"<ua–>, "Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína. "...kell h[jó].
"Tófa lét gera kuml, "Mistivis dóttir, ept móður sína, kona "Haralds hins "Góða, "Gorms sonar.
... [r]eisti ... ept skipara sína "Þíri(?) ok "Tófa.
"[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
§Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
§A "Þórir, bróðir "Einráða, §B reisti stein þenna ept móður sína ok ... ... ... [d]auði sem verst megi.
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
"Hofi setti stein ept brœðr sína "Þorlak ok "Hríði/"Hreiði.
ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr §B sína báða, "Ólaf ok "Óttar, landmennr góða.
ok "Gunnarr ... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
"Ásbjǫrn lét rétta stein eptir "Bótríðu, konu sína. "Guð létti ǫnd æ.
"Tosta, fǫður sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
... fǫður sinn ok móður sína.
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur "Gunnars, §B bróður "Helga á "Kleppi.
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
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U 58

U 393

U 57

N 547 „M

DR 340 „M

§A "Þorbergr "Erlendssonr ... §B "[Gu]nnvǫru, konu sína. §A Þrim nóttum eptir "Bó[tulfsmessu](?) ... §B "[Gunnva]rar. En
§A "Hafgrími, félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki
§A "Lunaneyju, húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær
§A "[H]ávarðr sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi
§A "Síra "Jón sendir "Gunnari "Hvít kveðju "Guðs ok §B sína. "Hákon ...
§AP "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju
vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af
... "[G]unnhil[d]i konu sín[a] ...
hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ... ... ...
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. §E
... ... [kr]oss þenna eptir "Ástríði, konu sína, dóttur "Odd[s]. ...
§A "Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C
"Melbrigði, sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
"Þórulfs hins "Rauða, reisti kross þenna ept "Fríðu, móður sína.
"<kuan>, sonr "<mailb—ak...> gerði líkstein(?) eptir kona sína.
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,
Sindrasonar (1 förekomst)
<abc> "Ívarr gerði mik, sonr "Þóris "Sindras[onar].
sine (1 förekomst)
Anima famuli tui "Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.
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Sini (1 förekomst)
"Hallsteinn reisti stein þenna yfir fǫður sinn "Sini(?).
Sínkr (3 förekomster)
"Sínkr lét ... ... ... eptir "Friðelfi, konu sína. "Guð hjalpi sálu
"Einarr "Sínkr(?) á mik. "Einarr "Sínkr(?) á mik.
"Einarr "Sínkr(?) á mik. "Einarr "Sínkr(?) á mik.
sinn (1759 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.
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 "Gǫrðum.
rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum
[ok] "Viðbjǫrn létu reisa stein þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
þenna at "Fastulf, fǫður sinn. "Siglaug lét reisa eptir bónda sinn. Hann er grafinn í kirkju.
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr
reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug kuml þessi. "Féar-Un "Ólafr hefndi at "Muhumaa(?). Átti
... [fǫ]ður/[bró]ður sinn góðan.
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
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"Gunnbjǫrn ok "Sv[einn] ... ok "Jóh[an] ... "[Þo]rkel(?), fǫður sinn [harða](?) góðan. ... "[O]ddvarr(?) risti rúnar ... stein ...
ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
"Ásgautr ok "... ... [epti]r [fǫðu]r(?) sinn, "Ey[ste]in.
§P ... stein [a]t son sinn ... §Q ... "Vésteinn [a]t son sinn ...
§P ... stein [a]t son sinn ... §Q ... "Vésteinn [a]t son sinn ...
... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok "Guðlaug eptir.
... eptir "Eystei[n], bónda sinn. "Kor[pr] ...
"Blákári ok "... fǫður sinn góðan.
... "[E]ynd son s[inn].
... [epti]r "<ko-l>, fǫður sinn.
... "...ald, fǫður sinn. Hann ...
... "[Þo]rgísl, fǫður s[inn] ...
... [ste]ina eptir "Sveinu, bónda sinn. ...
ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
... "Búi/"...búi lét r[eisa]/r[étta] ... sinn gó[ðan].
"Þyrvé rei[sti] ... [r]eistu at bróður sinn.
... fǫður si[nn] ...
... [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan. "Guð ...
... ... "[S]vein, son s[inn] ...
... [s]inn góðan. "Guð ...
... "Grímarr(?) létu r[eisa]/r[étta] ... sinn.
... [s]tein eptir "Bjǫrn, son sinn. "Guð ...
"Þórir o[k] ... ... fǫður sinn. ...
... [l]ét reisa stei[n] ... [b]ónda sinn. "Guð ...
... "[Si]gstein(?), fǫður sinn "G[uð]/g[óðan] ...
... ... stein eptir "Sigstein, fǫður sinn, ok "H[el]ga(?) ...
"Fróði ... "Karl ok ... fǫður sinn góðan.
"[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(?).
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Ög 83 $
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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.
"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.
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"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.
"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.
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"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.
"Ólǫf ok "... ... ... ... sinn, er bjó í "Ey[r]avaði.
"Holmsteinn reisti stein ... eptir "Gísl, fǫður sinn ...
ok þeir "Gunnarr reistu stein þenna §B eptir "Hámunda, bróður sinn, dreng góðan. "Guð hjalpi sálu hans.
"[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 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.

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.
Sö 30
ok "Arnvé(?) létu reisa stein þenna ok brú gera at "Steinkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[ans].
Sö 32 U/V
ok "Ólǫf þau létu gera merki þessi eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
Sö 33
"Gnúpa lét reisa stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.
Sö 36
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
Sö 36
"Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
Sö 38 „
"... reisti stein þenna at "Freygeir, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi ǫnd han[s].
Sö 39
"Hermóðr 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 41 $
"Tati/"Tatti hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
Sö 42
"Sigvaldi reisti ... ... "...kel, brytja sinn.
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... 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.
"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.
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"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.
"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
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"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.
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.
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"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.
"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.
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"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.
"Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr
hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at ... son sinn.
"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.
"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.
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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].
"... 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] ept[ir] ... sína. §C
reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>
ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.
"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 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.
Sö 382 „
"... 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 ...
Sö Fv1948;295
"Halfdan reisti stei[n þenn]a at "Ragnvald, fǫður sinn, ok "Dan, bróður sinn, þróttar þegna.
Sö Fv1948;295
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.
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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 ...
Sm 29 $
"... 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.
Sm 33 $
... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
Sm 34 „
"... setti stein eptir "Ka[rla](?)/"Ga[uta](?), ... sinn ...
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 37
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs.
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 43
"Ǫnund[r] ... [so]n sinn ok eptir "... ... s[inn].
Sm 43
"Ǫnund[r] ... [so]n sinn ok eptir "... ... s[inn].
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§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
"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.
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"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
"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
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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.
"Hrani lét gera stein þenna at "Pétr, fǫður sinn.
"Geirvǫr lét ge[ra] ... "Ulf(?), son sinn, ok "Sigt[rygg] ...
"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](?).
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.
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"<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.
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.}
... fǫður sinn ...
"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 ...
"Agmundr reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð
reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
"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(?)
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"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.
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"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.
Vg 194
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
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"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
Vg 196 M
"Gunnbjǫrn lét gera stein þenna yfir "..., 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.
U 40
"Ásbjǫrn ... ... ... ... "Gunnelfr(?) létu at "Ásulf, fǫður sinn.
U 41
"Forkunnr ok "Fullugi létu rista rúnar eptir "Illuga, fǫður sinn. "Kristr hjalpi. "Erinfastr risti.
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"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.
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.
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"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.
"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.
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"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(?)
"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.
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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.
§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.
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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.
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.
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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.
"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].
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"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.
"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.
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... [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.
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.
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"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.
"Ulfr, "Gunndjarfr, þeir brœðr reistu stein at "Þorstein, fǫður sinn.
ok "Danr ok "Fastarr ok "Halfdan láta reisa stein eptir fǫður sinn "Fasta.
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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.
"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.
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ok "Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg, móður hans.
"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](?) ...
ok "Sighjalmr létu reisa stein eptir "Andvétt, fǫður sinn.
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"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.
"<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
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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.
ok "<labus> ok "Lafsi þeir létu reisa stein at "Eib[jǫ]rn, fǫður sinn góðan ...
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"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.
fǫður sinn. Sá varð dauðr á "Englandi.
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"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.
... [o]k "Óhneigr(?) þeir létu marka stein þenna at "Hrók, bróður sinn ... "[Au]ðbjǫrn(?) hjó.
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"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].
"Sægeirr lét hǫggva stein at "Una/"Unna, son sinn.
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"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.
... [e]ptir fǫður sinn ... ...
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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.
"Nasi/"Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir "Jarl, fǫður sinn góðan, ok brú "Guðs þakka gerðu.
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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.
"Andvéttr lét hǫggva stein þenna at "Gota, bróður sinn ...
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"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.
... [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
Nä 15
"Ǫnundr/"Arnhvatr lét hǫggva stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ... <a-s-uar>.
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... [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.
"Hróðleikr lét gera stein ok skera yfir "Hróðfinn, bróður sinn.
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"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál ... ...
"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál ... ...
... fǫður sinn ...
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð
synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið
... ste[in] y[fi]r sinn s[on].
borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir.
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem
... fǫður sinn kuml(?) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu
lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar, fǫður sinn.
"Jóhan í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ...
<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 ... ...
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum
"Jakobr ok "Hróðl[ík]n(?) létu gera þenna stein eptir "Aldvið, sinn son.
"Ól[a]fr ... létu gera stein þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u] ... pat[e]rnos[te]r
... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
"Bótheiðr í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l
"Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans. Sanktus "Bartolomeus árni miskunnar
"Hallþjóð, "Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr
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 ...
... [y]fir/[e]ptir "Auðb[jǫ]rn, son sinn.
... "Auðfrí[ðr](?), "Þorfríðr(?)/"Þorfreðr(?) þeir ... ... fǫður sinn, "Ragnvaldr ...
[í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá
ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok "<þotr> ok ...
"Sigreifr í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs
"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 ...

G 309 $
G 319 M
G 322 M
G 325 $
G 351 $M
G 370 $
DR 1
DR 2
DR 3
DR 4
DR 42
DR 53
DR 56
DR 62
DR 66
DR 67
DR 68
DR 69
DR 74 M
DR 77
DR 78 „
DR 80
DR 85 „
DR 85 „
DR 86
DR 89 „
DR 94
DR 96
DR 97
DR 98
DR 99
DR 107
DR 108
DR 116 $
DR 116 $
DR 117
DR 118

fǫður sinn, ok eptir "Lingorm, bróður sinn, ok eptir "Bót... sinn ...
"Sigtryggs(?) arfar létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi dó <aglia...>.
"Sigleikr lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans sál.
"Hróðlau[g] [l]ét reisa ... [e]ptir "Friðbjǫrn, son si[nn].
§A "Hróðþjóð gerði mik fyrir son sinn. "Líknviðr á mik. §B byrðingr
"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.
"Ívarr hjó rúnar þessar yfir "Skalmi, bróður 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.
"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.
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"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...>
"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.
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§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.
"Galinn reisti stein þenna eptir "Æsi, bróður sinn.
Orti "Vað[i] [ept] "Ásmund, son sinn.
"Guðmundr ok "Freybjǫrn reistu stein eptir "Ásbjǫrn fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu hans.
"... létu h[ǫggva] stein eptir "Þorfast, bróður sinn ok "Guðki.
"Sassurr lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi
"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 170 M
flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.

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 272 M
"Ketill setti stein þenna eptir "Finn, mág sinn.
N 273
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
N 392 M
"Lokarr fal lokar sinn í lokarspónum.
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.
N A289 $M
... sinn/sín
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.

Vg 184
U 29 $
U 312
U 489
U 830 „
N 437 M
N A53

sinnar (7 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(?) ... ...
... yfir leg "Þóru, konu sinn[ar]. ... "Thomásmessu ...
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.

U 347
G 164 M
G 178 M
N 70 M
N 649 M

sinni (5 förekomster)
"Lífsteinn lét gera sér til sálubótar ok sinni konu "Ingirún ok sínum sonum "Jǫrundr ok "Nikulás ok "Loðinn
"Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.
gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...
"Loðinn markaði ver "Ragnhildi, systurdóttur sinni.
§A "Lunaneyju, húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu

Ög 136 $

sinnum (1 förekomst)
múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat

Sö 101
Vg 76 M
U 146 $
U 332 „
U 947
G 77
G 164 M
DR 143
DR 147 „M
DR 161
DR 263 $
DR 263 $
N 549 M

síns (13 förekomster)
dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður "Sigrøðar, bónda síns.
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja pater[noster].
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.
"Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.
sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
"Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál "Óþvegins, fǫður síns.
"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. ... ... ... ...
"Ólafr lét legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list, "Himinríkis vist.

N 632 M
N 632 M

Sö 353

N 210 $
N 478 M
N B384 M

N 252

sint (2 förekomster)
Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres
qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare
<sint> (1 förekomst)
"Sve[inn] ... "[Þe]gn ok "Slagvér(?) o[k] ... ... ... <sint>.
sínu (3 förekomster)
gerði kirkju þessa, goðsonr "Ólafs hins hála/halla/helga, á óðali sínu.
helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu árnaðarorði.
... sem lífi sínu.
<sinuas> (1 förekomst)
"<alf—ir> prestr reisti stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.

Ög 136 $
Sö 258 $
Vg 80 „M
U 347
U 771 $
U 792 $
U 973
G 192 M
N 29
N 318 M
N 648 M
N B111 M
N B480 M

sínum (13 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.
"[Bjǫ]rn gerði stein "<gnumante>, [f]ǫður(?) 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.
... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat komið allir þe[ir] ...
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
... ... sendir vin sínum ástsamlega kveðju.
§A "Hafgrími, félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok
§A Snót gat lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær fyrir mǫnnum, §C ...
... með knífi s[ín]um ...

N B625 M

sira (1 förekomst)
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts,

IS IR;147 M

N 536 M
N B333 M

U 122 „

U 500

Sö 86
Sö 111

Sö 86
Sö 111

N 631 M

Bo Krause1966;47 $U

Sö 286 M

síra (1 förekomst)
Hér hvílir síra "Marteinn prestr.
Síra (2 förekomster)
Hér hvílir "Síra "[K]l[e]metr prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?)
§A "Síra "Jón sendir "Gunnari "Hvít kveðju "Guðs ok §B sína. "Hákon ...
<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.
sis (1 förekomst)
peperit "Johannem "Baptistam. In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat ad lu[cem]/lu[men].
Sisiganduz (1 förekomst)
"Si[gih]aþuz/"S[i]siga[n]duz
sit (9 förekomster)
§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði

Vg 210 M
ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius sit benedictus.
U STERIK2002;168 M
"Geirarðr(?) ... §B "Agneta. "Guð signi mik. "Agneta sit benedicta.
DR 204 M
imperat, "Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi
DR NOR1999;21 M
Pax patris et filii "Christi crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes in hoc loco et
N 401 M
soli(?) si[t](?)
N 571 M
Non sit.
N 604 M
§A ducite discrete vitam, que ... §B vestra salus mete sit nescia ...
N A123 M
tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B

N B255 M

Vg 216 M

sitja (1 förekomst)
"Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik blundi.
sitjanda (1 förekomst)
Gal anda viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal]

sitr (5 förekomster)
Öl 28 $
þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti
Öl 28 $
þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
Ög 136 $
Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati "Mæringa. Þat
DR EM85;462D $
§A "Sibbi sitr <miþ> "Ása §B ... ...
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 ... ...

Sö 174 $
DR 223 M
N 257 M

sitt (3 förekomster)
ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
"Gyrðr risti nafn sitt á ... messu.
§A ... við andlát sitt ... §B ... kirkju þessi til gerðar ... §C ... til vistar ... §D

N B524 M

sittir (1 förekomst)
í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.

sittu (1 förekomst)
á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?)
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<siþa> (1 förekomst)
<kroke> batt hann riðu, bar[ði] ... §B hann riðu <aok> <siþa> <sarþ> sáráran-vara hefir fullt fengit, flý braut riða.
sjá (3 förekomster)
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik.
at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok
[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 (16 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.
"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.
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... 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
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja
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 (7 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
"Bótmundr "Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k
bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann "Syl[fa]/sjal[fr].
sjalfri (1 förekomst)
ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua
Sjali (1 förekomst)
"Sjali(?) skrifaði rúnar ...
sjarði (1 förekomst)
§A "Ólafr "Hnakki ... ... fimtán bú ... ... ... ... §B Allir "Gaut sjarð[i](?) ...
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sjau (7 förekomster)
Biðið fyrir "Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
Ártíðadagr "Steins ... <suæins> er sjau nóttum eptir "Hel[gramessu].
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán]
kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán],
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán]
l[augardagr], e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu] ...
§A e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán]
Sjaundi (1 förekomst)
gerði kirkju þessa. "Ásgrímr, "Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði, "Sjaundi, "Þórulfr. §B "Þórir reist. §C "Ólafr.
sjautján (3 förekomster)
n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu]
e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán], f[imtán], s[extán], s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman
n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu] ...
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
Sjónheim (1 förekomst)
"Jóhan ok "Bótgeirr létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af "Sjónheim/"Sjonhem gerði mik.
Sjonhem (1 förekomst)
ok "Bótgeirr létu gera kjallara. "Bótmundr meistari af "Sjónheim/"Sjonhem gerði mik.
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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.
sjundu (1 förekomst)
Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í
sjǫlfum (1 förekomst)
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
skaði (1 förekomst)
V[e]s[at-t]ú(?) órvakr úti, misfylgir! Fangi skaði vá! ...
skag (1 förekomst)
tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu
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>
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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 (25 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.
§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
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um dey[j]a.
§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>.
... þeim skal segjas sálarmessa hvert ár ...
... ... ... á hin dyr ... ... ... ... ... hér(?) æ(?) skal(?) vera(?) ... ... ... ...
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.
§A Maðr skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek
leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at
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skál (1 förekomst)
Allar sálir hér deypask í þjóð fyrir mik, skál.
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 (1 förekomst)
ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa skald af stældar ...
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(?).
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].
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Skalmi (1 förekomst)
"Ívarr hjó rúnar þessar yfir "Skalmi, bróður sinn.
skalt (3 förekomster)
tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi
þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann
mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
skaltu (1 förekomst)
§A "Rannveig "Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C
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.
skapara (1 förekomst)
ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír
skar (5 förekomster)
"Jésús. "Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr [er] hann.
"[K]arl merki sk[ar] á hepti, "Ari lamdi/lengði skept[i].
"Áskell í "Garði skar "Samson. Hann drap dýr.
§P "Eindriði skar mjáfingr sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr
§P "Eindriði skar mjáfingr sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr "Ólafs á "Ló.

Ög 186

Sö 131
U 953 „
DR 3
N 247 M

Ög 176
U 769
N 244

Ög 10 $
Sö 107

Skara (1 förekomst)
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
Skarða (4 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
[Ǫ]lhúsmenn reistu stein þenna eptir "Skarða, en þeir drukku [e]rfi hans
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.
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

Sm 6 M

Skatamanna (1 förekomst)
"Bósi telgði kirkju. ... "Bósi telgði stein til "Skatamanna(?) kirkju.

Ög 136 $
G 355

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(?)

Ög 135 $

N 386 M

G 273

G 273
DR 307 M
DR EM85;470A M

U 119

Skáungr (1 förekomst)
"Skáungr ok "Ǫzurr reistu stein þenna eptir "Kag(?)/"Gag(?), fǫður
skaut (1 förekomst)
"Ólafr konungr skaut milli steina þessa.
skefning (1 förekomst)
skefni[ngr](?)/skefni[ng](?)
skefningr (3 förekomster)
skefni[ngr](?)/skefni[ng](?)
"Tófa-"Anna skefningr.
skefningr
Skeggi (1 förekomst)
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.

DR 230

skeið (1 förekomst)
systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir

Sö 171

skeiðar (1 förekomst)
ste[i]n eptir "Sigvið, fǫð[u]r sinn. Hann fell í "Holmgarði, skeiðar vísi með ski[pa]ra.

U NOR2002;29

DR 186 $M

<skeki> (1 förekomst)
"Végulla á skal. "Bjarnulfr <skeki>.
skepti (1 förekomst)
"[K]arl merki sk[ar] á hepti, "Ari lamdi/lengði skept[i].

Ög 10 $

G1M

Sker (1 förekomst)
"Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn góðan.
skera (1 förekomst)
"Hróðleikr lét gera stein ok skera yfir "Hróðfinn, bróður sinn.

Ög 186

Skera (1 förekomst)
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.

Sö 160
Sö 162

Skerði (2 förekomster)
"Eybjǫrn reisti stein þenna at "Skerði. Hann varð dauðr á "Englandi í liði.
"Gunnleifr, "Sigmundr hjoggu stein at "Skerði.

Sö 163 $
Sö 165
Sö 166

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

U AST1;166 M

N B625 M

G 207

skin (1 förekomst)
Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?
skinn (1 förekomst)
sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
skinnum (1 förekomst)
ok "Gunnvarr þeir reistu stein ... garð ok sunnarla sat með skinnum. Ok hann endaðisk at "Ulfshala/"Ulvshale ... ... ...

Ög 171 U

U 778
U Fv1946;258 $
U Fv1946;258 $
U Fv1946;258 $
U Fv1946;258 $
DR 68
DR 335
DR EM85;265

U 349 „

Sö 171
DR 82
DR 218
DR 379 $

Sö 335 $
Sm 42
DR 275 $
DR 363

Sö 164 $
U 439 „$
N 422 M

SkinþaLeubaz (1 förekomst)
"Skinþa-Leubaz
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.
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](?) ...
skipan (1 förekomst)
þenna eptir "Eystein, fǫð[ur] ... [gó]ðan. Hann fórst úti með alla skipan. "Guð hjalpi ǫnd.
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 (3 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](?).
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.

U 348

N 212 M

N 29

N 540

Sö Fv1948;291

Sö 147 „

N B320 M

Sö 155 $

DR 6

skiplið (1 förekomst)
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.
skiptir (1 förekomst)
Hér skiptir mǫrkunni.
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.
skirru (1 förekomst)
§C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með sorg nú ...
<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](?) ... ...

G 156 M

N 19 M

DR 148 M

Vg 219 M

N B257 M

Öl Köping69

DR 387 $

N 213

U 160
U 161

Skjaldar (1 förekomst)
... "Skjaldar(?) ok "Ísakr o[k](?) ...
Skjalgi (1 förekomst)
Steinn þenna lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið hennar [er]
Skjalm (1 förekomst)
§A "Jakob olli, "Skjalm gerði. Ubi ara, §B ibi oculus.
Skjǫldulfr (1 förekomst)
"Jésús. "Guð. "Skjǫldulfr, hann gaut mik, ok "Magnús. Ok "Bjǫrn skar mik, prófastr
skoðu (1 förekomst)
við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi
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.
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

N 29

Skorpa (2 förekomster)
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Þórir "Skorpa reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn, ok eptir "Ólǫf,

Vg 11
Vg 13

skortir (1 förekomst)
"Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at

N 648 M

G 100 M

skotin (1 förekomst)
"Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr

U 1116 „

G 159 M

DR EM85;377 $

U 214

N 649 M

Skotlakr (1 förekomst)
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir fǫður sinn
Skraddari (1 förekomst)
§A "Hvatr, "Hvatr, "Hvatr §B "Benedikter §C "Jakobr "Skraddari §D "Arngísl ...
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.
skreiðar (1 förekomst)
... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?) váð(?)] §D eigi er ofdýr.

Öl 34 „SENTIDA

skrifa (1 förekomst)
"Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes] "Ola[i] Calmarn[ensis].

G 55 $M

skrifað (1 förekomst)
af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu

skrifaði (13 förekomster)
Sm 23B M
H[ér](?) ... "Sigmundr skrifaði oss.
Sm 50 M
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
Sm 81 „M
"Guðs prestr(?) "Alfvin(?) þetta skrifaði á <keuk>.
Sm 114 M
"Do[mi]nus(?), "Kristus kon[ungr](?), "Kristus sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi ... §C ...
Sm IVOS1990;19B M
"Mey skrifaði mik.
G 55 $M
í tolfti raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann skrifaði mik. Amen.
G 146 M
"Sjali(?) skrifaði rúnar ...
G 217 M
§A "Nikulás skrifaði mik en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var prím ok
G 224 M
... skr[i]faði í skruðkofa.
G 381 M
"Kaupi skrifaði mik.
DR EM85;432H M
"Jésús "Kristr ... þann er mik skrifaði.
DR EM85;516F $M
"Guð ... "Þorleikr ór "Hæra. Stand þar! "Pétr "Svali mik skrifaði. Amen.
N 460 M
Þetta skrifaði "Véleifr "Freybjǫrnssonr.

Öl 54 „$M

DR EM85;434L $M

Sö 109

skrifat (1 förekomst)
Hafði þeir meira mik gefit, þá verit betr skrifat.
skrifit (1 förekomst)
Þetta er skrifit [a]f "Bassi.
Skrimi (1 förekomst)
"Ormarr ok "Véfríðr ok "Holmfríðr ok "Káll(?) ok "Þólfr ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.

G 224 M

N A231 $M

skruðkofa (1 förekomst)
... skr[i]faði í skruðkofa.
Skúla (1 förekomst)
§A "[Sv]eins sonar "Skúla sonar §B [rúna]r þessar þá er hann fór ...

U 539
DR 373 $M

skuldi (2 förekomster)
þenna eptir "Svein, bróður sinn. Sá varð dauðr á "Jútlandi. Hann skuldi §C fara til "Englands. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu ok "Guðs
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér

Vg 217 „M
U 614 $

Skúli (2 förekomster)
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í "Sigva[ld]stǫðum.
"Skúli ok "Folki láta reisa þenna stein eptir bróður sinn

G 128 $M

DR EM85;493 M
N A104 M

N 576 M

Ög 43

M5

skulið (1 förekomst)
Vilið ér hlýða hvat ek vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ... svíkja/sœkja. Vér biðjum oss ...
skulu (2 förekomster)
í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir,
fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat skulu ráða.
skunda (1 förekomst)
Sku[nd]a eigi!
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

N B583 M

N 276 M
N B99 M

G 120 M

N A142 $M

X STOL6 M

Sö 84 $

N B190 M

skyld (1 förekomst)
§B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C Svá erum mit skyld til "...
skyldi (2 förekomster)
"Eysteinn bað þess at þenna stein skyldi legg[ja] ...
Aldri skyldi "Auðr fǫldu unna þeim’s lyfum u[nnu].
skyldr (1 förekomst)
"Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas þeira.
skyli (1 förekomst)
§A Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at
<skyrte>
Berr mín ørendi þat ek ei hafa <skyrte>

(1 förekomst)

Skyttingi (1 förekomst)
"... [l]ét reisa stein at "Þorbjǫrn, bróður sinn, son "Þorsteins í "Skyttingi. "Guð hjalpi ǫnd "Þorbjarnar.
skæra (1 förekomst)
Nú er skæra mikil. ...

N 351 M

skǫpuðu (1 förekomst)
[e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.

U 877 U

slaginaz (1 förekomst)
"Frawaradaz <anahaha> is slaginaz.

Vs 1

Sö 346 $
Sö 353

Sö 346 $

U 773 $

Sö 367

N 95 M

U Fv1912;8

N B181 M

U 814 $

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.
Sleikir (1 förekomst)
Hér hvílir "Guðormr/"Guðþormr "Sleikir. Litla-gangdagadagr er ártíð hans.
sleit (1 förekomst)
í(?) ...[l]andi. En "Vermundr fáði rúnar þessar. §B Fugl velva sleit fǫlvan: fann gauk á nás au[k]a.
slett (1 förekomst)
§A Maðr skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra knefa
Sleyr (1 förekomst)
"Sljór(?)/"Sleyr(?) ok "Danr létu reisa stein at "Holmgeir, fǫður sinn.

slíka (2 förekomster)
Slíka vilda ek mína sem þú est.
Illa hefir sá maðr er [h]e[f]ir slíka konu ...

N B192 M
N B552 M

slíkt (2 förekomster)
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.

N 122 M
Br Barnes23 M

G 203 $

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

U 224 „

G 141

G 141

U NOR2000;27A M

U 814 $

U 620 $

<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 ...
<sliþi> (1 förekomst)
§A Heyr þú hverr þetta gerði. §B "Erri(?) <sliþi> harpu þessi heilum hǫndum. §C ... §D ...
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(?).

N 179 M

sló (1 förekomst)
"Haki "Bjarnarsonr á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku

Sö 251
U 391 $
U 847 $
U 847 $
N 656 M

Slóða (5 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 ...
§A ... "Hallvarði "Slóða: þrim p[und](?) ... §B "Loðni "Faus: halfan níunda eyri, ok ...

Sö 2
Sö 55
Sö 136 „
Sö 141
Sö 175
N A212

Slóði (6 förekomster)
"Slóði, "Ragnfríðr, þau létu hǫggva stein eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
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

Sö 183 $
U 692

G 100 M

Vg 182 $

U 1129 „

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.
slot (1 förekomst)
af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári
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>.

Sö 183 $
U 692

U 1011

Öl 28 $
Öl 28 $
U 802

N B448 M
N B448 M

Gs 14

Sm 144

Öl Fv1972;268 M

Sm 18 „M
G 115 $M
DR 108

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.
smíð (2 förekomster)
§AP "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ...
ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án
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
smíðat (1 förekomst)
"Jón/"Jónn [h]efir smíðat.
smiðr (3 förekomster)
"Eiríkus(?) var minn smiðr. "María(?) sú(?) mildasta(?).
fyrir "Hallvéar sál. Magister "Gæfr(?) gerði mik. "Bótviðr smiðr lét gera mik ... ... náði oss. "Sigþjóð, hans húsfreyja, sem ...
reisti stein þenna ept "Tófa, er varð dauðr austr, bróður sinn, smiðr "Ásviðar.

Smiðr (10 förekomster)
Ög 109
"Smiðr reisti stein eptir "Ǫnund, son sinn.
Ög Fv1986;88B M
"Ólafr "[S]miðr.
Sö 61
lét þenna rétta stein, hæfila(?) stendr eptir "Þorbjǫrn, "Sǫlvi ok "Smiðr at sinn bróður.
DR 38 M
"Gunni "Smiðr gerði mik.
DR 58
"Tóki "Smiðr reisti stein ept "Þorgísl "Guðmundar son, er honum gaf gull(?)
DR 91
"Tóki "Smiðr reisti stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar.
DR AUD1996;274
ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ...
N 154 M
í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill "Smiðr.
N 447 M
"Ívarr ".../"Sm[ið]r(?) gerði mik, en "María á mik.
N B39 M
§A "Smiðr sarð "Vígdísi §B af snældubeinum.

G 166 $M

G 298 „M

Br Olsen;208B

N 188
N 582

N 452 M

G 113

smiðrinn (1 förekomst)
"Jóhan, smiðrinn, "Gagnviðararfa/"Gannarve viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn
smiðs (1 förekomst)
Biðið yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik gera.
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.
snáldr
snáldr

(1 förekomst)

snaran (1 förekomst)
sinn. §B "Ráðþjalfr ok "Geirnjót[r] þeir gerðu merki góð eptir mann snaran. "Líknreifr risti rúnar.

U 44 $
U 637
U Fv1953;266

N 65 „M

GR 78 M

U 1088 „

U5
U 1156 $
Hs 15 $
Hs 15 $

U 128

N B368 M

Sö 163 $

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.
<snatuson> (1 förekomst)
... [l]iggr u[n]dir "Gunnarr á "Holi "<snatuson> ... ... ... ... ... ... "Granar(?) ... "Guð signi(?) ...
snemmt (1 förekomst)
§A Snemmt(?) er(?) at(?) ... §B ...
Snerribjǫrn (1 förekomst)
... ... ok "Ketilfastr ok "Ketilmundr ok "Snerribjǫrn, þau létu reisa stein ... sinn.
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.
snid (1 förekomst)
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at
snjalla (1 förekomst)
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli skifti.

Sö 11
Sö 144
Sö 145 „
Sö 147 „
Sö 166
Sö 320
Sö 344
U 960 $
U 1163 $
Gs 2

Sö 140

Sö Fv1948;289

Sö 70
Sö 88 $
Sö 155 $
U 225

Gs 1

G 265 „M

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.
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.
Snjóvalds (1 förekomst)
Hér hvílir(?) "Randulfr(?) "Snjóvald[s] ...

G 65 M
G 66 $M
G 71 „$M

G 65 M
G 66 $M
G 71 „$M

Sö Fv1986;218 $

U 1156 $

N B111 M

U 29 $

N B181 M

U 559

Snoder (3 förekomster)
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál
"[Bót]viðr(?) í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til
Snoðu (3 förekomster)
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira
"[Bót]viðr(?) í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu
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
snót (1 förekomst)
§A Snót gat lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r
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
snýra (1 förekomst)
vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E vaki hykk-at fylgna manat
Snæbjǫrn (1 förekomst)
Hér liggr "Snæbjǫrn, sonr "Andsvars. "Guð hjalpi ǫnd.

G 168 „$M

N B39 M

G 168 „$M

G 336 „M
G 337 M

N A208 M

N B252 M

N B257 M

DR EM85;493 M
N A243 M

N 239

Snægrindum (1 förekomst)
"Jésús "Kristus náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir kristnir sálir.
snældubeinum (1 förekomst)
§A "Smiðr sarð "Vígdísi §B af snældubeinum.
Snögrinde (1 förekomst)
"Jésús "Kristus náði "Auðreifs sál af "Snægrindum/"Snögrinde. Pater noster, ave "Maria fyrir kristnir sálir.
so (2 förekomster)
"Guð fyriláti oss/ekki/... várar syndir, so sagði "Pétar múrameistari.
"Guð fyriláti oss várar syndir, so sagði "Pétr múrameistari.
só (1 förekomst)
§A Viltu ei náða mi{k}, só taki þi{k} §B fján¶¶dinn! Amen!
soðni (1 förekomst)
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!
sof (1 förekomst)
ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et
sofa (2 förekomster)
liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða
Lát mik sofa í náð, at ...
<soi>þóri (1 förekomst)
"Þorbjǫrn "Skald reisti stein þenna ept "<soi->þóri, son sinn, er á "Danmǫrku fell.

G 249 M

Öl 34 „SENTIDA

Ög 43
DR EM85;493 M
N B604 M

U 476 „

Sö 53 „

Vg 262 $M
N 401 M

N B32 M

Sö 178

Öl 1 $

sóknamanna (1 förekomst)
Þetta er vitni kirkjupre[sts]/kirkjupre[sta] ok sóknamanna, at "Hellvisbóar eigu kauptan með einn kirkjufarveg gegnum
sóknarherran (1 förekomst)
sem þetta less: Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes] "Ola[i]
sól (3 förekomster)
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik
§A Ár sól maþr úrr nauþ "Týr reiþ §B ... ... ... ... ...
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.
soli (2 förekomster)
§A Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B
soli(?) si[t](?)
som (1 förekomst)
... eigi ... af þeirri hirð ... þoat ek som ...
Sómu (1 förekomst)
þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína. En "Brúni(?) hjó, bróðir hennar.
son (453 förekomster)
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars, en hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns

Öl 24 „$
Öl 28 $
Öl 28 $
Öl 48 $
Öl 48 $
Öl ATA4376/56A $
Öl Köping41
Öl Köping49
Ög 3 „
Ög 8 $
Ög 14
Ög 21
Ög 26
Ög 28 „
Ög 30
Ög 32 $
Ög 42 $
Ög 64 $
Ög 66
Ög 82
Ög 83 $
Ög 109
Ög 113
Ög 123 „
Ög 136 $
Ög 148
Ög 156
Ög 163
Ög 175 $
Ög 186
Ög 203
Ög 213
Ög 215 „
Ög 230
Ög 236 $
Ög ATA580/75
Ög Fv1943;317A $

... 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.
"Ádísa(?) reisti stein eptir "Guðfast, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
... "...reif, son ...
"Gautr reisti eptir "Skera/"Skara, son sinn. "Ǫnundr hjó síðu.
... "<k-k-> reisti stein þenna ... "Vébjǫrn, son(?) ...
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál hans ok "Guðs móðir.
"Rambi(?) reisti stein þenna eptir "Ǫzur, son sinn.
"Þólfr reisti stein þenna eptir "Ketil, son sinn.
"Ófeigr reisti stein þenna eptir "Eystein, son sinn.
"... rétti stein þenna at "... son ...
"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>.
Sö 134
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu hans.
Sö 140
"Sandarr reisti stein eptir "Jóar/"Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) "Þórr(?).
Sö 141
þau létu bæði brú gera o[k] s[te]in re[i]sa eptir "Ígulbjǫrn, son sinn.
Sö 143
"Eyjarr lét gera kuml bæði eptir "Ingulf, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans.
Sö 149
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B "Eyvindr gerði brú.
Sö 154
§P "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jarðsalr hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna
Sö 154
hifna ok upphiminn. §Q "Gunnarr reisti stein þenna at "Lýðbjǫrn, son sinn. Jǫrð skal rifna ok upphiminn.
Sö 167
"Vénjótr reisti stein at "Guðmund, son sinn, dreng góðan.
Sö 172
"Guð... [l]ét ... ... [ep]tir son sinn. Hjalpi "Kri[str] ...
Sö 174 $
lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu

Sö 177 $
"Ragna lét reisa stein þenna ... ... son "Guðbjarnar, dreng ófælan.
Sö 179
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli
Sö 182
... son sinn "Víking. Ha[nn] ...
Sö 192
reisa merki eptir "Styr[bjǫ]rn, bónda sinn góðan, ok eptir "Fara, son sinn góðan. "Guð hjalpi þeira <ha> <arli>.
Sö 205
stein at "Karl, fǫður sinn, ok "Gillaug at bónda sinn ok "Inga at son sinn ok "Erngeirr at bróður sinn. "Ásbjǫrn ok "Tíðkumi hjoggu
Sö 222
"K[vi]kr lét hǫggva ste[i]n þenna eptir "Holmfast, son [sinn].
Sö 223 „
... faðir at son rúnar
Sö 237
létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
Sö 250 $
"Gynna/"Gunna reisti stein þenna eptir "Saxa, son "Halfdanar.
Sö 254
dauðr í liði "Ingvars, ok at "Þorstein ok at "Eystein, "Alfhildar s[on].
Sö 257 „$
"Gunnvǫr(?) lét ... ... eptir "Alfketil, [b]ró[ð]ur son ...
Sö 260
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.
Sö 265
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
Sö 266
"Jórunnr lét reisa stein at "Andvétt, son sinn, ok at "Ǫnundar. "Ásbjǫrn.
Sö 268
"Hjalmviðr reisti stein at "Þorgaut, son sinn. "Ámundi risti rúnar.
Sö 269 $
... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
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 280
létu hǫggva stein þenna eptir "Ulfrík ok þá ... feðga ok "<-aua>, son "Undrlaugar.
Sö 286 M
te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir
Sö 286 M
§A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at ... son sinn.
Sö 290
"Þórir ok "Sveinn létu reisa stein at "Vénjót, bróður sinn, son "Helgu.
Sö 296
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Ernfast, mó[ðurbr]óður sinn, son "Gyðings, ok eptir "Ólǫfu, konu sína. Gerði "Ásgautr kuml þessi.
Sö 304
"Goti lét reisa stein þenna eptir "Órœkju, son sinn.
Sö 316 „
... ok "Sveinn ok "... ... son "Þorbja[rnar] ...
Sö 317 „
"Sighvatr rei[sti ste]in at son sinn "Ólaf.
Sö 320
"Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
Sö 331 $
"Birgir(?) ok "[H]olma létu gera merki þessi at "Holma, son sinn góðan, "Holmvé, dóttur sína. "Guð hjalpi sálu þeira!
Sö 332 $
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
Sö 333 $
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í
Sö 340 $
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti eptir bróður sinn. Kross.
Sö 347
"Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð hjalpi ǫnd þeira feðga ok "Guðs móðir.
Sö 360
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í <far-nki>.
Sö 377
... [re]isa stei[n] ... [a]t so[n] ...
Sö ATA7551/92 $
... lét [r]eisa stein þenna eptir "To[s]ta(?) s[on] ...
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;314
..., son s[inn].
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§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.
... 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.
Hér liggr "Ávarr(?), "Mattiasa son, af "<føtto->.
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Mik á "...kanpr(?) "Ívars [son](?) ... ...
"Auga reisti stein þenna eptir "Ásbjǫrn, son sinn.
... son(?) ...
"Bróðir setti stein þenna eptir "<hi–o>, son sinn, harða góðan dreng.
"Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir
fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son.}
Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson "Bróðurs. {Bene es.}
"Geirvǫr lét ge[ra] ... "Ulf(?), son sinn, ok "Sigt[rygg] ...
"[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.
... [ge]ra(?) stein ... son ...
"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.
"Gyríðr lét reisa stein at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
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§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
"Ólafr ok "Gunnhildr létu reisa stein eptir "Gunna, son sinn, ok "Ketill lét eptir bróður sinn. "Œpir risti rúnar.
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"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.
"Alríkr lét rétta stein [o]k brú gera eptir "Helga, son sinn, "Hultríkr ok "Auðin eptir bróður sinn. "Sveinn risti.

U 531
U 533
U 565 „
U 568 „
U 578 „
U 580
U 582 „
U 585 „
U 600
U 610
U 613 $
U 617
U 622
U 636
U 652
U 656 $
U 663
U 670
U 675 „
U 682 „
U 690
U 691
U 695 $
U 698 „$
U 698 „$
U 703
U 708
U 733 „
U 735
U 738 $
U 741 „
U 744
U 746
U 762
U 766
U 769
U 778

... ... "..., 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.
"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
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"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.
"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.
Gs 12 $
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ...
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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.
... ste[in] y[fi]r sinn s[on].
hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
§A ... stein eptir son, sá(?) ... ... ... §B ... ... ... ... ... ... ... dau[ðr](?)
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir
... [þ]enna eptir "<mutifu>, son sinn ... ...
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum.
góðr ... [ko]na hans lét rista/reisa kuml a[t] "Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybika[r] ... [stei]nar(?) at feðga báða. "Guð
"Jakobr ok "Hróðl[ík]n(?) létu gera þenna stein eptir "Aldvið, sinn son.
"Ól[a]fr ... létu gera stein þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u] ... pat[e]rnos[te]r fyrir
"Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði
... lét gera s[tein] ... [e]ptir son sinn ...
... [y]fir/[e]ptir "Auðb[jǫ]rn, son sinn.
"[G]unnarr(?) ok "Gunnreifr reis[ti] ... [e]ptir "Hróðhvat, son "...hvatar, bróður "Heil... "Guð hjalpi an[d] hans. "Aldviðr,
Biðið yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik gera.
... ... "Jóhan "Ólafs son er(?) ...
"Farulfr son ... þeir ráð ... ... ...
"Hróðlau[g] [l]ét reisa ... [e]ptir "Friðbjǫrn, son si[nn].
§A "Hróðþjóð gerði mik fyrir son sinn. "Líknviðr á mik. §B byrðingr
§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.
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi hans.
"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.

DR 94
"Tóli reis[t]i stein þenna ept "Ingjald, son sinn, mjǫk gó[ðan dren]g. Þau munu minni ... ... ...
DR 96
"Végautr reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
DR 97
"Þyrvé, "Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
DR 106 „
ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan þegn.
DR 111 $M
§A "<þuæþ> gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás gæti. §C
DR 117
"Áni reisti stein þenna ept "Áskel, son sinn, er dauðr varð með "Þóri í "Eyrasundi.
DR 118
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
DR 120 $
"Áskatla reisti ... "...[gí]sl, "Spaka son, stein þenna.
DR 132
"Þorkell setti stein ept ... ... son, fǫður sinn.
DR 145
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
DR 145
"Tóki(?) setti stein þenna ept "Ásta, son sinn, "<lutaris> son.
DR 201 „
... 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
N 244
N 245
Br Olsen;189 $
Br Olsen;190B $
Br Olsen;193A $
Br Olsen;200B $
Br Olsen;215 $

U 130

Sm 39 $
U Fv1974;203

"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.
"Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir "[Ul]f, son sinn.
"Þorsteinn reisti kross þenna ept "Ófeig, son "Krínáns.
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson "Hafrs. {<ihsvs>}
... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir "Þor...
kona er "Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan.
sona (1 förekomst)
"Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
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 (19 förekomster)
Sm 83 M
Faðir ok móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi sálu han[s].
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 83 M
§P "Eindriði skar mjáfingr sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr "Ólafs á "Ló.
N 162
"Gnúpr reisti stein þenna, sonr "Þorleifs, sonar ...
N A231 $M
§A "[Sv]eins sonar "Skúla sonar §B [rúna]r þessar þá er hann fór ...
N A231 $M
§A "[Sv]eins sonar "Skúla sonar §B [rúna]r þessar þá er hann fór ...
IS IR;107 M
Hér hvílir "Gísl "Jóns sonr "Gísls sonar.
IS IR;116 „M
sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr "Guðmunds sonar ...

IS IR;176 M
IS RunaIslandi16 M

"Sigríðr "Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit
Hér hvílir "Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.

Sm 158 „M
U 353
U 353
U 546 $
U Fv1959;196

Soni (5 förekomster)
... "Soni risti rúnar ... {...}
"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.

Öl 39 $
Ög 105 $
Ög 162
Sö 60
Sö 106
Sö 120
Sö 131
Sö 137
Sö 151
Sö 295 „
Sm 114 M
Sm 117 „M
Sm 144
Sm 145 M
Vg 119 $
Vg 133
Vg 143 M
Vg 146 „M
Vg 146 „M
Vg 178
Vg 179
U 29 $
U 29 $
U 98 „

sonr (133 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.
§A "Kristus "Do[mi]nus(?), "Kristus kon[ungr](?), "Kristus sonr §B "<iokis> skrifaði mik á "Ólafs degi ... ... ... "Guð mik signi
... "Guð, "Maríu sonr, signi hústrú "Maríu sál af "Áslabúðum.
§A Sonr naut smíða "Káta, §B "Véfríðar/"Véfrøðar [s]on[ar]. §C
{Hic iacet "Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir
§A "Eivísl gaf, "Eiríks sonr, gaf "Alrík[r] ... §B ... gaf <rau-> at gjaldi [Þ]á(?) sa[t]
"[Stein]þórir(?), "Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
Hér liggr "Þorkell, yngsti sonr "Daglangs ok "Steinu.
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me
"Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.}
frænda sinn, ok "Ása(?) at bónda sinn, en sá var "Kolbeins sonr. Sá varð dauðr í "Grikkjum.
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður s[inn], dreng harða
"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
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
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 $
... "...undr "Greip[a]/"Grip[a] sonr reisti ... ... ... [b]róður hennar <iauaʀiu> eigi/"Eiki... ...
J RS1928;66 $
"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna
Bo NIYR;6
§P "Jamts §Q "J[ón] "Á[s]m[undar] s[onr].
G 63 M
ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
G 77
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira
G 122 M
Hér hvílisk herra "Jóhan "Raðars sonr, af "Atlingabó/"Atlingbo ...
G 254 $M
§A Þǫkk, herra "Kristr. "Eyrhvatr hefr gert, klokkara sonr. Amen. §B Laetabundus.
G 291 $M
"Lafranz, "Bótviðar sonr meistara, gerði kirkju þessa, af "Áskelheim/"Eskilhem.
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[H]ér liggr ... "<kiæ-> "Ebbis sonr(?).
"<ua–>, "Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína. "...kell h[jó].
§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.
Hér liggr "Ísulfr "Þorgísls sonr.
"Þórðr "Amdis sonr hvílir hér.
§A Kirkja er "Kristi kend, mǫnnum, §B "Sveinn sonr "Geirmundar, til miskundar.
"Sveinn "Sassurs sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari "Búi gerði mik.
§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
fructus ventris tui. Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins sonr undir.
"Kristr "Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup
Hér liggr "Einarr "Arnbjarnar sonr. "Guð.
§A Sankta "María á mik ok hennar sonr "Kristr §B ok allir helgu "Guðs ok allir postolar hans.
skar mjáfingr sonar "Ólafs illa. §Q "Eindriði skar, "Mjáfingr, sonr "Ólafs á "Ló.
"Þormóðr "... s[onr] [á] "Þ[orpum] gerði mik.
"Gnúpr reisti stein þenna, sonr "Þorleifs, sonar ...
Hér liggr "Þorleifr, sonr "Gunnars(?) á "Birt[i](?).
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
sonr/suðr
"... vaskr(?), sonr "Þóris á ...
<abc> "Ívarr gerði mik, sonr "Þóris "Sindras[onar].
§A "Halldórr §B "Kárs sonr á.
Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar þessar. §C <fuþorkh[nias]>
"Þorkell "Ǫnundar sonr, austmaðr af "Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.
"Erlingr "Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir
"Erlingr "Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða
"Erlingr "Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok ... ...
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... [hvíli]r/[epti]r "Ǫssur "Ásbjarnar sonr.
"Jó[hannes] "Jóhannes faðir "[J]esus deus meus "Eloi ok sonr ok andi.
Hér hvílir "Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál hafi.
Hér hvílir "Gísl "Jóns sonr "Gísls sonar.
Hér hvílir "Páll "Halldórs sonr, sem "Guð hans sál hafi.
Hér hvílir "Sæmundr "Gamla sonr.
Hér hvílir "Þórðr "Valgarðs sonr, "Guð hans sál hafi.
§P Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr
sonr, "Guð ha[ns sá]lu haf[i]. §Q Hér hvílir "Guðmundr "Jóns sonr "Guðmunds sonar ...
"Gautr "Sigmu[ndar sonr]
Hér hvílir "Jón "Óla[fs sonr].
Hér hvílir "Hallr "Hrana sonr.
§A [Hé]r hví[l]ir undir "Þo[r]gísl ... §B "Eyjulfs s[onr].
Hér liggr undir "Gamalíel "Þorleifs sonr.
Hér liggr "Hallr "Ara sonr.
Hér liggr "Þórðr "Ívars sonr.
Hér hvílir "Torfi "Bjarn[a sonr].
"Hlaðgerðr "Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús sonr. Bið fyrir.
§A [Hér hvílir] undir "Hjalti "Guðmu[ndar sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr prestr "Guðmun[dar sonr].
sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr prestr "Guðmun[dar sonr].
Hér hvílir "Jón "Gísl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sál.
"Eyjulfr "Kolbeins sonr reist rúnar þessar hátt.
f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.
§A <t> "Arnfinnr reist rúnar þessar, sonr "Steins. §B <þu-st> ...
§A "Óframr "Sigurðar sonr §B reist rúnar þessar.
§C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan land.
"Þorst[ei]nn "[E]inars sonr reist rú[n]ar þessar.
"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.
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...sonr (1 förekomst)
§A ... "Þorgarðr(?) "Narfasonr §B "...sonr "Erlendr "B[i]rgisonr(?), "Sigurðr "Helgasonr §C ...
sonu (55 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.
..., sonu sína.
"Gunnhvatr reisti stein þenna eptir "Þorstein ok "Þorlak, sonu sína.
Lét "Ingigeirr/"Ingigerðr annan reisa stein at sonu sína, sýna gerði. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Þórir hjó.
"Þrýðríkr stein at sonu sína, snjalla drengi, fór "Óleifr/"Gulleifr í "Grikkjum gulli
Hér skal standa steinar þessir, rúnum ro[ð]nir, reisti "G[uðl]aug at sonu sína, ok "Hjalmlaug at brœðr sína.
"Ei... ... [hǫgg]va [st]e[in] ... [s]onu "Eimund[ar] ... sunnarla á "Serkl[andi].
"Végautr ok "... reistu stein e[ptir] ... ... [so]nu sína.
"Guðlaug [l]ét reisa [stein ept]ir "Þorgeir ok "Frosta, son[u] sína ok "Einjótr at stjúp sinn.
"Holmfastr, "Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir risti.
... "Ulf/"...ulf sonu sína. "Guð hj[alpi] ...
"Spakr lét gera kuml eptir sonu sína "Svein ok "Hrœming.
"Hró[l]f[r](?) [reist]i stein þenna eptir "... ok "... sonu sína tvá ... sálu þ[eira].
"Þórunnr setti stein eptir "Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína "Svein ok "Tófa. "Guð hjalpi sálu þeira.
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína "Svein/"Stein ok "Þorstein ok at "Sám, drengi góða. "Œpir at
"...ríðr reisti stein eptir sonu sína, "Svein ...
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel.
ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
"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
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 fyrir
eptir "Ingimar, bónda sinn, ok eptir "Dan ok eptir "Banka/"Bagga, sonu sína. §B Þeir bjoggu í "Runbý ok bú áttu. "Kristr hjalpi sálu
ok "Holmfríðr láta reisa steina eptir "Fasta ok "Sigfast, sonu sína. Þeir dóu í hvítaváðum.
"Jarpi lét stein eptir so[nu] sína tvá.
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t>
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"Háruk, bróður sinn, en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar þessar.
gera merki at "Spjallboða ok at "Svein ok at "Andvétt ok at "Ragnar, sonu sína ok "Helga/"Egla/"Engla, ok "Sigríðr at "Spjallboða, bónda
"Rúni risti rúnar eptir sonu sína "Sverra(?) ok ...
"Þingbjǫrn lét hǫggva stein eptir sonu sína.
"Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at tvá(?) sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal.
§Q "Ásgei[rr(?) ok "G]íslaug létu <ritu> rétta stein þenna at sonu sína "Ádjarf ok "Slóða. "Ásmundr hjó rúnar réttar þeim ráða skal.
lét gera bæði brú ok rétta stein eptir bónda sinn "Jarl ok sonu sína "Sigurð ok "Sig... ... ... merkisgerð "Vani(?) ok
lét reisa stein eptir "Ígulfast(?) ok "Svarth]ǫfða, sonu sína.
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri, kvam hann
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
"Fastvé lét reisa stein eptir "Gerðar ok "Ótrygg, sonu sína. Annarr varð dauðr í "Grikkjum.
"Gunnelfr lét reisa stein eptir "Ásbjǫrn ok at "Gota, sonu sína.
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
lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál ... ...
"Hróðvísl ok "Hróðelfr þau létu reisa steina eptir so[nu sína] þrjá. Þenna eptir "Hróðfúss. Hann sviku blákumenn í
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.
"Ásbjǫrn ok "Tumi þeir settu stein þenna eptir "Hrói ok "Leikfrøð, sonu "Gunna "Handar.
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sonum (3 förekomster)
Dat "Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata
"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.
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sonus (1 förekomst)
Dat "Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata blanditur.
sophiae (1 förekomst)
§A ... §B ... ... §C ... salutis(?) sopiet(?)/sophiae(?) ... et(?) ... latus(?)
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sopiet (1 förekomst)
§A ... §B ... ... §C ... salutis(?) sopiet(?)/sophiae(?) ... et(?) ... latus(?)
sorde (1 förekomst)
§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir
sorð (1 förekomst)
ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal.
sorg (2 förekomster)
"Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri.
mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með sorg nú ...
sorgþungr (1 förekomst)
reisti stein þenna §B ept "Steinar, bróður sinn. En "Ulfríkr §A sorgþungr g[erði].
sori (1 förekomst)
§A Ek sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn
Soria (1 förekomst)
vos, septem sorores ... ... "Elffrica(?) "Affricca, "Soria, "Affoca, "Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et

DR Aarb1987;205 M

sorores (1 förekomst)
Coniuro vos, septem sorores ... ... "Elffrica(?) "Affricca, "Soria, "Affoca, "Affricala.
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Sót (1 förekomst)
... [reis]a stein eptir "Sót(?), bó[nda] sinn, ok "Geirmarr at mág sinn. "Œpir risti.
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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 ...
sótdript (1 förekomst)
... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með sorg nú ...
soter (3 förekomster)
§A ... "[Ja]cob(?), Credo ... "Hely ... §B ... Soter, Ag[ios] §C ... Eia. Deus §D Agla <londu>, §E Agla, Agla.
§PA ... §PB agla tetragramma[ton] "Jesus soter(?) ... pater arethon(?) §PC filii/fili[us] ... §QA P[rincipiu]m
pantocrathon. §RA "M[aria] a[ve] §RB agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater "Ch[ristus] r[ex] adon[ai] §RC
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Soter (2 förekomster)
"Adonai ... agios athanatos eleison Alfa et O[mega] §B "Messias "Soter §C Filex artifex "Deus "Jesus salvator agios athanatos eleison
Sanctus. §D Istius hom[inis] [c]um tua misericordia. Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons et Origo bonis, "Paraclitus
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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
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Sótrangi (1 förekomst)
§A Þá reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er endimerki ór austr í "Langaforsinn. §C fura §D ...
sótt (3 förekomster)
"Eyndr ... [þenn]a eptir fǫður ... [tó]k sótt á "Gotlandi, "Hagni(?)/"Agni(?) á "Sikum(?). Hann(?) var bezti
þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir
§A Svefn bannar mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok
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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
spa (1 förekomst)
Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat brytz. §B Uþarba spa.
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.
spat (1 förekomst)
§A ... með hesti rauða §B ... spat(?) argr(?) ...
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spem (1 förekomst)
e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?) dedisti(?).
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.
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spiritu (1 förekomst)
Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E ...
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spiritum (4 förekomster)
§P ... ... ... ... spiritum meum redimisti ... ... veritatis ... §Q Dominum ... spiritum
... spiritum meum redimisti ... ... veritatis ... §Q Dominum ... spiritum meum redimisti me Domine deus feritatis
In manus tuas, Domine, commendo spiritum tuum, "Ása.
Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis
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spiritus (16 förekomster)
"Benedicta, a morbo ... ... ... In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen.
[spirit]us sanctu[s] [a]lfa et o ...
"Jesu "Chr[i]sti, "Guðlaug, "Domini patris et filii, "Guðlaug, [s]piritus sancti, "Guðlaug, Amen. Crux "[Chris]ti pater, crux
Crux "[Chris]ti pater, crux "[Chris]ti filius, §B crux "[Chris]ti spiritus sancti, "Guðlaug, amen. "Christus regnat, "Christus,
"Christus filius dei vivi. In nomine patris et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam
In nomine patris et filii et spiri[tus] [sancti].
... [al]fa o[mega] ... no[mine](?) susbiristæ ... nomine spiri[tus] mitiusæoani febris amen agla "María
Pax patris et filii "Christi crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes
"Christi(?) "Christus contra omnes adversiones immundi spiritus in[i]usti(?) <o-i> Amen. B[e]nedicat nos "Deus, "Deus noster.
laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in
"Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit "Christus regnat "Christus
§A "Guðríðr. In nomine patris et fili et §B spiritus sancti. Amen. Dominus "Jesus "Christus. Amen.
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§A In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Currat(?) §B pia crux et passio Christe, qui me
§A ... spir[itus] ... §B ... [spir]itus(?) s[anctus](?) ... ...
§A ... spir[itus] ... §B ... [spir]itus(?) s[anctus](?) ... ...
salva oculos §B Immensus Pater, [i]mmensus Filius, immensus §C Spiritus Sanctus. §D Istius hom[inis] [c]um tua misericordia. Messias,
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
"[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)
ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú
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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
spón (2 förekomster)
§A Spón spón. §B ...
§A Spón spón. §B ...
sporðstóll (1 förekomst)
sporðstóll(?)
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
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sprengir (1 förekomst)
§A ... [fr]oknan dreng, á blóði sprengir, §B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s [d]ó[mi].
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springr (1 förekomst)
víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll
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spriritus (1 förekomst)
... purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in
spyr (2 förekomster)
ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil,
§A Spyr "Ástríði ... §B ... ást ...
spýta (3 förekomster)
spýta
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
<st> (2 förekomster)
epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].
§A "Ása ann "<st->. §B Ek veit.
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
staba (2 förekomster)
§PA "HaþuwulfR/"HaþuwulfaR §PB satte §PC staba þria §PD fff. §QA [Apt] "Haþuwolfa §QB [...] satte §QC [þessa]
þria §PD fff. §QA [Apt] "Haþuwolfa §QB [...] satte §QC [þessa] staba þria §QD fff.
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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 (4 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](?) ...
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í
"Þorkell "Ǫnundar sonr, austmaðr af "Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.
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 (8 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
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.
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](?)

Stafangri (1 förekomst)
"Ingibjǫrg unni mér þá er ek var í "Stafangri.
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stafar (1 förekomst)
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.

DR 40

stafi (1 förekomst)
§A "Áslakr gerði mik. Rúnar ek ríst ok ráðna stafi. ... §B ...

N 13 M

Stafi (1 förekomst)
Þessar hurðir gerði "Þórðr á "Stafi, en "Kári [gerði] hringana góðu.
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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>.
staina (2 förekomster)
§A Eka "Sigimarz ... §B ... raisido’ka staina ... ... ... ...
Ek "Hrazaz/"Hraþaz satido [s]tain[a] ... "Swabaharjaz s[a]irawidaz. ... "Stainawarijaz fahido.
Stainawarijaz (1 förekomst)
satido [s]tain[a] ... "Swabaharjaz s[a]irawidaz. ... "Stainawarijaz fahido.
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stainaz (1 förekomst)
§A ... §B stainaz(?)
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 (3 förekomster)
§A ... um all ... §B Kvǫl stal ǫll.?
með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?)
er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]
Stála (1 förekomst)
"Þorlafr "Stála sonr reisti stein eptir "Ólaf "Erlendsson á "Bygglandi.
stallara (1 förekomst)
"Tófa reisti stein þenna eptir "Vráa, fǫður sinn, stallara "Hákonar jarls.
stallari (1 förekomst)
"Vígleikr s[t]allari re[i]st.
<stʀalr> (1 förekomst)
"Jar[g]eirr reisti stein þ[enna] ... <stʀalr> <kar-> óníðingr.
stand (1 förekomst)
"Guð ... "Þorleikr ór "Hæra. Stand þar! "Pétr "Svali mik skrifaði. Amen.
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standa (19 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,
gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
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] ...
standari (2 förekomster)
§A suðr §B vestrnorðr §C austrnorðr §D austrsuðr §E standari §F standari
§A suðr §B vestrnorðr §C austrnorðr §D austrsuðr §E standari §F standari
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 ...
stankar (1 förekomst)
ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr prí[ma]ði. §F ...
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stant (1 förekomst)
§A ... [quo]niam (h)ortando com... §B ... §C faciet stant(?) or...
Stari (1 förekomst)
"Starri/"Stari reisti ... [fǫð]ur/[bróð]ur sinn. En ...
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 ...
statt (2 förekomster)
{Hic iacet "Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria,
Statt í friði "Guðs, "Ása.
<ste> (1 förekomst)
spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et
stein (1625 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.
§P ... stein "Unu/"Unnu. "... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu.
§P ... stein "Unu/"Unnu. "... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu. "Henrik(?) gerði mik.
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
"... reisti stein þenna eptir "Styrkár, fǫ[ður] ...

Öl 15 „$
"Ábjǫrn(?) reisti stein þenna eptir ... fǫður sinn ... "Víkar, bróður sinn.
Öl 16 „
... ok "Drengi ok "Sigsteinn, þeir brœðr reistu stei[n eptir] "Véfast. "Guð hjalpi ǫnd hans.
Öl 17 „
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir "Ingjald, bróður sinn.
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 23 „$
ok "Ásgautr ok "Sæbjǫrn/"Sigbjǫrn ok "Geirbjǫrn létu reisa stein eptir "Borggeir, fǫður sinn. Hjalpi "Guð hans ǫnd.
Öl 25 $
"Jǫrundr(?) rétti stein eptir "... [br]óður sinn.
Öl 26
"Guðfastr ok "Helgunnr ok "Nennir, þau mœðgin létu reisa stein eptir "Svein fǫður.
Öl 28 $
§P "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. "Halfborinn, bróðir
Öl 28 $
sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið, dreng góðan. Halfborinn, bróðir
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 bónda
Öl 37 $
"Ólafr ok "Gamall ok "Saxi reistu stein þenna eptir "Un, fǫður sinn. "Geirvé lét at bónda sinn hérsug
Öl 39 $
"Sveinn gerði eptir sinn fǫður, "Víkar, sonr einigi sjalfr reisti stein.
Öl 41 „$
"Eysteinn ok "Sighvatr ok "Auðhvatr létu reisa stein þenna ok brú þessa eptir "Ávi(?), fǫður sinn ...
Öl 42 „$
... þenna stein eptir "Sveina/"Sveini, ...
Öl 43 $
fǫður sinn [harða](?) góðan. ... "[O]ddvarr(?) risti rúnar ... stein ...
Öl 46 $
"Þórir ok "Þorsteinn ok "Þorfastr, þeir brœðr reistu stein at "Gunnfús, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Öl 48 $
§P ... stein [a]t son sinn ... §Q ... "Vésteinn [a]t son sinn ...
Öl 49 „$
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
Öl ATA4703/43 $
§P "... [o]k "Guð... lé[t]u reisa st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir]
Öl ATA4703/43 $
st[ein] þ[enna] ... §Q "Þorlakr ok "Guðmóðr létu reisa st[ein eptir] "Þorbjǫ[rn].
Öl KALM1982;57
"Spja[ll] ok "Eilífr/"Eileifr ok "Bófi, þeir létu [rei]sa stein e[ptir] fǫð[u]r sinn, "Sæfús.
Öl Köping1
... rétti st[ein] ... ... ...
Öl Köping49
... [s]tein eptir "Bjǫrn, son sinn. "Guð ...
Öl Köping50
... "Ulfr ... [reist]i/[rétt]i stein ...
Öl Köping54
... [l]ét reisa stei[n] ... [b]ónda sinn. "Guð ...
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] ...
Ög 3 „
... ... stein þenna eptir "Fasta, son sinn. "G[uð](?) hjalpi(?) ...
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.
Ög 13
"Sigsteinn reisti stein þenna eptir "<i-ui>, fǫður sinn.
Ög 14
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Jarna, son sinn.

Ög 18 $
Ög 20 $
Ög 21
Ög 22
Ög 23 „
Ög 25 „
Ög 26
Ög 27 „
Ög 30
Ög 31
Ög 32 $
Ög 34 $
Ög 37 „
Ög 38
Ög 42 $
Ög 44 „
Ög 46
Ög 47 $
Ög 49 $M
Ög 51 „
Ög 56
Ög 60 „
Ög 61
Ög 62 $
Ög 64 $
Ög 66
Ög 67
Ög 71 „$
Ög 77
Ög 81 $
Ög 83 $
Ög 84 „
Ög 85 „
Ög 86 „
Ög 88
Ög 91 $
Ög 92 „

"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.
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.
"Bergviðr/"Barkviðr gerði stein þenna ... "...røð. "Guð hjalpi sál hans.
"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.
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"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
"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
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"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.
"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.

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
Ög Hov4;18
Ög Hov8;19
Ög Hov37;28
Ög Hov95;34
Ög Hov97;35
Ög Hov100;36
Ög MÖLM1960;230
Ög N251
Ög NOR2001;30A
Sö 2
Sö 3
Sö 4 „
Sö 7
Sö 8
Sö 9
Sö 10
Sö 11

"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.
[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
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"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.
"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
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"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.
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.
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"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.
... 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] ...
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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.
"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.
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... ... [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.
mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í
"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
"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 ... ... ... ...

Sö 317 „
"Sighvatr rei[sti ste]in at son sinn "Ólaf.
Sö 318 $
§A "Kylfingr ok "Holmgeirr létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B
Sö 320
"Geirhvatr ok "Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng
Sö 323 „
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
Sö 325
"Kaupi reisti stein eptir "Sveini, fǫður sinn.
Sö 326
... [reis]tu stein þenna ...
Sö 333 $
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn.
Sö 335 $
... "Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn "Ósníkin, sá fórst austarla með "Ingvari,
Sö 338
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður sinn ok
Sö 341 „
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.
Sö 342 „
"[Þo]rgeirr reistu s[tein] ...
Sö 343
"Ingjaldr reisti ok "Þorsteinn stein þenna at "Arnfast, fǫður sinn.
Sö 344
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn [snj]allan(?).
Sö 345 $
§A ... [ste]in þenna at "Geir... ... [Ha]nn er en[d]aðr út [í] "Gr[ikkjum]. §B
Sö 346 $
"Slagvi(?)/"Slagvér(?) ok "Sveinn(?) þessir reistu stein at bónda ok at bróður sinn.
Sö 347
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok "Ingiþóru. "Guð
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 352
§A "Helgulfr(?) reisti stein þenna at "Þorfast, mág sinn, "Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa
Sö 354
"[Bjǫ]rn(?) lét reisa stein e[ptir] ...
Sö 360
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í
Sö 362 $
"Kolbeinn ok "Juli reistu stein eptir "Ingvar, bróður sinn.
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
Sö 370
... ... stein ... ... ... ... ...
Sö 374 $
... l[é]t r[e]isa stein [e]ptir "Manna/"Mána, "Myskju bróður. "Styfjaldr(?) risti rúnar
Sö 377
... [re]isa stei[n] ... [a]t so[n] ...
Sö 382 „
"... reistu stein þenna eptir "Þorgísl, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál hans.
Sö 383 $
... [st]ein(?) ... ... "Rúna(?) var.
Sö ATA6491/60
... rétta stein þenna at "Rúnul[f] ...
Sö ATA4207/71
... [s]tein at ...
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
Sö Fv1948;298 $
"Bjarni ok "[G]ei[rr] létu [r]eisa stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður
Sö Fv1954;20
"Bjǫrn lét reisa stein ep[tir] ... ... [dauð]r austr í "Grikkjum. "Bjǫrn hjó.
Sö Fv1958;242
"Ǫnundr ok "Brúni reistu at "Kolbein þenna stein.

Sö Fv1971;208
Sö Fv1973;189
Sö Fv1982;235
Sö Fv1984;253
Sö Fv1986;218 $
Sö NOR1997;26
Sö SB1965;19
Sm 1 $
Sm 2 „
Sm 5
Sm 6 M
Sm 8 $
Sm 10
Sm 11
Sm 17
Sm 19
Sm 28 $
Sm 29 $
Sm 31
Sm 34 „
Sm 39 $
Sm 42
Sm 44
Sm 48
Sm 51
Sm 52
Sm 53 $
Sm 55 $
Sm 61 $
Sm 63 „
Sm 64 $
Sm 69 $
Sm 71
Sm 72
Sm 75
Sm 76
Sm 77

"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
"Bósi telgði kirkju. ... "Bósi telgði stein til "Skatamanna(?) kirkju.
"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
§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.
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"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 ...
"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]
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"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] ...
"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
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"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.
"[Bjǫ]rn gerði stein "<gnumante>, [f]ǫður(?) sínum.
"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.
"Hrani lét gera stein þenna at "Pétr, fǫður sinn.
... [ge]rði(?) s[tein](?)
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl
"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 ...
"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.
"Áskell lét stein þe[nna] ... ... [lé]tti(?) þeim til ró.
"Guðmundr reisti stein þenna eptir "Áskel, bróður sinn, dreng harða góðan. Hjó(?)
"Þórðr. {Hic iacet "Þ[órðr]}. "Bjǫrn lét gera stein.
"[Stein]þórir(?), "Sí[ð]u(?) so[nr], reisti stein þenna [e]ptir "Svein, bróður sinn.
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"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](?) ...
... [ge]ra(?) stein ... son ...
"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].
"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.
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... stein þenna e[ptir] ..., bróður "Sæfa.
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
"Gunnbjǫrn lét gera stein þenna yfir "..., 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].
"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
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"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.
"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.
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"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(?) ...
"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.
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§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.
"Andórr telgði þenna fagra stein ...
... 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.
"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] ...

U 283 „
U 286
U 287
U 288
U 294
U 295
U 295
U 300 „
U 301 „
U 302 $
U 304 $
U 305
U 306
U 313
U 317 „
U 318
U 319
U 320 „
U 321
U 322
U 324
U 325
U 328
U 333
U 334
U 335
U 336
U 338
U 341
U 342 $
U 343 „
U 345 „
U 346 „
U 349 „
U 350 $
U 351
U 353

"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
... 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.
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"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
... 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.
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§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.
"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.
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"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
"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(?),
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"...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] ...
"Guðleifr ok "Sigviðr, "Aldulfs ... arfa[r], létu hǫggva stein eptir fǫður sinn ok "Sigborg, móður hans.
"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
"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.
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"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
"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].
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... "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.
"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.
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"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] ...
"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 ...
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"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.
... [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
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"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.
... ... ... "<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.
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§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.
"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.
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"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>.
"...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.

U 1052
U 1056
U 1062
U 1063 $
U 1064 „
U 1065 $
U 1065 $
U 1068
U 1069 $
U 1070
U 1074 „
U 1075 „
U 1076 „
U 1079 $
U 1080 $
U 1083 „$
U 1084
U 1086 „
U 1087 „
U 1088 „
U 1089
U 1092 $
U 1093
U 1094 „
U 1096
U 1098
U 1102 „
U 1106
U 1107
U 1110
U 1111
U 1116 „
U 1116 „
U 1118 $
U 1119
U 1120 „
U 1121B

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.
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] ...

U 1122
"Sveinn ok "Sibbi, "Gunnarr létu reisa stein at "Hemkel/"Heimkel, fǫður sinn. "Kristr hjalpi sál
U 1123
... "...ugi létu reisa stein eptir "Oddgeir, fǫður 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 1131 „
"Jǫfurr r[eisti] stein eptir "Fulluga, fǫður sinn.
U 1138
... reis[a] [s]t[ein] [þ]enna eptir "... [so]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ...
U 1139 $
§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En
U 1139 $
rúnar þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En
U 1143 $
"Klettr(?) ok "Bleikr reistu stein þenna eptir "Gunnvið, fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari.
U 1145
"Ríkr lét reisa stein þenna eptir "Fasta, fǫður sinn, ok þau "Gunnþrúðr. "Guð hjalpi
U 1146
"Ráðulfr ok "Fundinn ok "Ǫnundr, brœðr, réttu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, hinn málspaka, son "Uggs í
U 1149
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok
U 1149
"Guð 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.
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 1155
"Hrólfr ok "Bjartr(?) reistu stein eptir "Rǫskulf. "Guð hjalpi ǫnd hans.
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 1158
"Guðsteinn(?) ok "Eistr ok "... ok "Áki létu reisa stein [eptir] "Freygeir, fǫður sinn. "Lífsteinn hjó rúnar þessar.
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,
U 1162
"Bjǫrn ok "Halfdan létu [re]isa stein at "Ǫzur, fǫður, ok "Þórunnr [at] bónd[a].
U 1163 $
ok "Kǫrlungr ok "Eringeirr/"Eringerðr ok "Nasi/"Nesi létu reisa stein þenna eptir "Erinbjǫrn, fǫður sinn snjallan.
U 1164
"Ernlaug lét hǫggva stein eptir "... ... sinn. "Lífsteinn hjó rúnar.
U 1172
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
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 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 ATA5734/59 $
§A ... [þe]nna(?) stein ... mun falla ... §B "Nann(?)/[frœk]nan(?) fǫð[ur](?)/fœð[ir](?)
U ATA4909/78 „
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ...
U Fv1948;168
"Sibbi ok "Ingríðr létu reisa stein eptir "G[a]ga(?) ok at "Hǫrð, sonu sína, "Sigmundr ok "Sigfastr
U Fv1953;263
"Helga lét reisa stein eptir "Sverting, b[ónda] ... ... [a]t "Eystein ok at "Heming,

U Fv1953;266
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
U Fv1953;268
... [stei]n at ...
U Fv1954;4
... stein þenna ... ...
U Fv1955;216
"Guðríkr o[k] "Gillaug reistu stein eptir "Þorkel, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U Fv1958;250
"[Ǫ]nundr lét reisa stein þenna at sik kvik[va]n.
U Fv1959;188
"Sigsteinn ok "Erin[vé l]étu stein hǫggva eptir "Eil[eif, son sinn].
U Fv1959;250
... stei[n] ... ept[ir] ... ǫnd ... ...
U Fv1959;259
... [s]tein þenn[a] ...
U Fv1959;260
... [lét]u rétta stein ...
U Fv1972;271
"Skagi o[k] ... ... ... reisa stein eptir "Freybjǫrn.
U Fv1972;272
... stein ... ... ok ... ... móður s[ína]
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 st[ei]n[ar](?)
U Fv1975;169
... ... "[Í]gulfríðr/"Holmfríðr reis[ti] st[ein] eptir "Otr, bróður s[inn].
U Fv1976;104
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr 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
U Fv1977;163
... stein eptir ... [bró]ður/[fǫ]ður sinn ...
U Fv1978;226
"... rétti stein eptir "Ernmu[nd] ... eptir "Þegn ok gerði brú. Bjargi "Guð ...
U Fv1979;244B
... Hann lét rei[sa s]tein þe[nna] ... sá ... [hja]lpi hans [sál]u ...
U Fv1983;228
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
U Fv1988;241
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok]
U Fv1990;32A
... stein þenna e[pti]r ...
U Fv1990;32B
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
U Fv1992;156
... stein þenna ... eptir ...
U Fv1992;157
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð
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 NOR1995;19 $
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...
U THS10;58 $
"<isa> lét stein hǫggva eptir stjúp[a] sína ok "Helga lé[t hǫggv]a eptir sonu
Vs 3 „
"Ingirún lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat
Vs 5
"<kra-hni-> lét reisa s[tein] ... var farinn til "Engla[nd]s. Dó í "Spjallboða ... Hjalpi
Vs 15
þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli
Vs 15
ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir réttan, þann standa má, "Balli hi[nn] "Rauði eptir bróður.
Vs 16
"<ernbarua> lét reisa stein ep[tir] ... risti
Vs 18 $
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til
Vs 19
"Gunnval[d]r lét [reisa] stein þenna eptir "Orm, stjúp sinn, dreng gó[ða]n, ok var farinn

Vs 20
Vs 21
Vs 29
Vs Fv1988;36 $
Nä 8
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Nä 32
Nä 34
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Gs 7
Gs 11
Gs 12 $
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"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
... l[é]t gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál
"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.
"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.
[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 NIYR;1 M
"María mær h[jalp]i þeim er þenna stein gerði.
Bo Peterson1992
"Hǫr/"Jór í "Ám stein vann/þann hér á múla.
G1M
"Hróðleikr lét gera stein ok skera yfir "Hróðfinn, bróður sinn.
G2M
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
G 4 „M
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
G 5 „$M
... ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína.
G 11 „M
"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir
G 12 M
"Pétar lé[t] gera stein [þe]nna yfir "[B]ótheiðu ... ... ... ... ... f prímst[afr] ...
G 13 M
"Jakobr ... gera stein. Biðið bœnir yðrar fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ... ... ... ... ...
G 15 „M
"Ólafr lét gera stein ... ǫllum himinríki. Amen.
G 21 M
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju
G 24 M
... ste[in] y[fi]r sinn s[on].
G 28 $M
"Hegleikr gerði stein þenna. "[Kat]rín(?) ok "Auðulfr þeir létu ger[a] ...
G 29 „M
Þenna stein lét gera "Karin, "Sigtryggs, yfir "Bótheiðu, sína dóttur.
G 33 M
"Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira
G 35 M
"Katrín, "Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve.
G 36 $M
"Bótgeirr meistari gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í
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G 41
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G 46 M
G 55 $M
G 60 M
G 66 $M
G 67 $M
G 68 M
G 71 „$M
G 76 „M
G 80 $
G 92 $
G 99 M
G 100 M
G 102 M
G 103 $M
G 111 $
G 112 $
G 113
G 151 M
G 161 $M
G 174 M
G 182 M
G 188 $
G 188 $
G 201 M
G 203 $
G 207
G 208
G 212 M
G 213 M
G 215 M
G 226
G 228
G 231 M

"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...
"Bótheiðr hon lét gera þenna st[ein] yfir ...
... [g]era stein ...
"Katrín "Vestrgǫrðum/"Västergårde lét gera þenna stein yfir sína móður "Bótvéu, "Si[g]tryggs ...
"[Sigr]eifr(?) ... lét gera stein eptir konu sína "Ástríði ok ...
"Auðge[ir]sarfa/"Ocksarve(?) h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve.
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave
"[Bót]viðr(?) í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál
"Eiríkr lét gera stein yfir sína [dó]ttur. Náði "Guð sál ...
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til "Eiksta/"Eksta.
... lét gera yfir ... stein yfir ... sál ok "Guð náði þeim ...
Stein lét "Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?)
§A ... stein eptir son, sá(?) ... ... ... §B ... ... ... ... ... ... ...
"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í
"Bótulfr "Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar, fǫður sinn.
"Jóhan í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið
"Sibba/"Simpa(?) reisti stein eptir "Hróðþjóð, konu sína, dóttur "Hróðgeirs í "Ǫngum/"Anga. Dó
"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
"Jakobr ok "Hróðl[ík]n(?) létu gera þenna stein eptir "Aldvið, sinn son.
"Ól[a]fr ... létu gera stein þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u] ...
Hústrú "Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
"Bótheiðr í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal
... ok "Bótheiðr þau létu reisa s[tein] ... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n.
mjǫk(?) dýrlig ... ... ... ... ... [hjal]pi sálu h[ans]. ... gerði stein ...
"Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál! "Jakobr gerði stein, "Hróðmarsarfi/"Rodmarsarve.
§A "Sigmundr lét reisa stein eptir brœðr sína ok brú gera eptir "Sigbjǫrn, sankta "Mikjáll
"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 hans ok
... ... lét gera stein yfir "Jóh[a]n ...
... ... ... ok gerði stein.
"Heilvé lét gera stein ok "Bótulfr eptir "Ólaf ok "Bo[tti], sonu sína.
... lét gera s[tein] ... [e]ptir son sinn ...
... stein þe[nna] ...
"Sigfríðr í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok
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... lét gera stein þenna yfir "Óla, faður "Bót...
"Bó[tul]f í "Bjerum/"Bjerge lé[t] gera st[ein] ... ... ... ok "Pétar ... ... ... ... ... ...
Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn, "Eimundr(?),
"Hár(?) rétti stein.
"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína
"Leiknarr reisti stein ok brú gerði [e]ptir "Leiku(?). fǫður sinn, ok eptir "Lingorm,
"Sigtryggs(?) arfar létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi dó <aglia...>.
"Sigleikr lét gera stei[n] [ept]ir "Sighjalm, fǫður sinn. Biðið góðs fyrir hans sál.
"La[f]ranz gerði s[t]ein þenna.
"... lét gera ste[in] ... ...
... lét gera stein ept[ir] ...
... Ellifu hundrað ár ok ... biðið fyrir ... ... stein. "Bótviðr lét gera ...
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
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi hans.
"<ua–>, "Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína. "...kell h[jó].
§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] ...
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"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].
... [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.
"Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál "Óþvegins, fǫður síns.
§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
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... 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.
"[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
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§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.
"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.
... reistu stein ept[ir] ... "[Kri]str hjalpi sál ha[ns].
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
§A "Randr lét reisa stein ... ... ... ... §B "Einarr hjó rú[nar].
Skipari "Guðis reist[i] ... stein.
§P {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í
§Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ...
"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,
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"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.
"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.
[Ǫ]lhúsmenn reistu stein þenna eptir "Skarða, en þeir drukku [e]rfi hans
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
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"<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,
"Ketill setti stein þenna eptir "Finn, mág sinn.
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
"Eysteinn bað þess at þenna stein skyldi legg[ja] ...
§A "Páll "Einarssonr reist rúnar þess[ar] §B ... stein þenna eptir ...
§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 ...
"Ólafr lét legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa
"Þorbergr "Þorsteinssonr bar stein.
"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(?)
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl!
Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!
"... reisti s[tein] ...
þenna stein ...
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...
"G[i]nna(?) lét leggja stein þenna ok "Tóki.
§A "Dólgfinnr vreit þ[e]ssar rúnar á þ[e]ssa stein. §B ...
... 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,
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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 ...

steina (119 förekomster)
Öl 4 $
"<...-abi> þeir [lé]tu reisa stein[a] eptir "Randvé, móður sína.
Öl 21 $
... "... lét reisa steina epti[r] "Sævar, fǫður s[i]nn góðan.
Öl 22 $
... [stei]na þ[essa] [e]ptir ...
Öl 40 $
"Guðbrandr ok "Sveinn reistu steina þessa eptir brœðr sína góða "Ásvald ok "...
Öl ATA4064/60A $
"Þo[r]... ... [lé]tu "Ulf hǫggva steina.
Öl ATA411-4568-1998B
... [l]ét reisa steina þ[essa] ...
Öl Fv1911;274B $
... [ste]ina eptir "Sveinu, bónda sinn. ...
Ög 107
... [reis]ti báða steina at ... ...
Ög 166
"Boldi ok "Ulfr reistu steina þessi eptir "Þrónd ok "Farulf, brœðr sína.
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.
Sö 34 $
"Styrlaugr ok "Holmr steina reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi,
Sö 36
"Þorgeirr ok "Orri þeir reistu steina at "Óleif, fǫður sinn, ok at "Svein, bróður sinn.
Sö 134
ok steina reisa eptir "Ófeig, son sinn. Hjalpi "Kristr ǫnd hans ok sálu
Sö 178
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir "Sómu, móður sína.
Sö 328
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
Sö 356 $
§B [manna,] sem gera létu. "Tófi risti rúnar á, "Nesbjǫrn hjó ste[ina].
Sm 33 $
... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
Sm 122
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var
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"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(?).
... [ma]rka steina þessa(?) ...
"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.
"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.
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"... 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.
"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.
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"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,
"Guð ... fyrisé "...brets sál, hann gerði steina ... "Eðvin(?) brú(?).
"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 ...
"Ólafr konungr skaut milli steina þessa.
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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] ...
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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 (3 förekomster)
kuml eptir "Steinar, fǫður sinn. "[G]uð hjalpi sálu. "Steinarr <þufr> ...
"Steinarr lagði "Ásm[undarsonr].
"Steinarr(?)
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 ... ... ...
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
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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.
Steingrímr (1 förekomst)
§A "Eilífr "Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af
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

U 170 „
U 435

Sö 236
U 956
U 1111

G 199 $M

Sö 286 M
Vg 94 M
U 574
U 799 $M
N 236
N 422 M
N 524 M

G 110 $

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.
steinhvalf (1 förekomst)
"Friðgeirr ok "Alvaldr ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál
steini (7 förekomster)
[o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at ... son sinn.
Þrír liggja menn undir þeima steini, "Gunnarr, "Sighvatr, "Hallsteinn.
"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
"Thomás liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at
kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.
Hér er fé folgit undir st[ei]ni þessum.
steinin (1 förekomst)
§A <fuþork> ... §B ... reisti steinin eptir "Hjǫrulf/"Jórulf, bróður sinn ...

G 255 M

steininn (1 förekomst)
ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr steininn hǫggva þenna.
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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].
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Steinkell (1 förekomst)
Váru allir "Víkings synir, landbornir menn, létu rétta stein. "Steinkell reist rúnar.
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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
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Steinlaug (1 förekomst)
"Steinlaug lét leggja stein þenna yfir "Ǫlvi, son sinn. "Guð hjalpi sál
steinmeistari (2 förekomster)
"Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein
Steinn þenna gerði "Bótulfr steinmeistari.
steinmerki (1 förekomst)
"Finnviðr lét gera steinmerki ok brú eptir "Fastlaugu, móður sína.
steinn (36 förekomster)
S[t]e[inn] [þe]ss[i] er settr eptir "Sibba "Góða/"Goða, son "Foldars,
... ... sinn. "Hákon hjó merki. ... ge[rði]. [Hér ska]l standa stei[nn] ...
Steinn stendr at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr
§A "Þóra reisti stein þ[enn]a at "Œpi, bónda sinn. §B Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla
Hér stendr steinn at góðan "Œpis arfa ok "Þórunnar, "Gyllu bróður. "Guð hjalpi
§P Hér skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn.
... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr
"Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir rúna.
Ept "Œpi standi steinn sá ok "Lokki(?) gerði ...
"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.
DR EM85;493 M
eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ...
DR AUD1996;274
"Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ... ... ... §B
N2
... ... upp/of ... steinn stendr ...
N8M
Steinn þenna gerði "Bótulfr steinmeistari.
N 19 M
Steinn þenna lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur,
N 157 M
biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.
N 209
... "Neriðs son er steinn sá.
N 413 „
stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
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...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 (20 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 ...
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"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.
"Bjarnar "Ulfgeirssonar er tveim nóttum fyrir "Maríu[messu]. "Steinn.
"Steinn
...steins (1 förekomst)
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...
Steins (4 förekomster)
"Ketill reisti stein eptir sinn bróður "<nahhar> "Steins so[n].
Ártíðadagr "Steins ... <suæins> er sjau nóttum eptir "Hel[gramessu].
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...
§A <t> "Arnfinnr reist rúnar þessar, sonr "Steins. §B <þu-st> ...
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.

Ög 217
Vg 143 M

Sö 195 $

Sö 205
Sö 211
U 30

Steinu (2 förekomster)
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
Hér liggr "Þorkell, yngsti sonr "Daglangs ok "Steinu.
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

N 232 M

Steinunn (1 förekomst)
§A "Gyða andaðisk tveim nóttum fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?) andaðisk einni nátt eptir "Ben[edikt]usmessu §C "...

Sö 61
Sö 122
Sö 137
Sö 138
Sö 340 $
U 889 $
U ATA3916/47 $
DR 189 „
DR 192
DR 333 $
DR EM85;493 M
N2
N 413 „

stendr (13 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.
Stendr ept "Frii(?)/"Firi "Ásu [s]o[n](?) ... ... ...
því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu
... ... upp/of ... steinn stendr ...
at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.

N 126 „M

steypa (1 förekomst)
Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti

N 126 „M

U 1129 „

Ög 8 $

N 160

DR 272 „

IR 7
IR 7

Br Sc2

IR 7
IR 7

Ög 136 $

steypti (1 förekomst)
létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi "Þórðarsonr.
<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 $

<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.

N A7 M

stjúpdóttir (1 förekomst)
§A "Nikulás ann konu þeirri vel er "Gýríðr heitir, stjúpdóttir §B "Pitas-"Rǫgnu

DR 212

stjúpmóður (1 förekomst)
sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.

Sm 113
Nä 12 $

U 312
U 313

Sö 164 $
N 527 M
N 532 M

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 (3 förekomster)
"Guðbjǫrn, "Oddi, þeir reistu stein þenna at "Guðmar, fǫður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó.
Hér stóð knǫrr úti.
Hér stóð róðr ...

U 1073 „

U 952 „$
U 1039 $

U 968

U Fv1984;257

U 524
U 952 „$
U 1102 „

Stoðbjǫrn (1 förekomst)
"Jǫfurr ok "Stoðbjǫrn létu ... [eptir] "[In]gifast, fǫður sinn.
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.

G 78 M

stofu (1 förekomst)
"Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu

G 70 M

stofuna (1 förekomst)
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá

G 9 „M
G 9 „M

stolpa (2 förekomster)
§P ... stolpa ... ... §Q ... stolpa ...
§P ... stolpa ... ... §Q ... stolpa ...

G 104D M

Sö 269 $
U 1092 $

N B255 M

M4

N B628 M

U 50

Ög 27 „

Vg 215 M

N A33 M

stór (1 förekomst)
"Jakob <þimes-e> "Guðs náð hon [er] stór.
Stóra (2 förekomster)
... "...undr(?) reistu [s]tein þenna at "Víking, fǫður sinn, son "Stóra.
"Ósníkinn ok "Randvé létu reisa stein þenna at "Stóra.
stórum (1 förekomst)
§C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik blundi.
straumi (1 förekomst)
"Miki reisti stein ... eptir ... straumi. "Guð náði sína sál ok ǫnd ... [mǫr]kuðu stein þenna.
streða (1 förekomst)
§A "Rannveig "Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C
Streitinn (1 förekomst)
"Jóhan "Streitinn merki ok "Ragnvǫr eptir bónda.
strendi (1 förekomst)
"Þórir setti stein at "Þjalfar, fǫður sinn, er strendi á "<kautaun>.
<stret> (1 förekomst)
{S[igillum]} "{Gubbi} "{<stret>}. "<ku>
stríða (1 förekomst)
§A Vakat hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem jarlsins menn ...

stroðinn (1 förekomst)
reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór þat.

N A322 M

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,

Ög 136 $

DR 396 SENTIDA

DR 118

Sm 50 M

N 344 M

DR M78

N 303 M

Ög 172 $

stu>
<abdef ghikl mno{p}r stu>

(1 förekomst)

Stúfs (1 förekomst)
§A "Ǫzurr "Stúfs sonr §B reisti stein þenna ept "Bróður, son sinn.
stund (1 förekomst)
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
stundum (1 förekomst)
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir
<sturkr> (1 förekomst)
"<sturkr> í "Lundi.
<stvyz> (1 förekomst)
§A {... <abcdefghiklmnopqr>} §B {<stvyz> Amor vincit(?) omnia(?)} §C {...} §D ... ...
Stybbi (1 förekomst)
ok "Bjǫrn ok "Hróðsteinn þeir reistu stein þenna e[p]tir "Stybbi, fǫður sinn góðan.

N 358 M

U 914 $

Ög 25 „
U 948 $

N 358 M

Ög 66
Sö 3

styði (1 förekomst)
"Guð styði hvern er mik styðr til útferðar.
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
styðr (1 förekomst)
"Guð styði hvern er mik styðr til útferðar.
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.

Sö 374 $
Vg 189
U 773 $

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

Styfjalds (1 förekomst)
"Karl lét reisa stein eptir "Végeir, fǫður sinn. Hann var sonr "Styfjalds ok systursonr "Gullaugar.

Ög 8 $

Styggr (1 förekomst)
§A "Styggr/"Stigr gerði kuml þau ept "Eyvind, son sinn. Sá fell austr §B

Nä 12 $

U 933

U 1063 $

U 1067

Sö 376 „

U 654 $

Sö 34 $
Sö 192
Sö 339 „
Vg 53
U 410
U 454
U 593 $
U 691
U 972 „$
U 1034
U 1101 „

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.
"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 „

U 1011

N 289 M

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.
stýrimanns (1 förekomst)
stein at sik sjalfan, slœgjastr manna. "Guð hjalpi sál "Vígmundar stýrimanns. §B "Vígmundr ok "Áfríðr hjoggu merki at kvikvan sik.
styrk (1 förekomst)
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er

Öl 13 „
U 208

U 668
U 669 „
DR M79
N B599 M

Vg 56 $

Sö 34 $
Vg 56 $
N 403 M

Vg 179

N B548 M

DR 295

U 914 $

Styrkár (2 förekomster)
"... reisti stein þenna eptir "Styrkár, fǫ[ður] ...
Ristu merki at mann mætan, synir algóðir at sinn fǫður "Styrkár. "Véseti risti steina.
Styrkárr (4 förekomster)
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira,
"Styrkárr ok "Hjǫrvarðr létu reisa þenna stein eptir "Gísl, bróður
"Styrkárr ...
§A "Styrkárr, "Ívarr, "Jón, "Þórir, "Hávarðr, "Finnr, "Sigurðr, "Jón,
Styrlakr (1 förekomst)
"Styr[l]akr/"Styr[l]augr setti stein þenna eptir "<kaur>, fǫður sinn.
Styrlaugr (3 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.
"Styrlaugr
Styrr (1 förekomst)
"Styrr, "Þjóðulfs sonr, reisti stein þenna eptir "Eyvind, bróður
stældar (1 förekomst)
... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa skald af stældar ...
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 „
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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 (12 förekomster)
"Hákon gerði brú þessa, en sú skal heita "Gunnars brú, en sá var sonr "Hákonar.
"Eiríkus(?) var minn smiðr. "María(?) sú(?) mildasta(?).
"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.
Miskunni oss "Guð ok sú heilag[a] kirk[ja].
§A Hjalpi oss [s]ú [h]eilaga kirkja. "María. §B ... kirkja ... ... ...
§A ... §B ... ... §C "Bótviðr(?) §D Sú heilaga kirkja. §E ...
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.
jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjǫll er liggr.
§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)

Suders (1 förekomst)
"Ólafr "Suðr/"Suders(?) gerði oss.
suðr (5 förekomster)
stein at "Kag(?)/"Gag(?), son sinn ok fǫður sinn. Var dauðr í suðr "Kagr(?)/"Gagr(?).
§A suðr §B vestrnorðr §C austrnorðr §D austrsuðr §E standari §F standari
"Eysteinn, "Eimundr(?), es hafa steina stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...

N 398 M
N 648 M

G8M

U 932
G 243 „$M
G 245 „M

DR 217 $

Vg 247 M

DR 413 $M

G 88 U

sonr/suðr
Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis
Suðr (1 förekomst)
"Ólafr "Suðr/"Suders(?) gerði oss.
Suðrbý (3 förekomster)
o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
"Hegvaldr hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?)
... af "Suðrbý/"Söderby, sem ... ...
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
Sueciae (1 förekomst)
"Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc campanam Magno rege "Sueciae Domino "Siggone episcopo "Scarensi.}
Sueonis (1 förekomst)
in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis filia "Christum oret que me ad memoriam Dominice
<sueus>
§A <fuþarkgwhnijpezstbemlŋdo> ... §B <sueus>

(1 förekomst)

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.

DR 413 $M

U 234 „

sui (1 förekomst)
miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua}
<suir> (1 förekomst)
"Eiríkr(?) ok "<suir> ok "Tunna/"Tonna(?) settu stein þenna eptir "Gunnmund, fǫður

N 497 M

sukku (1 förekomst)
Þessir sukku í fjǫrð "Jóhan, "Eiríkr "Loðinn biskup(?) kapaleinn ... ...

DR 212

Súlka (1 förekomst)
§A "Áskell "Súlka sonr lét reisa stein þenna ept sjalfan sik. Æ mun standa, með

N A128 $M

G 243 „$M
G 293 $M
G 295 M
G 297 „M
G 299 „$M
G 317 $M
DR 367 M

Sullr (1 förekomst)
§A "Kolbjǫrn á §B "Sullr.
sum (7 förekomster)
"Hegvaldr hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok "Bótviðar.
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r
Biðið góðs fyrir "Bó[th]eiðar(?) sá[l] af "Bjergi/"Bjärs, sum hér hvílisk.
Biðið fyrir "Bótliknar sál í "Vík/"Vik, sum hér hvílisk.
Biðið fyrir "Bótulfs(?) sum ... "Bótviðar(?) borna(?) <iskar>.
"Guð náði "Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu
Ego sum lapis.

G 203 $
N 564 M

sumar (2 förekomster)
en brú fyrir. §D "Hróðbjǫrn risti rúnar þessar, "Geirl[e]ifr sumar, er gørla kann.
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar,

G 78 M

sumarhús (1 förekomst)
hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok

N A283

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>.

N 603 M

N B647 M

U 996 $

Vg 69 M

G 35 M

DR 217 $
DR 217 $

sumus (1 förekomst)
in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena querule "Terea r[etractat],
sund (1 förekomst)
... §B ... §C fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, þond
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
Sundral (1 förekomst)
Hér liggr "<kallo> ... af "Sundr[al](?).
Sundre (1 förekomst)
"Katrín, "Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs
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.

G 35 M

Sö 333 $

U 432 „

Hs 10 $
Br Barnes20 M

Sö 179
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G 203 $

U 201 $

N 151 M
N 178 M
N 368 $M

Sundru (1 förekomst)
"Katrín, "Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu,
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 (2 förekomster)
... rúnar, son "Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá
haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan land.
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,
sunnudag (3 förekomster)
"Þorsteinn "Bengeirr reit rúnar þessar sunnudag þann, er næstr ... jólum.
á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær kveldi.
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga
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G 306 M
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DR NOR1999;21 M
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sunnudagr (17 förekomster)
... sunnudagr ... ...
ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar
ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi
ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].
"Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
"Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr prí[ma]ði. §F ...
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið
k sunnudagr týr prím ok í þrettándu raðu.
... "[Kat]rin(?). Þ[e]ir bjuggu í "[Fre]yjil/"Fröjel(?) ... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat
... "B[ót]mun[d]ar bón[da] ... ... ... [þ]á v[a]r ... ... su[nn]ud[agr] ok prí[m] ...
en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var prím ok ... [va]r sunnudagr. §B "Ragnvald. "Berno.
allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
[fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
§A ... "Lafranz r[eist] r[úna]r þ[essa]r ... §B s[unnudagr], m[ánadagr], t[ýrsdagr], ó[ðinsdagr], þ[órsdagr],
Sunnviðr (1 förekomst)
"Þorsteinn ok "Sunnviðr(?) þeir reistu stein þenna ep[tir "Ka]rl(?), bróður sinn.
Suno (1 förekomst)
mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta "Catarina.} "Suno.
super (5 förekomster)
"Christus ab omni malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi signet
"Christi crucifixi et spiritus sancti sit p[erpetuo](?) super omnes habitantes et manentes in hoc loco et defensio crucis
et defensio patris et filii et spiritus sancti dicenda et super hanc curiam et omnes habitantes in ea. Amen.
F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B Abracalara,
§A ... §B pax(?) ... ex/mix-(?) super(?)

U 593 $

Súrbein (1 förekomst)
"Auð... létu m[erki gera] eptir bróður sinn "Þorbjǫrn/"Styrbjǫrn/"Súrbein á "Ulfdǫlum.
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susbiristæ (1 förekomst)
... [al]fa o[mega] ... no[mine](?) susbiristæ ... nomine spiri[tus] mitiusæoani febris amen agla "María
suscipe (1 förekomst)
§A "Adonai ... ecce §BP ... credo §BQ "[Sancte](?) "M[ichael](?) s[uscipe](?) a[nimam](?) credo §C "M[atthæus](?) ap[ostolus](?)
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].
<suæins> (1 förekomst)
Ártíðadagr "Steins ... <suæins> er sjau nóttum eptir "Hel[gramessu].
svá (19 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
... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var
ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr
§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

N 149 M
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N B496 M
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[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær kveldi.
þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá gerir.
Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ... skal áðr en ek
habentibus. §B Ag¶¶la. "Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C Svá erum mit skyld til "...
prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B
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Sváfi (2 förekomster)
"Sváfi á "Lundi.
"Sváfi í "Lundi.
Svali (1 förekomst)
"Guð ... "Þorleikr ór "Hæra. Stand þar! "Pétr "Svali mik skrifaði. Amen.
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.
Svart.. (1 förekomst)
"... lét gera brú eptir "Svar[t]...

Ög 121
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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.
Svarti (1 förekomst)
"Sandulfr hinn "Svarti reisti kross þenna eptir "Arinbjǫrgu, konu sína. ... ... ...

DR 370 $
DR EM85;493 M

U 1006

DR 97

Ög 136 $
Ög 136 $
Ög 136 $
Vg 119 $
Vg 119 $
Hs 7
N B257 M

N A104 M

Svartr (2 förekomster)
... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi anda þessum ok "Guðs móðir. "Svartr reist rétt.
ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu
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 (7 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
þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek
svefn (1 förekomst)
§A Svefn bannar mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C

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 (64 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.
Vg 165 M
"Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera
Vg 165 M
steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave "Maria gratia.}
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
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U 727
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U 899
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DR 389 $
DR 404
DR SCHL4
DR SCHL4

Öl 42 „$
Ög 68 $
DR 337 $

"Andvéttr ok "Gerðarr létu rista rúnar þessar eptir "Svein, fǫður sinn, ok "Ketilvé eptir bónda sinn.
"Þorsteinn lét gera merki eptir "Svein, fǫður sinn, ok eptir "Þóri, bróður sinn, þeir váru út til
"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
ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok "<þotr> ok ...
"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.

Sö 7

Ög 100

Sm 16
U 225
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Sveinaldi (1 förekomst)
"Sveinaldi ok "Sveinungr ok "Ási/"Gási ok "Gás þau létu reisa stein at
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

Öl 42 „$
Ög 143 „
Sö 325
U 915 „$
DR 338
DR 404
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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,

U 432 „
IS IR;102B M

sveinn (2 förekomster)
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
Hér hvílir "Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál hafi.
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Ög 220
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Sö 14 $
Sö 136 „
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Sö 229
Sö 240
Sö 254
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Sveinn (122 förekomster)
"Ingjaldr ok "Nefr ok "Sveinn, þeir létu reisa [stein] eptir "Hróðmar, fǫður sinn.
"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 "Nikulás "Gotus
"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] ...
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"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.
"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 ...
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns.
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.
Sér: "Mikjáll drap orminn. "Sveinn. "Andreas.
"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.
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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.
"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.
"Sveinn gerði m[ik](?).
§A "Sveinn konungr setti stein eptir "Skarða, sinn heimþega, er var farinn
§A Kirkja er "Kristi kend, mǫnnum, §B "Sveinn sonr "Geirmundar, til miskundar.
"Sveinn "Sassurs sonr liggr hérundir. "Helgi "Djákn risti mik, meistari
"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.
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"Sveinn af "Lundi.
"Sveinn í "Lundi.
"Sveinn í "Lundi.
"Sveinn "Selanus.
"Sveinn "<þorbi>
"Sveinn rex danorum.
tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s] ... §D "[Sv]einn
"Pípari, "Búi, "Ólafr "Anderiu[s]/"Andrea[s] ... §D "[Sv]einn "Pípari, "Búi, "Ólafr, "Anderius/"Andreas ... §EP [au]ðgari
"Sveinn á mik á "Jaðri, en hér hvilir undir "Ása.
"Haki "Bjarnarsonr á mik. "Sveinn "Ás[m]u[n]darsonr sló mik. "Ásulfr reist mik ok læsti
"Sveinn {p}res{t}r {lét} ber[ja] mik.
§A Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar þessar. §C <fuþorkh[nias]>
§A ... §B ... "Grímr §C ... "Þorgrímr, "Guðmundr, "Sveinn
§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra,
"Sveinn
§A "Sveinn risti rúnar þessar ok bað §B "Lúciu ráða.
"Sveinn
sveinninn (1 förekomst)
§A "Hákon reist mik, ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er
Sveins (10 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
precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann
þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir "Sveins.
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] ...
et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins sonr undir.
§A "[Sv]eins sonar "Skúla sonar §B [rúna]r þessar þá er hann fór ...
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Sveinssonr (1 förekomst)
[Sá(?) m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill
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.
Sven (1 förekomst)
"Sven "Hanssen ... ...
svensku (1 förekomst)
"Ingimarr ok "Ólafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku ǫllu.
sverð (7 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.
§A <fuþor[k]> §B "Ívarr/"Jóarr á sverð.
"Áslakr’s þil riti, ok "Þorkell sverð.
"Domnall "Selshǫfuð á sverð þetta.
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Sverðolfr (1 förekomst)
§A "Pétr lét tvær merkr, "Ólafr þrettán pund. §B "Sverðolfr ... engu lo[kit].
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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 ...
Sverri (2 förekomster)
er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.
§A ... §B "Sverri(?) §C ...
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.
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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.
svíki (2 förekomster)
Hann sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
... "H[a]llv[a]rðr "Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar
svíkja (1 förekomst)
hlýða hvat ek vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ... svíkja/sœkja. Vér biðjum oss ...
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>.
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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 ...
Svineburg (1 förekomst)
Meistari "Jakob "Rauðr af "Svineburg gerði mik. "Jésús "Kristr.
svinkanda (1 förekomst)
§A Svefn bannar mér, sótt er barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls
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.
sværu (2 förekomster)
"Sigviðr, sonr "Gillaugar, reisti rúnar eptir "Ragnelfi, sværu sína.
fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
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Svǫlunesi (1 förekomst)
þenna eptir "Geirbjǫrn, fǫður sinn, son "Vittkarls/"Hvítkárs í "Sv[ǫl]unesi(?). Hann drápu norrmenn á knerri "Ásbjarnar.
Swabaharjaz (1 förekomst)
Ek "Hrazaz/"Hraþaz satido [s]tain[a] ... "Swabaharjaz s[a]irawidaz. ... "Stainawarijaz fahido.
Swarta
"Swarta

(1 förekomst)

syðri (1 förekomst)
syðri(?)
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.
synagoga (1 förekomst)
§A "{Jesus "Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite
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synd (1 förekomst)
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B
synd... (1 förekomst)
sonr "Aðakáns "Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en "Gautr gerði þenna ok alla í "Mǫn.
synda (1 förekomst)
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
syndalausi (1 förekomst)
arfar "Ragna, þeir ... ... ... ... ... "[Gei]rmóð(?). Hjalpi sál syndalausi "Kris[tr] ... "Auðvaldr risti r[únar].
syndig (1 förekomst)
patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem
syndir (3 förekomster)
fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok sálu, fyrirgefi honum sakar ok syndir. Ei mun liggja, með aldr lifir, brú harðslegin, breið ept
"Guð fyriláti oss/ekki/... várar syndir, so sagði "Pétar múrameistari.
"Guð fyriláti oss várar syndir, so sagði "Pétr múrameistari.
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syngi (3 förekomster)
eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá
<BAS>, fa}ðir hennar ger[ði mik.] H[ve]rr, er mik sér, sy[n]gi fyrir henna[r] [sál].
góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat vers.
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syni (5 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.
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átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar> gerði mik.
"Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.

synir (47 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 21 M
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn,
G 34 $M
h[ann] lét gera hva[lf] "...þjóð, sína húsfreyju ... synir ... ...
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(?) ...
G 315 „M
"Nikulásar ... fyrir hans sál ... ... ... hústrún(?) ok hans synir ... ... ...
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
Br Barnes23 M
§A Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru

G 14 M

N B368 M

U 22 $

U 1107

U 617
Vs 24 $
G 173 M

<synkr> (1 förekomst)
<sial> <synkr> létu ... ge[ra] eptir "... fǫður ... "Guð hann barmi sik ...
synsemi (1 förekomst)
hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls ... ... ... ...
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 (5 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.
"Vestrhvetjum/"Västerväte ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome. Hverr sem þetta ...

DR 230
X BerlinDR415 M

Sö 109
Sö 288 $

G 120 M

DR 97

U 393

G 135

Öl ATA4375/56 $

Öl 27 $
Öl 49 „$
Ög 91 $
Ög 217
Ög ATA6266/59A
Sö 302
Sö 318 $

§A "Ragnhildr, systir "Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið
"Bóalin systir mín. "Rakki(?).
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
systkina (1 förekomst)
þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas þeira.
systling (1 förekomst)
"Végauts kona, lét reisa stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son "Sibbu, systling sinn, er hon hugði betr en svásem syni.
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)
Þeir brœðr reistu kuml þessi eptir systur sína, "Áfríði, ok eptir "Svein, fǫður sinn góðan.
... ok "Jórkell létu rétta stein eptir "<asþrn>, systur sína, ok ... ... ...
"Órœkja(?) reisti stein þe[nna] eptir "Ǫmmu(?), systur.
Óníðingr "Bjǫrn reisir stein eptir "Grein, fǫður sinn, ok "Steinu, systur sína.
"..., systur sína gó[ða].
"Eysteinn lét reisa stein at "Þorgerði, systur sína, "Hallbjǫrn at móður sína.
létu reisa stein at "Vreið, fǫður sinn, ok at "Vébjǫrg, systur sína. Hann §B druknaði í "Bági, harmdauð mikinn. "Guð hjalpi

Sö 357
Sm 170
Vg 79
Vg 177 $
U 92
U 100
U 311
U 923 $
Vs 15
G 52
DR 401
N 543

N B368 M

N 70 M

At "Eydísi, systur ...
"Véfúss setti stein ep[tir] ... "...bjǫrg, þeira systur ...
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
"Káti reisti s[tein ..., dó]ttur/[sys]tur "Gneggis(?)/"Kneikis(?).
lét stein rétta ok brú gera eptir fǫður ok móður ok brœðr sína ok systur.
at "Ulfkel, son sinn, ok "Gýi ... ... bróður sinn ok at "Holmdísi, systur sína.
eptir "Ingigerði, dóttur sína. "Ingivaldr, "Ingimarr, "Karl létu at systur sína.
"Ingifastr lét rétta stein eptir systur "...gerði ok dóttur sína "<kasu> ok "Fastlaug ráðko[nu](?) ...
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti stein. "Balli. "Knútr. §B Stein hefir
... [dó]ttur/[sys]tur sína góða ...
sinn, ok eptir "Alflak, bróður sinn, ok eptir móður sína ok eptir systur sína.
§A ... [stei]n þenna ept "Atla, fós[tra] §B ... "...steins/"Steins ok systu[r] ...
sýstur (1 förekomst)
vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E
systurdóttur (1 förekomst)
"Loðinn markaði ver "Ragnhildi, systurdóttur sinni.

Vg 97 „M

systurson (1 förekomst)
Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson "Bróðurs. {Bene es.}

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 „

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.

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

U 454

Sö 96

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.
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](?) ...

Öl KALM1982;57

Sö 63 „$
Sö 63 „$

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.

N 734 M

Sægunni (1 förekomst)
"Sægunni á.

N 216 „M
N A39 $M

G 94 $

Ög 49 $M

sæl (2 förekomster)
"Agios, <annail>, "Messias, "Jesus, "Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús "Kristus. Tetr[agrammaton]. "Hákon.
Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá. §E ...
Sælafr (1 förekomst)
"Sælafr lét kuml(?) ...
sæli (1 förekomst)
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.

N 171 M
N A39 $M
N B265 M
Br Barnes27 M

N 536 M

U 996 $

Sö 221

U 1024
IS IR;111 „M

IS IR;176 M

DR M66 $

DR 83 $

sæll (4 förekomster)
... "H[a]llv[a]rðr "Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti,
eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá. §E ...
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal.
Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla.
sælu (1 förekomst)
Hér hvílir "Síra "[K]l[e]metr prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans.
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.
Sæmundr (2 förekomster)
"Sæmundr lét rétta stein eptir "Steingísl, mág sinn.
Hér hvílir "Sæmundr "Gamla sonr.
Sæmunds (1 förekomst)
Hér hvílir "Sigríðr "Hrafns dóttir, kvinna "Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er
Særða (1 förekomst)
"Særða(?) í "Lundi.
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

Sö 297
U 550 $
U 729 $

U 541 $

Vg 45

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.

Ög 136 $

sæti (1 förekomst)
svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum.

N 170 M

sættar (1 förekomst)
eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.

N B368 M

sættask (1 förekomst)
§E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls ... ... ... ...

Ög 184

Sö 51
Sö 59

Öl 21 $

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 ...
Sævar (1 förekomst)
... "... lét reisa steina epti[r] "Sævar, fǫður s[i]nn góðan.

DR M69
DR M70

N 344 M

U 22 $

N 736 M

Ög 67

G 104A $M
G 104A $M

U 631 $
U 632 $

G 128 $M

DR EM85;493 M

Sævini (2 förekomster)
"Sævini "Ulfgauts frænda.
"Sævini í "Lundi.
søfr (1 förekomst)
sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir "Atla.
Sørkell (1 förekomst)
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð
Sørkviðr (1 förekomst)
"Sørkviðr(?) á.
Sørkvir (1 förekomst)
"Sverkir/"Sørkvir reisti stein þenna eptir "Geirna/"Karna/"Garna.
søta (2 förekomster)
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi
"Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp "Marí[a] ...
Sœgsa (2 förekomster)
"Nikulás lét rétta steina eptir "Sœgsa, fǫður sinn.
"... o[k "Ste]inbjǫrn/"[Ar]inbjǫrn ... ... [br]óð[u]r sinn "Sœgsa.
sœkja (1 förekomst)
hvat ek vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ... svíkja/sœkja. Vér biðjum oss ...
sœtan (1 förekomst)
úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at

G 245 „M

G 243 „$M

DR 373 $M

Söderby (1 förekomst)
... af "Suðrbý/"Söderby, sem ... ...
Söderbys (1 förekomst)
"Hegvaldr hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok
sǫgu (1 förekomst)
síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok

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 ...

N A39 $M

N 469 M

Ög 43

Sö 43 $

sǫk (1 förekomst)
á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta
sǫkum (1 förekomst)
sǫkum ...
Sǫlsi (1 förekomst)
"Sǫlsi gerði sól. "Dagr(?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hjó.
Sǫlva (4 förekomster)
... þenna ep[tir] "[Sǫl]va(?), fǫður [sinn. "Guð] hjalpi ǫnd hans. ...

U 836
M8
DR 209 $

N 735 M

Sö 61

Ög 46

Sö 132

N A102 M

DR 229 $

"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
Sǫlveig (1 förekomst)
§A "Sǫlveig á þræðr þessa. §B Hǫlf fimta mǫrk.
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.
sǫnghús (1 förekomst)
§A "Marteinn prestr á þetta §B sǫnghús.
Sǫssur (1 förekomst)
§A "Sylfa reist[i] ... ... "Spalkleysu eptir "Sǫssur, fǫður [ok] [ge]rði brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ

Br Barnes16 M

<t> (1 förekomst)
§A <t> "Arnfinnr reist rúnar þessar, sonr "Steins. §B <þu-st> ...

G 190A M

tabernaculis
in tabernaculis

(1 förekomst)

U 127
U 164
U 165
U 212
U 261 $

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

Vs Fv1988;36 $

Tafeist (1 förekomst)
... [l]ét "Tafeist rista rúnar.

U NOR2000;21 M

Gs 13

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 $

táfl (1 förekomst)
"Jón á táfl.

G 55 $M

taflu (1 förekomst)
þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann skrifaði mik. Amen.

G 12 M
G 70 M
G 182 M

taflunni (3 förekomster)
yfir "[B]ótheiðu ... ... ... ... ... f prímst[afr] ... ... í ta[f]lunni(?). Bið[i]ð bœnir ...
"Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni. Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi

Tafsa (1 förekomst)
"Gýi lét reisa stein þenna eptir "Tafsa(?)/"Lafsa(?), son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.

U 424 „

<taist> (1 förekomst)
"... lét reisa stein eptir "<taist>, bónda sinn, son "...

U 1120 „

N 650 M
X STOL7 M
X STOL7 M

tak (3 förekomster)
at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
§A [T]ak(?) eigi há(?) á hafi úti, tak heldr <hu...> §B <...uran> <marum>
§A [T]ak(?) eigi há(?) á hafi úti, tak heldr <hu...> §B <...uran> <marum>

N 650 M
N 650 M
N B496 M

taka (3 förekomster)
sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla
sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B

N 157 M
N 493 M
N A208 M

taki (3 förekomster)
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.
"Guð taki sál "Ketils.
§A Viltu ei náða mi{k}, só taki þi{k} §B fján¶¶dinn! Amen!

G 126 $M

Takn (1 förekomst)
"Bótulfr "Krassa/"Krasse hann kaupti messuhǫkulin í "Takn/"Aachen.

Vg 260 M

tales (1 förekomst)
Ales tales arvales?

DR EM85;129 $U
DR MS1995;322 U

talgide (2 förekomster)
"Bidawarijaz/"Bindawarijaz talgide.
"Lamo talgide

DR 206 $U

DR 206 $U

G 104E $M

DR SCHL22 M
DR SCHL22 M

Sö 19 $

Sö 19 $

Sö 19 $

Hs 7

U 93 „$

talijo (1 förekomst)
§A talijo/"Talijo ... <wiliz> ... ... §B ... ... ... ...
Talijo (1 förekomst)
§A talijo/"Talijo ... <wiliz> ... ... §B ... ... ... ...
tals (1 förekomst)
arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar]
tapa (2 förekomster)
§EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans
tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...
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.

N B255 M

U 1111

Tast (1 förekomst)
"Kǫttr/"Kattr/"Kátr halfan bolla, "Auðr halfan annan bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér]
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 „

DR EM85;88 U
DR MS1995;336B U

DR 12 „U

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] ...
tawide (2 förekomster)
"Hagiradaz tawide.
"Niþijo tawide.
tawido (1 förekomst)
Ek "Hlewagastiz "Holtijaz horna tawido.

Vg 228 U

U Fv1953;266

Nä 10 U

Ög 178 „$U
Vg 207 U

tawo (1 förekomst)
Tawo(?) laþodu(?).
<tayr> (1 förekomst)
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn,
tbemlŋod
<tuwatuwa> fuþarkgw hnijïpzs tbemlŋod
tbemlŋod>
<tuwatuwa fuþarkgw hnijïpzs tbemlŋod>
<fuþarkgw hnijïpzs tbemlŋod>

(1 förekomst)

(2 förekomster)

N 201 M
N 203 M

tblm (2 förekomster)
<fuþork hnias tblm øæ> ...
<fuþork hnias tblm æø>

N 593 M

tblmeæ>
<fuþork hnias tblmeæ>

N 558 M

tblmy>
<fuþork hnias tblmy>

N B490 M

<tblmye>
<fuþork> <hnias> <tblmye>

N 15 M

tblmyøæc> (1 förekomst)
§A <fuþork hnias tblmyøæc> §B ... <fuþoork> ...

(1 förekomst)

(1 förekomst)

(1 förekomst)

N 202 M

U NOR1996;17C

DR SCHL12

Vg 31 M
G 311

N B17 M

N 229 M
N 290 M
N 338 M
N 463 M
N 466 M
N 528 M
N 559 M
IS IR;205 M

Br Barnes6 M

tbm>
<fuþork hnias tbm>

(1 förekomst)

<...tbmlʀ> (1 förekomst)
<...t[b]mlʀ>
<tbmlʀ> (1 förekomst)
§A <fuþork> <hnias> <tbmlʀ> §B ...
tbmlʀ> (2 förekomster)
<fuþor[k hn]ias tb[ml]ʀ>
<fuþork hnias tbmlʀ>
<tbmly> (1 förekomst)
§A <fuþork> <hnias> <tbmly> §B Ást mín, kyss mik. §C ... ...
tbmly> (8 förekomster)
<fuþork hnias t[bmly]>
§A "Hrani §B <fuþork hnias t[bmly]>
§A <[hni]as tbmly> ... ... §B {<abcdefghlikmopq> ...}
<fuþork hnias tbml[y]>
<fuþork hnias tbm[ly]>
<fuþork hnias tbmly>
<fuþork hnias tbmly>
<[fuþor]k hnias tbmly>
tbynu>
<fuþork hnias tbynu>

(1 förekomst)

Sö 286 M
Vg 262 $M
U DLM;70 $M
U DLM;70 $M
DR NOR1999;21 M
DR Aarb1987;205 M
DR Aarb1987;205 M
N 631 M
N B616 M

Sm 38 M
Sm 82 „M
Sm 115 $M
Sm 145 M
Vg 221 M
U NOR2000;30B
D Fv1980;230 M
G 104E $M
G 360 M
DR 166 M
DR 183 M
DR 336 „M
DR 340 „M
DR SCHL22 M
N 142 „M
N 307 M
N 347 M
N 617 M
N A63 $M
N B623 M

DR EM85;471 M

te (9 förekomster)
hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus, precor te.} §B "Karl gerði stein eptir "Bjǫrn, frænda sinn, "Sveins son [o]k
§A Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum
§A Pater cust[o]diat te, "Jesus "Christus benedicat te, "Borg... §B ...
§A Pater cust[o]diat te, "Jesus "Christus benedicat te, "Borg... §B ...
Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et
nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes
regnat "Christus imperat, "Christus liberat, "Christus te/et benedicit, ab omni malo defendat. Agla. Pater noster. ...
In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat ad lu[cem]/lu[men].
§A Fac me(?) ... ... te. §B Non vere.

tecum (20 förekomster)
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s [v]en[t]ris
Dicant omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.
et "Helena. Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
{Ave "Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.
Fr[iðr] {pax tec[um]}
Ave "Mari[a], gratia pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.
§A Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et filio et spir[itu] ...
§A Dominus tecu[m] §B "Ólafr
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris
sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. ...
Ave "Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
Anima famuli tui "Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.
§A [Ave] "Maria gratia pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris]
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulie[ribus].
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et be[nedictus].
§A Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus ventris
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
§A ... Dominus te[cum] §B ... benedictus ...
teinbeinn (1 förekomst)
teinbeinn/...beinn

DR NOR1988;5 $

U 241
U 344

N 298 M
N B420 M

Sm 6 M
Sm 6 M
U 219 M
U 220 M

N 53 M

N 603 M

Nä Fv1979;234 M
G 145 M
N 640 M
N A153 M
N B583 M

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
tekr (2 förekomster)
Illu vinnr dúfan þar hvolf óisk ok fugl þar tekr þoku.
§A Því at af dirfðar-taf[l]i [t]ekr margskona[r] §B "Erlendr ... ... ...
telgði (4 förekomster)
"Bósi telgði kirkju. ... "Bósi telgði stein til "Skatamanna(?) kirkju.
"Bósi telgði kirkju. ... "Bósi telgði stein til "Skatamanna(?) kirkju.
"Andórr telgði þenna fagra stein ...
"Dávið telgði.
temtationem (1 förekomst)
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris et ne nos inducas in temtationem set libera nos a malo, amen. "Johannes, "Matthæus,
teneri (1 förekomst)
ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena
tenet (5 förekomster)
sator arepo tenet
Sator arepo tenet opera rotas.
§A sator arepo tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre
[sator are]po tenet opera rotas
§A Sator arepo tenet opera rotas. Pax portantibus, salus habentibus. §B Ag¶¶la.

N 603 M

Terea (1 förekomst)
sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena querule "Terea r[etractat], ...

N 53 M
N A123 M

DR NOR1999;21 M

GR 56 $M

terra (2 förekomster)
tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita
§A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo, amen. §A Alpha(?), Adonai. §B
terrae (1 förekomst)
noster. Benedicat nos "Deus et metuant eum omnes fines terrae. Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos
terram (1 förekomst)
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)

tetragrammaton (9 förekomster)
DR AUD1993;263 M
§A ... ... ... patris ... [tet]r[a]grammaton: "Christ[us](?) ... §B ... ... ...
DR AUD1993;265 M
§A "[Johan]nes "Marcus "Lucas §B "Dionysius(?) [tetra]grammaton.
N 216 „M
"Paulus, "Andreas, "Marcus, "Maria, "Matthæus, "Lucas, "Johannes, Tetragrammaton, Agla, "Agios, <annail>, "Messias, "Jesus, "Kristus,
N 216 „M
"Kristus, "Gu[ð]. §B "María s[æl] m[ær] helga. "Jésús "Kristus. Tetr[agrammaton]. "Hákon.
N 248 $M
"Jesus "Christus. §C "Marcus, "Matthæus, "Lucas, "Johannes. §D Tetragrammaton. Alpha et O[mega].
GR 12 $M
§PA ... §PB agla tetragramma[ton] "Jesus soter(?) ... pater arethon(?) §PC
GR 12 $M
§QA P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?) §QC finis(?) o[mega]. §QB agla tetragramma[ton] "Jesus ... pantocrathon. §RA "M[aria] a[ve] §RB agla
GR 12 $M
"Jesus ... pantocrathon. §RA "M[aria] a[ve] §RB agla tetragramma[ton] "Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater
GR 43 $M
... "Elon ... ... "Sabaoth "Zion(?) §QB "Elion ... "Adonai lux [t]etragrammaton "Sadai(?) "Mikjáll "Gabriel §QC "Rafael.
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Thomás (3 förekomster)
"Thomás liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í
§AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða harðan dauð. §C "Thomás.
§A "Mikjáll, "Pétr, "Jóhannes, "Andrés, "Lafranz, "Thomás, "Ólafr, "Klemet, "Nikulás. Allir helgir §B menn, gæti mín nótt
Thomásmessu (1 förekomst)
... yfir leg "Þóru, konu sinn[ar]. ... "Thomásmessu ...

DR 157 M
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Thorchil (1 förekomst)
... "Gu[ð] "Maríu ... "{Thorchil "Mergret}
<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].
tibi (1 förekomst)
§A Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B
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
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.
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"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
tiglsteinn
tiglsteinn

(1 förekomst)

tigu (1 förekomst)
son sinn, ok steinbrú gerði fyrir. Er átti þrjá býja í hamri ok þrjá tigu marka at "Eiríki.
til (74 förekomster)
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
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.
"Bósi telgði kirkju. ... "Bósi telgði stein til "Skatamanna(?) kirkju.
þenna eptir "Fara, fǫður sinn ... [k]ristinn mann, sá hafði góða trú til "Guðs.
"Áskell lét stein þe[nna] ... ... [lé]tti(?) þeim til ró.
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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
l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal
Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum,
hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til "Eiksta/"Eksta.
ein arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð
"Jésús "Kristus náð "Bótviða sál ... til bœna ...
krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...
ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár
þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
§A Kirkja er "Kristi kend, mǫnnum, §B "Sveinn sonr "Geirmundar, til miskundar.
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.
Mem[orandum]: Ellifu nætr til "Bótulfsvǫku ártíð "S[...] "A[...].
§A Máli er á steini þessum, a[t] ... §B vǫrp liggja hǫlf til ... §C at eign ok at óðli ... ...
§A ... við andlát sitt ... §B ... kirkju þessi til gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar ok gaf til
... við andlát sitt ... §B ... kirkju þessi til gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar ok gaf til sex ...
§B ... kirkju þessi til gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar ok gaf til sex ...
til gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar ok gaf til sex ...
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá er bæði er
Dróttinn minn, tý mér til þess at ek fá betra.
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"Guð styði hvern er mik styðr til útferðar.
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til miskunnar.
Til "Guðs vil ek.
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í "Niðarósi.
Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta
þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang
§A Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr
§A ... ... ... hefi ... ... §B ... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til
§A ... ... ... hefi ... ... §B ... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ...
... til hugannar en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með sorg nú ...
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í "Bjǫrgvini at
Þetta reist blindr maðr til þín ...
§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C ... §D er <þ->
"Johannes, "Lucas, "Matthæus, "Marcus. §C Svá erum mit skyld til "...
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um
salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín
þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
"Þórleifr gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar "Guði almátkum.
"Bjarnar bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál,
Þat er víkingr/"Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.
§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 ... ...
Tíráðr (1 förekomst)
"Tíráðr reist.
tistil (1 förekomst)
þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm],
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tistill (2 förekomster)
Tistill, mistill ok, hinn þriði, þistill.
<mistill tistill pistill kistill ristill gistill bistill>
<tiu (1 förekomst)
<tiu i>
tíu (8 förekomster)
kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu ár.
andaðisk einni nátt eptir "Ben[edikt]usmessu §C "... andaðisk tíu nóttum(?) fyrir "Ól[afs]v[ǫku].
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján]
t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán], f[imtán], s[extán],
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján]
t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu] ...
§A e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] §B ... ... §C ...
... §C ... Dirige(?), Domine, Deus meus. Consummatum est. ... §D Tíu nætr eru frá ... "Marcus, "Lucas(?), "Johannes(?) §E ... §F ...
tíunda (1 förekomst)
Með náðum "Guðs. "Hróðvaldr af "Hundingjum/"Hunninge hefr gefit [tíun]da deil fyrir sinni sál ok síns fǫður sál ok "Hallhvats sál.

Ög 117 $

tjá (1 förekomst)
"...vér bað tjá(?) stein þenn[a] ... ... ...

Vg 210 M

tjogu (1 förekomst)
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena.
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Tjǫrva (1 förekomst)
ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður sinn, ok "Guðmóð at bónda sinn. "Guð hjalpi
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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
tlbmy> (1 förekomst)
<fuþork hnias tlbmy> ... Þeir gerðu rúnar þessar, "Finnr ok "Ólafr.
<tnʀ> (1 förekomst)
"<-urtr> lét rétta ... ... ... <-tnʀ> <fa-u> rúnum <hufen> þeim ráða kann.
to (1 förekomst)
"Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.
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.
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(?) ... ...
Tobias (1 förekomst)
§A Við augum. "Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak et auk
Toco (1 förekomst)
Frater "Toco "<æfsa> gerði mik, frater "Ingema[ru]s scripsit in campana.
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Tófa (21 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
"T[ó]fa á mik.
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
"<ua–>, "Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína. "...kell
"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.
"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/...
TófaAnna (1 förekomst)
"Tófa-"Anna skefningr.
Tófi (18 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
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"Tófi "Geddu sonr setti ... ..., félaga sinn, fóstra "Þorgnýs.
§A Meistari "Tófi me §B fecit ...
"Tófi reisti stein þenna eptir "<umun>/"Ómun, sinn féla[ga].
"Tófi gerði mik ok "<niklif> mik. "Tófi gerði mik ...
"Tófi gerði mik ok "<niklif> mik. "Tófi gerði mik ...
"Paulus. "Tófi gerði.
§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(?)
"Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi "Þórðarsonr.
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
tojeka (1 förekomst)
Runo fahi raginakundo toj[e’k]a. ... ... ... "Hakoþuz.
tók (6 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
"Tóki tók silfr at láni af "Ragnhildu ...
§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. ... ... ... ...
eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír
Tóka (27 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.
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"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
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi hans.
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi hans.
"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 (28 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.
"Liðsma[ðr](?) ok "Tóki reistu stein þenna eptir "Ágaut. Bjó í "Kelsstǫðum.
"Tóki.
§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
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§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.
Magister "Jacobus me fecit. "Tóki keypti mik. "María.
er vann "Áskell. §B "Kristr hjalpi sál hans ok sankta "Mikjáll. §C "Tóki risti rúnar eptir "[Þ]óru, stjúpmóður sína, konu góða.
"Tóki reist ... uppá Ólafsmessu dag.
"Tóki tók silfr at láni af "Ragnhildu ...
"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.
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tóku (2 förekomster)
bróður sinn "Húsbjǫrn/"Ásbjǫrn. Hann var sjúkr úti, þá þeir gjald tóku á "Gotlandi.
offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan
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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 (7 förekomster)
múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat
... um tolf mark.

N 449
N 573 M
N A39 $M
N B46 M
N B287 M

"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján]
f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán], f[imtán], s[extán], s[jautján],
þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján]
þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] §B ... ... §C ... ...
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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
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tolfti (1 förekomst)
ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar "Auðgeirsarfa/"Ocksarve hann skrifaði mik.
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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.
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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]
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Tomás (1 förekomst)
"Tomás "Prestr bið fyrir mik.
Tonna (5 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
"Tonna
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.
tónum (1 förekomst)
reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn þar.
Tópi
"Tópi

(1 förekomst)

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
Torfi (2 förekomster)
"Torfi ok "Bǫrkr.
Hér hvílir "Torfi "Bjarn[a sonr].
torgi (1 förekomst)
reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum
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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
"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.

DR 174 M

Br Barnes20 M

U 186
U 1143 $

N 655 M

DR 373 $M
DR SCHL3
N 694 M

Vg 247 M

Vg 264 M

Sö 122

G 78 M

toto (1 förekomst)
Meistari "Rauðr. Cras dabor toto die, sicque ago quotidie.
Trandils (1 förekomst)
er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan land.
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.
trauðan (1 förekomst)
§A G[oldit](?): "Bárðr: trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B
tré (3 förekomster)
s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu
§A Rúnar ek risti á rækjandi/hrekjandi tré. Svá §B réð sá ríki mǫgr: Æsir á árdagum! §C Hullar ok bullar mæli
"Finnr á þetta tré.
trecentesimo (1 förekomst)
Ave "Maria "Jesus. {Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto decimo septimo kalendas augusti curato
tres (1 förekomst)
§A Domine "Jesu "[Christe, l]ibera de igni[bus sicut] §B liberasti tres [pueros] de camino ignis ...
<trete> (1 förekomst)
at "Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. "Ásgautr gerði <trete>.
tréverk (1 förekomst)
"Bótmundr "Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í

DR Aarb1987;205 M
N 248 $M
N A362 M

Sm 49 M

tribu (3 förekomster)
Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et spiritus
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte
tricesimo (1 förekomst)
Anno incarnationis Domini millesimo ducentisimo tricesimo octavo erat facta hæc campana. "Bero scripsit.

J RS1928;66 $

Trjónn (1 förekomst)
þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði brú, "Trjónn reist ok "Steinn rúnar þessar.

N B257 M

trollum (1 förekomst)
ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju,

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(?)

N 388 M

trúi (1 förekomst)
Ek trúi á "Guð.

U 952 „$

Trygg (1 förekomst)
"Andsvarr/"Ásvarðr/"Ásvǫr lét reisa stein eptir "Trygg, son sinn. "Áskell ok "Stóðkell "Gamall réttu at "Stóðbjǫrn,

Br Olsen;191A

Sm SvS1973;4

Vg 130

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(?).

tu (18 förekomster)
Sm 38 M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s [v]en[t]ris tui.
Sm 82 „M
Dicant omnia: Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen.
Sm 115 $M
Lege A[ve]}. Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
Sm 145 M
sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus
Vg 221 M
{Ave "Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta "Catarina.}
D Fv1980;230 M
Ave "Mari[a], gratia pl[e]na, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et
G 104E $M
§A Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum. Benedicta tu ... ... §B Gloria patri et filio et spir[itu] ... §C ... ... §D Ek
DR 166 M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. "Áskell. Ave
DR 183 M
þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. ...
DR 336 „M
Ave "Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr
DR 413 $M
"Liutgeri memo[ri]am orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild vocat[ur].}
DR SCHL22 M
gratia pl[e]na Dominus [tecu]m §BP [m]ulieribus et benedicta tu et mulier. §BQ [m]ulieribus et benedictus et mulier. §C "[Sv]einn
N 142 „M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris] tui. {A[men]}.
N 307 M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulie[ribus].
N 347 M
Ave "Maria gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et be[nedictus].
N 617 M
§A Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus ventris tui. Amen.
N A63 $M
Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus.
GR 51 $M
"Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?)
tua (5 förekomster)
DR 413 $M
in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis regis
DR NOR1999;21 M
benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen. Benedictio et defensio patris et
N 53 M
cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie

N A123 M
N B619 M

DR NOR1999;21 M

Sm 145 M
DR 350 M

U 232
U 1177

U 229
U 689
U 926 „$
U 926 „$

DR 135

Sm 38 M
Sm 82 „M
Sm 145 M
Vg 221 M
D Fv1980;230 M
DR 166 M
DR 336 „M

§B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni §B malo,
Filius, immensus §C Spiritus Sanctus. §D Istius hom[inis] [c]um tua misericordia. Messias, "Soter, §E "Emanuel, "Sabaoth, Adonai. Fons
tuae (1 förekomst)
Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et famulas tuae maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute
tuas (2 förekomster)
in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D[omine].
In manus tuas, Domine, commendo spiritum tuum, "Ása.
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.
tui
Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s [v]en[t]ris tui.
tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.
tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.
Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.
benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.

(11 förekomster)
Amen.
Amen. In manus tuas D[omine].
Sancta "Catarina.} "Suno.
Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus "Christus
"Áskell. Ave "Maria gr[atia].
Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins sonr undir.

DR 340 „M
N 142 „M
N 617 M
GR 51 $M

Anima famuli tui "Benedicti tecum sine fine requiescat in pace. Amen.
benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris] tui. {A[men]}.
§B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus ventris tui. Amen.
"Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?) dedisti(?).
tuis (1 förekomst)
et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.

Vg 262 $M

<tuku> (1 förekomst)
"Ása setti stein þenna eptir "<tuku> ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "<aufu>heiði ok var

DR 154 „$

Tuli (1 förekomst)
ok ævinrúnar ... hverr ... ... ... "Billingr(?) ... ... "Tuli/"Tóli.

DR NOR1988;5 $

tulit (2 förekomster)
"Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon quo fron[te tul]it "Aaron, "Jesus "Christus. §C "Marcus, "Matthæus, "Lucas,
"Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon ... fronte tulit "Aaron, "Jesus. §B "[J]ohannes, "Marcus, "Matheus, "Lucas. §C

N 248 $M
N A362 M

DR AUD1989;222

Ög 123 „
U 512 $
U 719
U 719
DR 98
DR 280
DR 283
DR 294

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

Sm 42
Vg 3
DR 270 $
DR 276
DR 282

Ög 123 „
U 512 $
U 719
U 719

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.

Sm 42
Vg 3
Vg 212 M

Sö 121 „

U AST1;166 M

Ög 77
Ög 240 $
U 234 „

U 106 $

Tummi (3 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.
"Tummi
<tuna> (1 förekomst)
"<sumuʀ> hǫggva stein, sem er dauðr austr í "<tuna> <asu>.
tunglunum (1 förekomst)
§A ... ... ... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú,
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 ...

tuo (1 förekomst)
"Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?) dedisti(?).

GR 51 $M

DR NOR1999;21 M

Vg 248 M

tuos (1 förekomst)
Te(?) [igitur](?) Domine "Deus, pater omnipo[te]ns famulos tuos et famulas tuae maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium

turbata (1 förekomst)
"Katerina sonum fideli populo bonum. Hic sonus auditur, hic mens turbata blanditur.

Sm 145 M

U 64 M

Vg 247 M

N 573 M
N A39 $M
N B46 M

Sö 352

DR 350 M
DR NOR1999;21 M

Turgillus (1 förekomst)
{Hic iacet "Turgillus}, Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok
<turæiþ> (1 förekomst)
"<–uiþatrik> ok "<giokuifr> þau létu gera merki eptir "<ar–> <-turæiþ> <oæ>.
tutoribus (1 förekomst)
decimo septimo kalendas augusti curato ecclesiae Domino "Olauo tutoribus ecclesiae "Gedstauo et "Nicholao "Haquinus fudit hanc
tuttugu (3 förekomster)
þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu]
f[jórtán], f[imtán], s[extán], s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms
þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján] t[uttugu] ...
<tuþruu>
"Dísa at bróður sinn "... §B "Dísa gerð[i] ept[ir] ... sína. §C <tuþruu>

(1 förekomst)

tuum (7 förekomster)
In manus tuas, Domine, commendo spiritum tuum, "Ása.
tuae maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?)

N 53 M
N 53 M
N 615 M
N A123 M
N A123 M

Pater noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra
noster qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum
Pater noster, qui es in cœlis. Sanctaficetur nomen tuum, adveniat regnu[m]
§B Agla. Pater §A noster, qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo,
qui es in cœlis. Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit

Ög 178 „$U

<tuwatuwa (1 förekomst)
<tuwatuwa fuþarkgw hnijïpzs tbemlŋod>

Nä 10 U

<tuwatuwa> (1 förekomst)
<tuwatuwa> fuþarkgw hnijïpzs tbemlŋod

Ög 128
Sm 53 $
U 102
U 373
U 766
U 767
U 847 $
Hs 7
Hs 7
G 65 M
DR 83 $
DR 83 $
N 650 M
N B44 M

tvá (14 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
þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði [t]vá líksteina(?).
"<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.
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt,
§A ... ... §B "Jóhan tvá "Þorkell eyri ... "Þjóðgeirr. §C <fuþorkhniastbmly>

Vg 210 M
U 241
G 293 $M
N B625 M

tvau (4 förekomster)
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria
rétta stein eptir "Ulfrík, fǫðurfǫður sinn. Hann hafði á "Englandi tvau gjald tekit. "Guð hjalpi þeira feðga sálu ok "Guðs móðir.
"Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár
mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima.

G 120 M

tveggja (1 förekomst)
gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas þeira.

DR 62
DR 98

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.

G 119 $M
G 119 $M
G 119 $M
G 119 $M
G 119 $M
N 232 M
N 240 M
IS IR;166 M

Ög 136 $
Ög 136 $
Vg 138 M
U 1139 $
U 1139 $
N 573 M
N 657 M
N 657 M
N A39 $M
N B15 M
N B46 M
N B89 M
N B287 M

tveim (8 förekomster)
kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok "Hegviðr með ... "Bótviðr með einum eyk ok "Agnmundr
eyk ok "Agnmundr [ok] "Líknviðr með einum eyk ok "Fargeirr með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum
með tveim eykjum, "Hróðleikr(?) með einum eyk ok "Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok
"Jóhan með tveim eykjum ok "Hegvér með einum eyk ok "Sigulfr með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum
með tveim eykjum ok "Hróðvaldr með einum eyk ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér
§A "Gyða andaðisk tveim nóttum fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?) andaðisk
Ártíðadagr "Bjarnar "Ulfgeirssonar er tveim nóttum fyrir "Maríu[messu]. "Steinn.
"Vígdís "Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim nóttum fyrir "Mar[íu] ...
tveir (13 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,
Hér liggja feðgar tveir. "Heðin ok "Einarr hétu þeir.
§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
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu]
§A ... manngerð tveir aurar. §B ... [ma]nngerð tveir aurar.
§A ... manngerð tveir aurar. §B ... [ma]nngerð tveir aurar.
er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu],
Tveir fuþo...
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu]
ó[ðinsdagr], þ[órsdagr], f[reyjudagr], l[augardagr], e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu],
§A e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu]

N B257 M

Hs 7

Ög 136 $
U 393
G 135
N 654 M
N 655 M

N 309 M

U 771 $

Sm 5

Vg 187

G 184 M

tvífalt (1 förekomst)
§A Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?)
tvisgildan (1 förekomst)
Oxa tvisgildan ok aura tvá staf at fyrsta lagi, oxa tvá ok aura fjóra at
tvær (5 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
§A "Pétr lét tvær merkr, "Ólafr þrettán pund. §B "Sverðolfr ... engu lo[kit].
§A G[oldit](?): "Bárðr: trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog.
tý (1 förekomst)
Dróttinn minn, tý mér til þess at ek fá betra.
<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.
týr (1 förekomst)
k sunnudagr týr prím ok í þrettándu raðu.

N B604 M

Týr (1 förekomst)
§A Ár sól maþr úrr nauþ "Týr reiþ §B ... ... ... ... ...

N B89 M

týrsdagr (1 förekomst)
"Lafranz r[eist] r[úna]r þ[essa]r ... §B s[unnudagr], m[ánadagr], t[ýrsdagr], ó[ðinsdagr], þ[órsdagr], f[reyjudagr], l[augardagr],

U NOR2000;29

Vg 124 $

U 729 $

DR EM85;371B $

N B516 M

<tyti>
"Guðríkr á "<kufri> <tyti>

(1 förekomst)

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
<þ> (1 förekomst)
til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C ... §D er <þ->

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 (83 förekomster)
Öl 54 „$M
Hafði þeir meira mik gefit, þá verit betr skrifat.
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.
Vg 210 M
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá
Vg 210 M
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs.
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
Þá heyrir þú hrafna gjalla at dauðan(?). Stoðinn rúnum. "Ann[a](?)
Gs 11
sálu ok "Guðs móðir. En "Ásmundr "Kára sonr markaði rúnar réttar. Þá(?) sat(?) "Eimundr(?).
Gs 13
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
Hs 14 $
[var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa
Hs 14 $
sonr. "Gróa var móðir "Fégylf[a]/"Hé-Gylf[a]. En þá "<barlaf>. En þá "Guðrún. "Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar
Hs 14 $
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.
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 $
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
Hs 15 $
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
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 $
rétti stein þenna eptir "Hé-Gy[lf]a "Brísa son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
Hs 15 $
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 48 M
§A Árum [e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var] kirkja málað ... ... ... ... ... ... ... §B ... ...
G 55 $M
yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr
G 55 $M
"Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu.

G 60 M
G 70 M
G 78 M
G 83 M
G 99 M
G 100 M
G 100 M
G 100 M
G 104A $M
G 119 $M
G 124 M
G 129 „$M
G 134
G 170 M
G 171 „M
G 182 M
G 198 M
G 306 M
G 308 M
DR 1
DR 66
DR 216 $
DR 216 $
DR 217 $
DR 217 $
DR 373 $M
N 29
N 103 M
N 107 M
N 148 M
N 148 M
N 192 M
N 227 „M
N 279 M
N 446 M
N 564 M
N 648 M

góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á
§A Hverr sem þetta lesa, [þ]á berr hann prís ... Hv[e]rr ... ... ... ... ... §B ... ...
"Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í
sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var
þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B
Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.
"Nikkarfa/"Nickarve. Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].
Biðið fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
sviku blákumenn í útfaru. "Guð hjalpi sál "Hróðfúsar. "Guð svíki þá, er hann sviku.
"Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í
... ... ... "Líknmun[d]ar ... "B[ót]mun[d]ar bón[da] ... ... ... [þ]á v[a]r ... ... su[nn]ud[agr] ok prí[m] ...
sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
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 burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u]
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
§A Þá reist mik ok reisti "Ámundi "Ormsteinssonr á "Sótrangi. §B Hér er
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni sendimanni.
"Ragnarr biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok
"Ragnarr biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn
Ek vilda kjósa mey, þá er fegrst er í "Þursheiminum(?).
nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá
Ártíð "Eiriks er þá er fimm nó[ttum] er ...
fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í helgum bœnum. En ek
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til
"Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.

N A39 $M
N A39 $M
N A222
N A231 $M
N A320 $M
N A322 M
N B265 M
N B390 M
N B448 M
Br Barnes1 M

U ANF1937;163

DR 373 $M

U 819

DR 359 $U

Sö 13 $

U 1033
N A53

á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú
í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá. §E ...
§C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
§A "[Sv]eins sonar "Skúla sonar §B [rúna]r þessar þá er hann fór ...
"Gunnarr, nem þá ... ...
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór þat.
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né
"Ingibjǫrg unni mér þá er ek var í "Stafangri.
mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
Þat er víkingr/"Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.
þá. (1 förekomst)
ór atreki. §B Þat ek ungm[enni] nana(?) sakar at hitt þá.?
þaðan (1 förekomst)
[ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta.
<þah> (1 förekomst)
"Sveinn/"Steinn lét reisa stein þenna at fǫður ... <-þah> "Sigríðar bónda. "Guð hjalpi sál hans. "Balli risti.
þaiaz (1 förekomst)
§AQ "Haþuwulfz "Heruwulfiz aftr "Hariwulfa §B wrait runaz þaiaz.
þair (1 förekomst)
"Vík[ingr] [ok] "Myskja þa[u]/þa[iR] ... ... þenna at "Sigbjǫ[rn] ... sinn.
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.

Sö 321

DR 265 „

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 (35 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 26 M
"Magnús "Diakonus gerði mik. "Guð signi þann.
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>.
Sm 164 M
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
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.
G 44 „M
"<akopk> lét gera ... Þann sem biðr fyrir ... ... pater(?) ... ... ... "Bótviði ...
G 60 M
ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr sál [s]em ... "Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna.
DR 81
reisti stein, "Finnulfs dóttir, at "Óðinkár "Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of
DR 183 M
gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði. Ave "Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu
DR 222 M
"Jórdan risti rúnu, ráði þann er kann.
DR 257 M
Þann fyrsti.
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
DR EM85;432H M
"Jésús "Kristr ... þann er mik skrifaði.
N 22 „M
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr
N 22 „M
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
N 149 M
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.

N 149 M
N 151 M
N 228
N 351 M
N 368 $M
N 583 M
Br Barnes27 M

DR 107

[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
"Þorsteinn "Bengeirr reit rúnar þessar sunnudag þann, er næstr ... jólum.
"Helgi reisti stein þann ept "Ketil, bróður sinn.
"Þórir reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn helga mær.
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist. Valete.
Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla.
þanns (1 förekomst)
"Alfkell ok hans synir reistu stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.

þar (24 förekomster)
Öl 53 M
Þar liggr "Elín, "Sétta dóttir.
Sö 137
at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
Vg 119 $
heiti mǫgr "Eiríks. Meginjǫru(?) <þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ...
Vg 119 $
<þuno> ept "Eivísl. Ok ráð rúnar þar regi[n]kunnu <iu> þar, svát "Alríkr "<lubu> fáði. §D <uiu-am> ... ... ... §E "Gísli
U 29 $
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.
U 29 $
En móðir kvam at sonar arfi. Þá fekk hon "Eirík. Þar varð hon dauð. Þar kvam "Geirlaug at arfi "Ingu, dóttur sinnar. "Þorbjǫrn "Skald
U 207
"Ulfr ok "Þormundr ok "Gamall láta reisa þessa steina þar eptir fǫður sinn.
U 884
"Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar. §C ... þar v[áru] ...
G 107 M
§A "Garða/"Garde kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ...
DR 169 M
á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn þar.
DR EM85;493 M
í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða
DR EM85;493 M
sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
DR EM85;516F $M
"Guð ... "Þorleikr ór "Hæra. Stand þar! "Pétr "Svali mik skrifaði. Amen.
N 49 M
Ek hefi verit þar muni na kránni, "Bó[tulfr](?)/"Bergþórr(?).
N 77 $M
"Hreiðulfr gerði þar ǫrk.
N 122 M
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
N 298 M
Illu vinnr dúfan þar hvolf óisk ok fugl þar tekr þoku.
N 298 M
Illu vinnr dúfan þar hvolf óisk ok fugl þar tekr þoku.
N 344 M
palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni søfr dóttir "Atla.
N A39 $M
af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn],
N A222
"Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
N B88 M
... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...

N B206 M
N B625 M

DR EM85;493 M
N 648 M

G 178 M

U 95

N 184

Þar(?) er(?) rúnar(?) ... ...
heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek
þarf (2 förekomster)
lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór
þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.
þarfa (1 förekomst)
fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...
<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 (69 förekomster)
Öl 1 $
hans liði setti at ... ... Folginn liggr hinns fylgðu, flestr vissi þat, mestar dæðir dolga "Þrúðar draugr í þessu haugi; munat
Öl 34 „SENTIDA
Hverr sem þetta less: Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar lesa ok skrifa. Hæc "Jo[hannes]
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 76 M
"Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja pater[noster].
Vg 81 M
hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt hv[erjum] ...
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 AST1;166 M
§A ... ... ... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?
U AST1;166 M
... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?
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 119 $M
ok "Ronviðr með tveim eykjum ok "Hallhvatr með einum eyk. Ok allt þat folk, sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá
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
G 242 M
húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
G 242 M
ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
G 290 $M
á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
G 331 $M
§B "Jóhan klokkari. §C Sankt "Lafr[a]nz. §D "Guð hann er góðr. Þat er s[a]tt. §E ... §F ...
DR 357 $U
eka hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu, "Weladauþs, sa þat §D briutiþ.
DR 360 U
falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat brytz. §B Uþarba spa.
DR 373 $M
þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn
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 EM85;493 M
en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
DR MLUHM1983-84;131
§A "Ormhildr kvað þat §B ... §C ...
DR SCHL22 M
bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...
DR SCHL22 M
sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...
N 22 „M
"[G]uð signi þann mann er gerði, ok þann er gera lét, þat er "Erlingr "Lo[ftssonr](?).
N 106 M
þat(?) h[efir](?)
N 319 M
Haldi hinn helgi dróttinn hǫnd yfir "Brynjulfs ǫndu. Þat sé sat.
N 411 M
"Guð hjalpi þeim, er mik reist, en þat var "Haukr.
N 422 M
þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.
N 554 M
... gæti þín "Klemetr ok allir helgir menn, þat sé [sa]tt(?).
N 564 M
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju
N 650 M
en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C

N A104 M
N A142 $M
N A156 $M
N A322 M
N A322 M
N B123 M
N B249 M
N B249 M
N B448 M
N B625 M
N B625 M
N B628 M
GR 46 M
Br Barnes1 M
Br Barnes4 M
Br Barnes26 M
X STOL6 M

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

fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat skulu ráða.
§A Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at §C ...
§A "Ginna reist rúnar þessar ... §B <fþuorkhniactbmly> ... §C Þat er ...
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er
þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór þat.
§A Þat er mælt at ... §B ...
§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með
§A Seint er, þat er "Sveinn fann dynta, silfrberg, í mǫl dverga, þat segir herr með harra, heiðmilds í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at
á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D
lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf
salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til
§A "Rannveig "Rauðu ska[lt]u streða/serða. §B Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn §C hestreðr. §D ...
Þat ... ...
Þat er víkingr/"Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé
Þat var lǫngu, er hér var fé folgit mikit.
Berr mín ørendi þat ek ei hafa <skyrte>
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 (84 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,

Sö 13 $
Sö 32 U/V
Sö 37
Sö 109
Sö 115 $
Sö 141
Sö 149
Sö 276 $
Sö 280
Sö 288 $
Sö 328
Sö 347
Sö Fv1948;282
Sm 149
Sm 169 $
U 11
U 14
U 29 $
U 29 $
U 53
U 64 M
U 102
U 108 $
U 193
U 240
U 319
U 338
U 375 $
U 389
U 418
U 419
U 430
U 455
U 461
U 508 $
U 518 $
U 540

"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
§A "Ǫnundr ok "Gylla þau létu gera brú eptir "Gunnar, son sinn. Hjalpi "Kristr hans ǫnd. §B
"Sigviðr 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 ...
"Sibbi ok "Jórunnr ok "Þorgunnr ok "Ingigerðr þau systkin [lét]u reisa stein þenna eptir "Tjǫrva(?)/"Diarf(?), fǫður
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda
"Ingiþóra ok "Eysteinn ok "Hásteinn, "Holmsteinn, þau létu reisa stein eptir "Frœkn ok at "Bjórstein, son "Frœknar ok
"Guðmundr ok "Gísla þau létu gera brú.
... "Fastlaug, þau hjún, létu eptir "Þjalfa, son s[inn].
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).
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.
Ráð þú! "Geirmundr [f]ekk "Geirlaug meydómi í. Þá fingu þau son, áðan hann druknaði. En sonr dó síðan. Þá fekk ho[n]
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
"Þor[st]einn ok "Freygunnr þau ... stein eptir ..., son sinn.
"<–uiþatrik> ok "<giokuifr> þau létu gera merki eptir "<ar–> <-turæiþ> <oæ>.
"Kali lét hǫggva helli þessa eptir sonu sína tvá, ok þau "Ingiþóra br[ú] eina gerðu, mikit merki fyrir mǫrgum(?) manni.
"[I]ngi o[k] "Ingigerðr/"Ingigeirr o[k] "<-krþiʀ> þau létu r[eis]a stein eptir "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ǫnd ok
"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,
"Ketilvé ok "Ketill(?) þau reistu stein þenna eptir "Jóstein ... ... Hjalpi "Guð <aon> <hiti>
§A "Þorsteinn ok "Ragnfríðr þau reistu stein þenna eptir "Bjǫrn í "Granbý, §B bróður "Kalfs. Honum
"Sigfastr ok "Ginnla[u]g þau létu rétta stein þenna eptir "Vinaman, son si[nn]. En hann varð
"Gillaug ok "<usi> þau létu reisa [stein] þenna e[p]tir "..., son "Árna.
"Þorfastr ok "Ketilvé þau létu stein rétta eptir "Þorstein, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd
Þau "Kylfingr ok "Steinfríðr ok "Sigfastr létu reisa stein þenna eptir
"Borgulfr ok "Guðlaug þau reistu stein þenna eptir "Þorbjǫrn, son sinn góðan.
stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, ok at "Gunnhildi, móður sína. Þau druknuðu bæði.
"Fastulfr ok "Œringr(?) ok "Ge[i]rr(?) o[k] "Holmlaug þau létu reisa stein þenna eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Fastlaug at
reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok "Ragni. Þau bjoggu í "...
"Þorgerðr ok "Sveinn þau létu reisa stein þenna eptir "Ormgeir ok "Ormulf ok "Freygeir.
"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 60 M
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok
G 120 M
Þau létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar
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 242 M
hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
G 242 M
fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
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.
N A39 $M
f[imtán], s[extán], s[jautján], á[ttján], n[ítján], t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit

U 1010

<þefa> (1 förekomst)
"Þormundr ok "<l-khas> ok "<þefa> létu rétta stein eptir fǫður sinn "Þjóðmund.

þegn (43 förekomster)
Ög 200
... ... [k]umla eptir "Geirma, þegn [n]ýtan, b[ónda](?) ...
Sö 90 $
"Andvéttr reisti stein ... at "Eist(?)/"Æsi(?), fǫður sinn, þróttar þegn.
Sö 112 $
ok "Djarfr reistu stein þenna at "Þorkel, fǫður sinn, þróttar þegn.
Sö 151
sonr "Spars, reisti [st]ei[n epti]r "Svein, bróður sinn, þróttar þegn. <iunu> <unut> <nit> <nb> <st> <ai> §B stein eptir "Svei[n].
Sö 158 $
þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
Sö 170
"Guðvér, þeir r[ei]stu stein at "Báulf, fǫður sinn, þróttar þegn. Hann með "Grikki varð, dó á /<þum> þá/<þumþa>.
Sm 37
Hann var manna mestr óníðingr, var yndr matar ok ómunr hatrs. Góðr þe[g]n "Guðs trú góða hafði.
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. "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

N B249 M

Sö 237

Öl SAS1989;43
Ög 133
Sö 185 „
Vg 129 M
U 372
U 447 „
U 729 $
U 847 $
U 847 $
U 1167
Bo NIYR;1 M
G 5 „$M
G 76 „M
G 99 M
G 119 $M
G 183 M
G 242 M

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.
þegnleiðum (1 förekomst)
sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr "Amundasonr á mik.
Þegns (1 förekomst)
"Þórir ok "Þegn létu reisa stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður "Þegns, ok "Ǫnund, son sinn.
þeim (32 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 ...
"Áskell lét stein þe[nna] ... ... [lé]tti(?) þeim til ró.
"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.
"María mær h[jalp]i þeim er þenna stein gerði.
"Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim. Amen.
... lét gera yfir ... stein yfir ... sál ok "Guð náði þeim ...
yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán
sem hér hefr arfoði haft, bæði nefnt ok ónefnt, þá misku[nn]i þeim "Guð, bæði lifandi ok dauðum.
"Þj[ó]ð[m]u[ndr] ... [þ]eim sem bið[j]a fyrir vári sál, "Nikulásar ok "Geirvéar. Minnizk.
hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.

G 318 „M
... þeim skal segjas sálarmessa hvert ár ...
G 343 $
... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
DR 143
mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
DR 183 M
Meist[ari] "[Jakob] "[Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú "Meretu sál. "Guð signi þann mik gerði.
DR 230
ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. §B Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna §C eða heðan
DR 347 $M
"Kristr "Maríu sonr hjalpi þeim, er kirkju ... [g]erðu/[g]erði, "Absalon erkibiskup ok "Ásbjǫrn
N 227 „M
sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð þeim er svá gerir.
N 291 M
ok en sveinninn á mik. §B "Bárðr á mik. Mart at(?) fann [ha]nn(?) þeim er reist mik.
N 393 M
Nú er palmsunnuaptann. Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.
N 393 M
Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.
N 411 M
"Guð hjalpi þeim, er mik reist, en þat var "Haukr.
N 478 M
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu árnaðarorði.
N B145 M
fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C
N B525 M
§A "Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýti[r].
Br Barnes8 M
vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist.
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þeima (8 förekomster)
eptir frænda sinn, "Stýrimann, bónda sinn. "Guð, hjalp sál þeira/þeima.
"Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at ... son sinn.
Þrír liggja menn undir þeima steini, "Gunnarr, "Sighvatr, "Hallsteinn.
"Thomás liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar
§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).
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins. §D Hon er í
þeims (1 förekomst)
Aldri skyldi "Auðr fǫldu unna þeim’s lyfum u[nnu].
þeir (306 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.
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"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.
Hafði þeir meira mik gefit, þá verit betr skrifat.
"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>.
"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.
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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
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann var endaðr austr
... ... "[Ing]jaldr(?) þeir reistu ste[in] ...
"Banki/"Baggi, "Folksteinn, þeir reistu stein þenna at fǫður sinn "Ketilhǫfða, þróttar þegn <uit>.
"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
"Bjǫrn, var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.
"Helgulfr(?) ok "Eyjulfr þeir létu reisa steina báða at bróður sinn "Ketilmund ok brú eptir
"Tóla lét reisa stein þenna at son sinn "Harald, bróður "Ingvars. Þeir fóru drengila fjarri at gulli ok austarla erni gáfu, dóu sunnarla
"Sibbi ok "Rysja ok "<krifi> þeir reistu stein þenna at "Slóru(?)/"Slyðru(?), fǫður sinn.
Þeir "Þórðr ok "Brúni ok "Tíðkumi létu reisa stein þenna eptir
"Ingimundr ok "Þjalfi þeir reistu stein þenna at "Þorketil, fǫður sinn.
... "...steinn ... "...[fa]str(?) þeir létu hǫggva stein þenna a[t] ...
"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
"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 ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
"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.
"Ormgeirr ok "Jógeirr ok "Jǫfursteinn(?) þeir [r]eistu at "Gunna, fǫður sinn.
"<n...i...iukaʀ> ok "Bjǫrn ok "Farulfr þeir létu reisa stein eptir "Áka, fǫður sinn. Hann var <uskul> <þik>
"Ǫn[undr](?) [ok "Ólei]fr(?) ok "Þorsteinn ok "Unn, þeir létu at "Þjóstu[lf, fǫ]ður sinn.
"...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður "Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með "Ingvari á "Serkland[i].
... [o]k "Tófi þeir létu reisa stein þenna eptir "...
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.
"Ǫnundr ok "Þorfa[str ... ... móðu]r sína. Þeir gerðu brú.
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"Ulfheðinn ok "... ... [þ]eir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn.
"Hróðelfr, [lét]u rista rúnar a[t] ... ... "Ingifast, sonu sína, [þ]eir váru austr(?). En "Œpir risti.
"<...anti> ok "Ásgautr þ[ei]r reistu stein þenna at "Þóri ... ... "Skammhals reist rúnar.
§A "Ketill ok "Bjǫrn þeir reistu stein þenna at "Þorstein, fǫður sinn, "Ǫnundr at bróður
ok húskarlar eptir(?) jafna, "Ketiley at bónda sinn. Brœðr váru þeir beztra manna, á landi ok í liði úti, heldu sína húskarla ve[l].
"Auðbjǫrn ok "Sigbjǫrn [ok] "Guðbjǫrn þeir brœðr létu hǫggva stein þenna eptir "Bjǫrn, fǫður sinn
"Arnulfr ok "Gamall ok "Spjóti þeir létu helli hǫggva eptir "Róghvat, fǫður sinn góðan.
reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý "Sleðabrú, "Freysteinn, "Hrólfr, þróttar þegnar.
"Eyg[ei]rr(?) ok "... ... [þei]r [l]é[t]u reis[a] stein eptir "Œpi, fǫður sinn.
§A "Hróðsteinn ok "Eilífr, "Áki ok "Hákon reistu þeir sveinar eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla
§A ... þeir eru ... §B <afr–ai> "Varin, er hjoggu bœndr <þiu>.
"<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 ...
Hér liggja feðgar tveir. "Heðin ok "Einarr hétu þeir.
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.
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§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] ...
"... 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
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... "<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
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] ...
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"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 ...
"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 ...

U 1149
"Þorbjǫrn ok "Knútr þeir létu rétta stein þenna eptir "Geirmunda, fǫður sinn. "Guð hjalpi
U 1159
"Lafsi ok ... ok "Þorbjǫrn ok "Ulf.../"Ulf[r] ... ok "Fastbjǫrn, þeir létu hǫggva ... fǫður sinn. En "Œpir ...
U 1161 $
sinn fǫður "Holmfast, "Arnfast. §BP Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar
U 1161 $
"Freysteinn, lið "Lífstein[s ristu]. §BQ Báðir feðgar brunnu, en [þeir] "Balli, "Freysteinn, lið "Lífsteinn.
U 1172
"Bjǫrn ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir "Sigbjǫrn í "Holmi.
U Fv1953;266
"<tayr> "Knútr ok "Þorgísl ok "Eysteinn þeir reistu stein eptir "Bjǫrn, fǫður sinn. "Snari hjó.
U Fv1976;104
"Ríkr/"Rekkr/"Hringr ok "Holti [ok] "Fastgeirr þeir létu ... stein at "Vígmar, fǫður sinn, stýrimann góðan. "Líkbjǫrn
U Fv1993;231
"<hulr-...> ... "Bjǫr[n]/"...bjǫr[n] þeir létu gera m[e]rki eptir "Fúlni(?), fǫður sinn.
U NOR2000;37
§A ... þeir ... ... §B ... §C ... [létu] reisa ... ...
Nä 31
"Helgulfr ok "Geirleifr þeir gerðu eptir "Sigmund, bróður sinn.
Gs 11
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein þenna eptir "Þjóðmund, fǫður sinn.
Gs 12 $
§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 21 M
men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar> gerði mik.
G 28 $M
"Hegleikr gerði stein þenna. "[Kat]rín(?) ok "Auðulfr þeir létu ger[a] ...
G 59 $
"Hallgeirr/"Heilgeirr ok "Frosti ok "Atli(?) þ[eir](?) ... eptir ... ... ...
G 101 M
yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir lutu eptir hann "Geirvald í "Lyum/"Lye.
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 119 $M
... gerðu [þei]r(?) kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með
G 135
... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr, "Hróðarr ok "Þorsteinn, þeir eru fǫðurbrœðr.
G 172 M
"Ingimarr ok "Ólafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku ǫllu.
G 172 M
"Ingimarr ok "Ólafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku ǫllu.
G 192 M
... "[Kat]rin(?). Þ[e]ir bjuggu í "[Fre]yjil/"Fröjel(?) ... sunnudagr ok ... prím ...
G 192 M
prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat komið allir þe[ir] ...
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 ...
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"Gagnviðr ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð
"Sigleifr ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?)
"Farulfr son ... þeir ráð ... ... ...
"Mungeirr ok "[Ei]ngeirr(?) þe[i]r ... [f]ǫður(?) ... ... [r]ún[a]r allar(?) rista(?) ok reisa
lét reisa stein e[ptir] §B ... ... ... [d]auðr ... ... ok "Guðmundr þeir r[istu rún]ar. §C Á "Englandi í "Skíu [h]vílisk. "Kr[istr](?) ...
"Hrafnunga-"Tófi ok "Fundinn ok "Gnýpli þeir þrír gerðu "Þyrvéar haug.
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
§A "[T]osti ok "Hofi ok þeir "Freybjǫrn reistu stein þenna eptir "Ǫzur "Saxa, félaga sinn,
"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.
§B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C "Gorms "Tóka gingu næstir.
... steina þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
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.
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok "Bróðir/"Bróður. "Guð hjalpi
barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann
Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er
offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar
dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé
§A "Barni/"Biarni ok "Sibbi ok "[T]ófi þeir reistu stein §B eptir "Ketil, fǫður sinn. "Kristr hjalpi hans
§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
"Ǫzurr ok þeir ... ... ... ...
"[A]rngísl ok "Fullugi þ[eir] [létu] [rei]sa stein þenna eptir "Þormar bróður si[nn].
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum
Þeir "Finnr ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
... "Markus ok ... "Serapion, "Constantinus §B Hjalpi mér allir þeir. "Auðun reist mik.
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni sendimanni.
"Þórulfr gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit
hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
<fuþork hnias tlbmy> ... Þeir gerðu rúnar þessar, "Finnr ok "Ólafr.
[Ǫ]lhúsmenn reistu stein þenna eptir "Skarða, en þeir drukku [e]rfi hans
Hér lágu þeir menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er
"Ǫgmundr reist. Þeir [li]ðu(?) ...
Þeir "Loðinn ok "Þo[r]...
"Bergr o[k þei]r
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr

N A169 $M
N A190 M
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Br Barnes23 M
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"Ívarr reist rúnar þessar. Hér eru þeir(?) ... várum(?) "Þorsteinn/"Þorstein[s]
§A Illir menn eru þeir er ámæla §B óss.
fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.
Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.
§A ... [rún]ar þessar. Þeir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §B ... [ha]fn þessa.

þeira (79 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 81 M
hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er rétt hv[erjum]
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 7 „M
Hvalf lét ... yfir þeira(?) fǫður "Símon ...
G 11 „M
yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir þeir[a] sál ... ...
G 21 M
herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli
G 33 M
stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
G 36 $M
sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar, þysonr(?)
G 65 M
í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði
G 66 $M
í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir ... ... ...
G 67 $M
lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál
G 67 $M
"[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál sem ...
G 77
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
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m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í "Guði(?) ... ... mik.
tveggja systkina sálir. "Hallvarðr gerði. Hann er skyldr minnas þeira.
... [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]
"Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u] ... pat[e]rnos[te]r fyrir þeira sál ... ...
viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira s[álum](?)
[sál h]ans, ok at "Bótreif ok at "Sigreif ok at "Eibjǫrn, fǫður þeira allra, ok bjó hann í bý sunnarst. "Geirviðr lagði ormálur,
"Hegvaldr hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok
... ... ... ... ... ... ... ... ... ok [a]llra þeira ... ... ... ... ... ... ... ...
Biðið fyrir þeir[a] [s]ál sem [h]ér [h]v[í]lask, "Bó[tg]eir[s] [o]k han[s]
stein þenna eptir "Hrifla, son "Ásgeirs "Bjarnar sonar. "Guð hjalpi þeira sálu.
gerðu kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
fǫður sinn, ok eptir "Þorlak, bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira ok "G[u]ðs móðir.
drengr algóðr ... ... ok hans bróður. "Kristr helgi hjalpi sálu þeira brœðra beggja.
"Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál hafi.

þeiri (3 förekomster)
G 178 M
í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...
G 317 $M
sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisland(?) í ár(?) ... þeiri heilagu ... Biðið fyrir "Margítu sál. "Bótulfr í
Br Barnes20 M
§B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan land.
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þeirra (4 förekomster)
[nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál. "Guð gefi þeirra sál himinríki.
"Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
"[G]uð fagni sál þeirra beggja.
§C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok
þeirri (3 förekomster)
Válaðr(?) ók í r[eið] þeirri, "Rúmfari.
§A "Nikulás ann konu þeirri vel er "Gýríðr heitir, stjúpdóttir §B "Pitas-"Rǫgnu
... eigi ... af þeirri hirð ... þoat ek som ...
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,
þellu (1 förekomst)
§A Fell til fríðrar þellu fárligrar mér árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B
þenna (961 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
Hverr sem þetta less: Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran kunna, rúnar
"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.
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"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.
"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
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"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.
"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.
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"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.
"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 ...
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"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.
... [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](?) ...
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"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.
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.
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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
"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.
"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].

Sö 351
"... 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
Sö 360
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir bróður sinn "Þorbjǫrn, son "Hrúts(?). Farinn var í
Sö 367
"Hámundr, "Ulfr reistu stein þenna eptir "Hrólf, fǫður sinn, "Eybjǫrg at ver sinn. Þeir áttu bý
Sö 382 „
"... 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
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stein þenna eptir "Guða, son sinn. §AQ "Þorsteinn reist stein þenna eptir "Guða, son sinn. §BP "Þorsteinn gerði brú eptir "Gunnvar,
"... 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.
"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.
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"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.
"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.
"Bendikt "Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira
"Haraldr gerð[i] [h]valf þenna yfir "... {A}[men]. {Ave} "{Maria}, grati{a} plena. Lát ...
"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.
"Hrani lét gera stein þenna at "Pétr, fǫður sinn.
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl
"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
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"Hákon ok "Þorgautr reistu stein þenna eptir fǫður sinn "..., bónda góðan.
"Áskell lét stein þe[nna] ... ... [lé]tti(?) þeim til ró.
"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](?) ...
"Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn
sinn. "{Haraldus me fecit. "Bjǫrn "Hǫsva sonr lét gera hvalf þenna eptir "Margaréti, félaga sinn.}
"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.
"Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði.
"Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave "Maria gratia.}
"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.

Vg 192 $
"Sveinn reisti stein þenna eptir "<frua>, son sinn.
Vg 193
... stein þenna e[ptir] ..., bróður "Sæfa.
Vg 195
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
Vg 196 M
"Gunnbjǫrn lét gera stein þenna yfir "..., bróður sinn.
Vg 197
"Tóki ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir brœðr sína. Er varð dauðr vestr, en annarr austr.
Vg 198
"Brúni [reis]ti stein þenna eptir "Áskel, son sinn.
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
"<-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 22 $
"Ulfr ok "Vékell ok "Syrkell/"Sørkell þe[ir] ... stein þenna eptir "<ayt–u>, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫ[n]d.
U 25
"Holmfríðr lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
U 29 $
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]
U 30
"Steinulfr lét reisa stein þe[nn]a eptir "Sigfast, fǫður sinn, ok "Holmgerðr at bónda sinn. "Guð
U 32
"Ófeigr ok "Krókr ok "Steinn ok "Helgi létu reisa stein þenna eptir "Svein, fǫður sinn, ok at "Botna, bróður sinn, ok "Inga.
U 34
"Sveinn ok "Halfdan ok "Þóra létu reisa stein [þ]enna eptir "Víking, fǫður sinn, ok at "Þegn, bróður sinn. "Guð
U 35 $
"Aðísl ok "Ás[l]/"Ǫs[l] ok "[Óla]fr þeir létu reisa stein þenna at "Végísl, fǫður sinn, bónda "Ernfríðar.
U 37
"Ótryggr ok "Bóndi ok "Alfríkr reistu stein þenna eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð
U 39 „
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 54 „
"... ok "Eysteinn ok "Sóti ... reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi ǫn[d] ...
U 56 $
"Gamall ok "Þjalfi þeir létu reisa stein þenna ... fǫður sinn, mann nýtan. Hjalpi "Guð sál hans.
U 58
"Sigviðr ok "Sigrei[f]r lé[t]u rista stein þe[nn]a eptir "Sinar, fǫður sinn.
U 61
"Hjalmviðr ok "Þorbjǫrn, "Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn
U 70 „
"Djarfr ... [þenn]a eptir "Eist, son sinn. "Þorbjǫrn hjó.
U 74
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs
U 75
"Sigviðr lét reisa þenna stein eptir fǫður sinn "Egvið/"Hegvið ok móður sína "Holmfríði,
U 78
"Hǫsvi ok "Sigríðr ok "Ketiley létu reisa stein þenna eptir "Holmstein, bróður sinn.
U 82 „
... [l]et reis[a] s[t]ein þenna eptir ... sinn.
U 89
"Helga ok "Holmfríðr l[ét]u reisa st[ein] þe[nna eptir] "Holmfast, fǫður sinn.
U 94
"[Fu]llugi(?) ok "Gunnarr létu reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
U 95
§A ... [ste]in þenna eptir ... ǫnd hans §B <þartunki>
U 98 „
"Ingiþór[a] lét reisa stein þenna eptir fǫður sinn, "Sigtryggr, ok "Ragnfastr, sonr hennar.
U 103
"Sveinn ok "Ketilmundr ok "Erinmundr þeir létu reisa stein þenna eptir "Tíðkuma, fǫður sinn.
U 119
"Skagi/"Skeggi lét reisa þenna stein at fǫður sinn "Stein.
U 135
steina þessa at "Eystein, fǫður sinn, ok brú þessa gerðu ok haug þenna.
U 151
"Þorbjǫrn ok "Ingiþóra létu reisa stein þenna eptir "Ígul, fǫður sinn, ok "Erinvé eptir bónda sinn ok eptir
U 152
"Holmfríðr [l]ét [re]isa stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, ok eptir "Sighvat, son sinn.
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"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
§B "Jarlabanki lét reisa stein þenn[a] at sik kvikvan, ok þingstað þenna gerði, ok einn átti alt hu[n]dari þetta.
"Andórr telgði þenna fagra stein ...
... 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
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"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] ...
"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.
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"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
"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
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"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.
"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.
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"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.
"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
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"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].
"Ingi... ok "Ǫ[n]undr þeir létu reisa stein þenna eptir "Heðinbjǫrn ok "Fastbjǫrn ok "..., fǫður sinn. "Guð hjalpi
§A "Múli ... ... [r]étta stein þenna eptir "Svarthǫfða, bróður sinn. "Ásmundr. "Ingjald/"Ingjaldr. §B
"Gunn...(?) o[k] "Íg[ulf]astr(?) o[k] ... ... þ[au] létu rétta stein þenna eptir "Svarthǫf[ða bjó í] "Suðrbý.
"Steinhildr lét rétta stein þenna eptir "Viðbjǫrn "Grikkfara, bónda sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok
"<hul-a> lét reisa stein þenna at "Ketilbjǫrn, fǫður sinn, ok "Rúnfríðr at bónda, ok "Ígulfastr
"Sigviðr [reist]i stein þenna "Englandsfari eptir "Védjarf, fǫður ... ... ...
"Áli/"Alli ok "Sigvaldi ok "Ingifast létu rétta stein þenna eptir "Kalf(?), bónda "Ingifastar ok fǫður "Ála/"Alla. "Ásmundr
"Ketill ok "Gyríðr létu reisa stein þenna eptir "Þorstein, son sinn. "Viði/"Víði ok "Ríkviðr þeir reistu
"Veðr ok "Þegn ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Þorsteinn ok "Randvé létu reisa stein þenna eptir "S[v]ar[t]hǫfða, bróður sinn. "Guð hjalpi hans sálu ok
"Vreiðr/"Veðr ... létu rétta stein þenna eptir "Fastbjǫrn, fǫður sinn.
§P "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri,
dó ... ... hjó(?) rú[n]ar(?) ... §Q "Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét "Áki, sem’s úti fórst. Stýrði [k]nerri,
"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 "Guðs þakka gerðu.
"... ok ... [lét]u rétta stein þenna eptir "Kvíg, fǫður sinn, "Sigríðr at bónda si[nn].
"Ulfr ok "Guðfastr ok "Guðmundr þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
"Andvéttr lét hǫggva stein þenna at "Gota, bróður sinn ...
"Ósníkinn ok "Randvé létu reisa stein þenna at "Stóra.
§A "Jǫfurfríð[r] ... "...fast létu reisa stein þenna §B eptir "Fastulf, fǫður sinn góðan.
... reis[a] [s]t[ein] [þ]enna eptir "... [so]n sinn ... ... ... ... ... ... ... ... brœðr ...
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§P "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn
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þessar þeir ... §Q "Húskarl ok "Djúri, feðgar tveir, reistu stein þenna eptir "Djúrgeir, bróður "Húskarls ok son "Djúra. En "Fastþegn
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"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(?)
U ATA4909/78 „
"Ragnfastr ok "Inga ok ... [lét]u hǫggva stein þenna ok brú gera eptir "Þorstein, ... sinn. Hann fell(?) ... [ǫn]d
U Fv1954;4
... stein þenna ... ...
U Fv1958;250
"[Ǫ]nundr lét reisa stein þenna at sik kvik[va]n.
U Fv1959;259
... [s]tein þenn[a] ...
U Fv1973;194
... létu rétta stein þenna ... [hví]taváðum ... ... eigi verða, meðan st[ei]n[ar](?) ...
U Fv1979;244B
... Hann lét rei[sa s]tein þe[nna] ... sá ... [hja]lpi hans [sál]u ...
U Fv1983;228
"Nesbjǫrn lét reisa ste[i]n þenna eptir "Óleif, son sinn. Hér skal standa steinn á ...
U Fv1988;241
"Ketill lét hǫggva stein þenna eptir "Ingu[lf](?)/"Ingv[ar](?), fǫður sinn. "Á[smundr ok]
U Fv1990;32A
... stein þenna e[pti]r ...
U Fv1990;32B
"Staki(?) ok "Þj[al]fi létu rist[a] stein þe[nn]a e[p]tir "Heming, fǫður sinn.
U Fv1992;156
... stein þenna ... eptir ...
U Fv1992;157
"Gunnarr ok "Bjǫrn ok "Þorgrímr re[istu s]tein þenna at "Þorst[ein] bróður sinn, es var austr dauðr m[eð "Ingv]ari,
U Fv1992;161C
§B <fuþorkhniastbmlʀ> §C "Borga á nagl(?) þenna. "Guðmundr(?) risti(?).
U Fv1992;169
... reisti stein þenna eptir "Spraka, son ... góðan.
U NOR1995;19 $
"Áli/"Alli ok ... ok "Ingifast þau [l]étu rétta stein þenn[a] ...
Vs 3 „
"Ingirún lét reisa stein þenna eptir ... "[Ing]ivald o[k] "..., drengi góða. Ok mælti þat [ok]
Vs 18 $
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir "Geirfast, son sinn, dreng góðan, ok var farinn til
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 21
... [stei]n þenna at "Steinbjǫ[r]n ... ... ...
Vs 32
... [at] sj[alf]an sik ok ... [þe]nna ok fǫðu[r] ...
Vs Fv1988;36 $
"Taf(?) lét reisa stein þenna eptir "Grímmund. Var farinn, sonr "Viðfast[ar], austarla. "Ulfr
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"... 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.
"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.
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"Austmaðr, "Guðfastar sonr, lét rei[sa stein] þenna ok gera brú þessa ok hann lét kristna "Jamtaland. "Ásbjǫrn gerði
"María mær h[jalp]i þeim er þenna stein gerði.
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
... ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr
"Pétar lé[t] gera stein [þe]nna yfir "[B]ótheiðu ... ... ... ... ... f prímst[afr] ... ... í
"Hegleikr gerði stein þenna. "[Kat]rín(?) ok "Auðulfr þeir létu ger[a] ...
Þenna stein lét gera "Karin, "Sigtryggs, yfir "Bótheiðu, sína dóttur.
"Katrín, "Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu
"Bóthvatr ... "Herrøðr létu stein þenna ep[tir] "... m[óður] ...
"Bótheiðr hon lét gera þenna st[ein] yfir ...
"Katrín "Vestrgǫrðum/"Västergårde lét gera þenna stein yfir sína móður "Bótvéu, "Si[g]tryggs ...
"Bó[t]... "Auðge[ir]sarfa/"Ocksarve(?) h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok
"[Bót]viðr(?) í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til "Eiksta/"Eksta.
"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon.
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í
"Bótulfr "Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar, fǫður sinn.
"Jóhan í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok
... [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
"Jakobr ok "Hróðl[ík]n(?) létu gera þenna stein eptir "Aldvið, sinn son.
"Ól[a]fr ... létu gera stein þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u] ...
Hústrú "Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
"Bótheiðr í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal
... ... 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] ...
"Sigfríðr í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í
... lét gera stein þenna yfir "Óla, faður "Bót...
Á mik, þenna kamb, "Nikulás.
"Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr steininn hǫggva þenna.
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Bjartfánn staddu þenna(?) stein "Hegbjǫrn [ok] brœðr [hans] "Hróðvísl, "Eysteinn,
"La[f]ranz gerði s[t]ein þenna.
§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.
"<ua–>, "Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína. "...kell h[jó].
§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 ...
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.

DR 127
DR 129
DR 130
DR 131
DR 144
DR 145
DR 147 „M
DR 149 „$
DR 154 „$
DR 155
DR 201 „
DR 202
DR 209 $
DR 209 $
DR 209 $
DR 212
DR 213
DR 216 $
DR 217 $
DR 218
DR 220 $
DR 228
DR 230
DR 230
DR 230
DR 239
DR 259
DR 260
DR 262
DR 265 „
DR 266
DR 268
DR 270 $
DR 272 „
DR 275 $
DR 276
DR 278

"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.
"Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál "Óþvegins, fǫður síns.
§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.
... 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].
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"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
"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.
§P {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCXI} ... lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni
... §Q {An[n]o} "D[omi]{ni MCCCX} í "Ásjó "M[ann]i(?) lét gera þenna stein ... ... o[k] fǫður/"Fǫður ...
... "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.
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"[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
Steinn þenna gerði "Bótulfr steinmeistari.
Steinn þenna lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en
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] ...
"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.
[Ǫ]lhúsmenn reistu stein þenna eptir "Skarða, en þeir drukku [e]rfi hans
"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,
"Ketill setti stein þenna eptir "Finn, mág sinn.
"Þormóðr reisti stein þenna eptir "Þormóð "Svíðanda/"Sviðanda, fǫður sinn.
"Eysteinn bað þess at þenna stein skyldi legg[ja] ...

N 301 M
N 384 M
N 413 „
N 417
N 446 M
N 449
N 543
N 544
N 549 M
N 582
N 599
N 678 M
N 687 M
N A13
N A222
N A271 M
N B525 M
FR 2 M
GR 9 M
IS IR;181 M
Br Barnes4 M
Br Barnes14 M
Br Barnes22 M
Br Sh6 $M
Br Sc10 $
Br Sc14
Br Olsen;183 $
Br Olsen;184 $
Br Olsen;185A $
Br Olsen;185B $
Br Olsen;189 $
Br Olsen;190B $
Br Olsen;191B $
Br Olsen;193A $
Br Olsen;193B $
Br Olsen;200A
Br Olsen;201

§A "Páll "Einarssonr reist rúnar þess[ar] §B ... stein þenna eptir ...
Þenna staf gaf "Sigríðr á "Hv[áli f]yrir sálu "Arnþórs ok sér til
§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] ...
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu minnar í
"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 ...
"Ólafr lét legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list,
"Helga á snáld þenna.
"Áskell á penning þenna.
"Eindri[ði] á sekk þenna.
"Eyjulfr á sekk 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 "Sigmundr á sekk §B þenna.
§A "Benedikta á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru
"Þorkell "Ǫnundar sonr, austmaðr af "Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.
"Þórleifr gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar "Guði almátkum.
... ríkja konung hér grafinn er vá {d}reka þenna.
Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
Jórsalamenn brutu haug þe[nna].
"Benedikt gerði kross þenna.
þenna stein ...
§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.
"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].
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§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.
... "Gamall(?) léta(?) þenna kirk. "[H]ub[e]rt mason/"Mássonr [vann](?) ...
"Þorgrí[mr] reisti/risti kross þenna.
"... reisti stei[n] [þe]nn[a]. "... risti ...
"Ormr "Geit(?)/<kæit> á haus þenna.

þér (25 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
Vg 279 $M
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
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.
DR SCHL22 M
bjóðamjǫð rauðan "Diðrik(?) §EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ
N 195 M
Þér er hvíld hǫrð.
N 346 M
"Guð hjalpi þér ...
N 651 M
"Þorkell "Myntari sendir þér pipar.
N 659 M
§A ... [sendi]r þér kveðju. §B ... henni glófa.
N A36 M
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
N A333 M
§A "Gloppa/"Kloppa §B Prestdóttir byrlar þér. §C ...
N B118 M
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
N B257 M
þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?)
N B257 M
lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu
N B257 M
... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant
N B257 M
móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et arantabus laus abus rosa gaua ...
N B448 M
um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér
N B465 M
§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.
N B493 M
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
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... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér.
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
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 (14 förekomster)
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson "Bróðurs.
stein þenna ept "Manna, sinn frænda, þann’s var landhirðir "Ketils þess norrœna.
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn
fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt at gæti, geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar
"Eysteinn bað þess at þenna stein skyldi legg[ja] ...
Dróttinn minn, tý mér til þess at ek fá betra.
Gæti "Guð þess er ek olmaða.
§A "Guð gæti §B þess er mik §C b[e]rr(?) ok(?) ... §D þess er þik.
§A "Guð gæti §B þess er mik §C b[e]rr(?) ok(?) ... §D þess er þik.
þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt
§E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]
í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C
§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C ... §D er <þ->

þessa (134 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 $
Ög 45
Ög 45
Ög 68 $
Ög 157 $
Ög 162
Ög 197
Ög 202
Ög 212 „
Ög 214
Ög Fv1950;343
Sö 1 „
Sö 101
Sö 127 „
Sö 252 $
Sö 328
Sö 355 $
Sö SB1965;19
Sm 17
Sm 33 $
Sm 45
Sm 60 $
Sm 80
Sm 99
Sm 100
Sm 122
Sm 137
Sm 140 „$
Sm 151 „
Vg 1 „M
Vg 2
Vg 76 M
Vg 170
Vg 182 $
Vg 183 „
U2„
U 69

... ok "Geir... létu gera brú þessa ... ... létu reisa stein þenna eptir "Sker/"Skarf, f[r]ænda sinn
"Harði ok "Sigreifr létu hǫggva helli þessa ok gerðu brú þessa eptir "Nann, bróður sinn.
"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
"<–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.
"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.
"Ulfr reisti stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn, ok brú þessa gerði.
... þessa eptir ...
"Sighvatr(?) o[k] ... [þ]essa at "... ...
"Sigríðr gerði brú þessa, móðir "Alríks, dóttir "Orms, fyrir sálu "Holmgeirs, fǫður
... ok brú þessa ... ... "Svein br[óður] ... ... ...
"... [lét gera brú þ]essa ok reisa stein eptir "Tóka, bróður sinn góðan.
"Þórulfr ok "Undrlaug þau reistu steina þessa ok brú gerðu [a]t "Guðvé, fǫður sinn, bónda "Ásu.
... ... "...viðr létu ... ... þessa ep[tir] ...
"... ... "Gunna lé[t]u hǫggva stein þenna ok brú þ[ess]a ... ... ... sína.
"... lét [ge]r[a br]ú þessa [o]k reis[a] s[tein] "... br[ó]ður s[inn] ... "[G]uð ... [sá]lu
... ... steina þessa eptir "Þormar, bróður sinn. H[ann] ... [va]r ma[nna] ...
"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
"Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður 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.
"Sveinn reisti steina þessa eptir "Áslak ok eptir "Gota, son hans, en "Áslakr var bróðir
... gera brú þess[a e]ptir "Klett, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Eynjótr r[eisti steina þ]essa(?) eptir "Svein, fǫð[ur] ...
... [l]étu reisa steina þessa eptir ...
... [ma]rka steina þessa(?) ...
§A "Bjǫrn reisti stein þenn[a] ... gerði(?) brú þessa eptir "... §B ... sinn ok e[ptir] "Jórunni(?)
"Sveinn "Gíslarsonr lét gera brú þessa fyrir sál sína ok [fǫ]ður síns. Þat er rétt h[v]erjum at biðja
"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

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
U 876
U 901
U 901
U 904
U 904

"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.
"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 hans.
... "[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.
"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
U STERIK2002;168 M
§A Herra "<lin> þessa kannu á, ok "Pæsel(?) gaut hana. "Geirarðr(?) ... §B "Agneta.
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
G 119 $M
... gerðu [þei]r(?) kirkju þessa, "Hegmundr með fjó[ru]m eykjum ok "Líknviðr með tveim eykjum ok
G 120 M
Þau létu gera limning þessa fyrir "Líknviðar sál ok fyrir "Bótliknar sál, tveggja systkina
G 172 M
"Ingimarr ok "Ólafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku ǫllu.
G 178 M
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál
G 199 $M
"Friðgeirr ok "Alvaldr ok "Hróðheiðr létu gera steinhvalf þess[a] eptir "Hróðorm, fǫð[ur] sinn. B[i]ð[ið](?) ... sál hans.
G 291 $M
"Lafranz, "Bótviðar sonr meistara, gerði kirkju þessa, af "Áskelheim/"Eskilhem.
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.
DR 358 „$U
staba þria §PD fff. §QA [Apt] "Haþuwolfa §QB [...] satte §QC [þessa] staba þria §QD fff.
DR EM85;493 M
... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
N 110 M
§A "Þórolfr gerði kirkju þessa. "Ásgrímr, "Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði, "Sjaundi,
N 121 M
"Þórulfr gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr,
N 126 „M
Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á
N 148 M
"Ragnarr biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr
N 158 M
"Unnulfr gerði klokku þessa.

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 386 M
"Ólafr konungr skaut milli steina þessa.
N 541
"Rannveig á kistu þessa.
N 549 M
stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list, "Himinríkis vist.
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 735 M
§A "Sǫlveig á þræðr þessa. §B Hǫlf fimta mǫrk.
N A53
"Saxi gerði, "Guðs þakka, fyrir sálu móður sinnar, "Þorríði, brú þessa.
N A331
"[Gunna]rr á mót [þessa]
N B644 M
ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D ...
GR 1 M
sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok ... ...
Br E3 M
§A "Dólgfinnr vreit þ[e]ssar rúnar á þ[e]ssa stein. §B ...
X ByNT1984;32 $
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §B ... [ha]fn þessa. §C Drengir ...
X UaFv1914;47
"Grani gerði hvalf þessa eptir "Karl, félaga sinn.

Ög 57 M
Ög 64 $
Ög N288 $
Sö 40 $
Sö 210 $
Sö 333 $
Sm 123 M
Vg 243 M
U 43
U 59
U 80
U 148 $
U 167
U 251
U 257
U 284
U 308

þessar (131 förekomster)
"Ásmundr gerði dyrr þessar.
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.
"Ásmundr gerði dyrr þessar "<lafri>.
"Þorkell "Naktergal risti rúnar þessar í "Ólafs kirkju.
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.

U 308
lét rista rúnar þessar eptir sik kvikvan. "Þorgautr risti rúnar þessar, "Fóts arfi.
U 321
eptir son sinn ok "Karl eptir bróður sinn. §B "Sveinn risti rúnar þessar eptir "Oddulf.
U 337 $
Þat váru frændr þeira. "Guð hjalpi ǫnd þeira. "Véseti risti rúnar þessar.
U 391 $
Frísa gi[ldar] ... þessar eptir "Albóð, félaga "Slóða. "Kristr hinn helgi hjalpi ǫnd
U 392
"Sveinn lét rista rúnar þess[ar] ... ... hét annarr, "Ǫzurr þriði, "Geirmundr [fjó]rði "<-uki>
U 422
[fǫð]ur/[bróð]ur sinn ok "Mú[l]a(?) ... "Gunnarr risti rún[ar þ]essar eptir mág sinn "...
U 517 $
en "Ragn[hildr](?) ... [bó]nda sinn ok at sonu ... ... ... [rún]ar þessar.
U 519
réttu <iþrn> eptir "Geirbjǫrn(?), fǫður sinn. "<þuliʀ> hjó rúnar þessar <isi> "Guð.
U 544
"Holmdórr(?) bað "Œpi rista rúnar þessar.
U 707 $
sinn góðan. ... Hér mun standa steinn ... "Balli risti rú[na]r þess[ar].
U 740
reisa stein at "Arnbjǫrn, bróður sinn góðan. "Balli r[isti] rúnar þessar.
U 758
anda hans betr en h[a]nn h[efir til g]er[t. "Tíðkumi] risti rúnar þessar.
U 759
hjalpi anda hans betr en hann hefir til gert. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
U 775
"Svein, ok "Végerðr þau létu g[era me]rki. "Tíðkumi risti rúnar þessar.
U 796 $
"Sæ[g]rímr lét hǫggv[a a]t son sinn "Áfast. "Lífsteinn hjó rúnar þessar at góðan dreng.
U 799 $M
steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar þessar.
U 846
"Jǫfurfast, "...fast, "Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn, "Geirr eptir svær
U 884
eptir "Víg, fǫður "Holmgeirs. §B "Ásmundr ... ... ... mǫrkuðu þessar rúnar. §C ... þar v[áru] ...
U 887
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 36 $M
Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar, þysonr(?) "Bótgeirs(?).
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 74 M
"Ívarr hjó rúnar þessar yfir "Skalmi, bróður sinn.
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 169 M
"Þorsteinn "<bræ...> reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn
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 10 M
Sá maðr reist rúnar þessar, er g[is]tingu(?) á presti já.
N 26 „M
Þessar hurðir gerði "Þórðr á "Stafi, en "Kári [gerði] hringana góðu.
N 78 M
"Erlingr "Árnasonr(?) reist rúnar þessar.
N 148 M
munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar þessar.
N 150 M
"Áslakr prestr reit rúnar þessar.
N 151 M
"Þorsteinn "Bengeirr reit rúnar þessar sunnudag þann, er næstr ... jólum.
N 154 M
[Sá(?) m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan
N 157 M
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals,
N 159 M
"A[nd]r[é]s(?) reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn. "Guð(?)/"Guði(?) ...
N 163
reis[t]u hellu þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
N 169 M
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en
N 170 M
"Sigurðr "Jarlssonr reist rúnar þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi
N 171 M
... "H[a]llv[a]rðr "Grenski reist rúnar þessar. Sæll er, sá er svíki, fýla, sorg á reikar torgi "Grettis sótt
N 182 M
<fuþork hnias tlbmy> ... Þeir gerðu rúnar þessar, "Finnr ok "Ólafr.
N 227 „M
þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir sál hennar. Hjalpi "Guð
N 238 „
... [re]ist rúnar þessar "Ónn(?) ... son ept ...
N 258 M
Þessar rúnar reist "Eindriði prestr "Jónssonr, ok biðið fyrir mik.
N 271
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.
N 301 M
§A "Páll "Einarssonr reist rúnar þess[ar] §B ... stein þenna eptir ...
N 302 „M
"Páll reist rúnar þessar um "Þrining(?).
N 351 M
"Þórir reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir
N 368 $M
"Klemetr ræist rúnar þessar sunnudag þann, er næstr er eptir jól. "Guð gæti hans ok hinn
N 393 M
Nú er palmsunnuaptann. Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.
N 423 M
... [bar]ði(?) rúnar þe[ssar]

N 428 M
Sá maðr risti rúnar þessar, er var útan...
N 439 M
"Þóroddr risti rúnar þessar.
N 471 „M
§P "Þorvaldr "Sigurðr ristit rú[n]ar þessar. §Q "Þorvaldr "Sigurðr ristit rúnar þessar.
N 471 „M
ristit rú[n]ar þessar. §Q "Þorvaldr "Sigurðr ristit rúnar þessar.
N 478 M
"Guð ok hinn helgi "Ólafr konungr hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist með sínu heilagu árnaðarorði.
N 511 M
... "Ulfljótr reist rúnar þessar.
N 512 „M
... eigu hellur þessar.
N 519
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.
N 564 M
þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju þessar, er "Erlingr ja[rl fe]ll í "Niðarósi.
N 575 M
Ráð rétt rúnar þessar.
N 583 M
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var
N 584 M
Þessar rúnar.
N A36 M
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
N A39 $M
§B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn], t[veir],
N A91 M
"Sigurðr reist rúnar þessar.
N A97 M
"Þorgímr "Hallasonr/"Hallssonr reist rúnar þessar.
N A98 M
§A "Þórir "Kalfr reist rúnar þessar, allsvaldandi "Guð beini fyrir §B honum.
N A156 $M
§A "Ginna reist rúnar þessar ... §B <fþuorkhniactbmly> ... §C Þat er ...
N A162 $M
sá er í sá sá? Sik sá sá er í sá sá. §B "Erlendr(?) reit rúnar þessar, magistr(?).
N A169 $M
"Ívarr reist rúnar þessar. Hér eru þeir(?) ... várum(?) "Þorsteinn/"Þorstein[s]
N A173 $M
es in cœlis, sanctificetur. §B "Sveinn "Auðunar sonr reist rúnar þessar. §C <fuþorkh[nias]>
N A231 $M
§A "[Sv]eins sonar "Skúla sonar §B [rúna]r þessar þá er hann fór ...
N A256 M
§A ... þessar(?) §B "... reist.
N A273 M
"Auðkell risti rúnar þessar.
N B89 M
§A ... "Lafranz r[eist] r[úna]r þ[essa]r ... §B s[unnudagr], m[ánadagr], t[ýrsdagr], ó[ðinsdagr],
N B462 M
§A "Sveinn risti rúnar þessar ok bað §B "Lúciu ráða.
Br Barnes2 M
"Eyjulfr "Kolbeins sonr reist rúnar þessar hátt.
Br Barnes7 M
"Óttarr "<fila> reist rúnar þessar.
Br Barnes15 M
"... reist rúnar þessar.
Br Barnes16 M
§A <t> "Arnfinnr reist rúnar þessar, sonr "Steins. §B <þu-st> ...
Br Barnes17 M
§A "Óframr "Sigurðar sonr §B reist rúnar þessar.
Br Barnes18 M
"Arnfinnr "Matr reist rúnar þessar.
Br Barnes20 M
§A Þessar rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D
Br Or14 $M
"Þorst[ei]nn "[E]inars sonr reist rú[n]ar þessar.
Br Olsen;199 $
... En "Ásrøðr reist rúnar þessar. ... ...
Br Olsen;202A $M
"Jóan prestr reisti þessar rúnar. <fuþorkhniastbml>
Br Olsen;205B $
dóttur sína "Hlíf[hildi]. "Hlífhildi. §B "Árni risti rúnar þessar. §C "Sigurðr.

Br E3 M
X ByNT1984;32 $
X LtRR1987;248

N B625 M

Öl 1 $
Öl 6 $
Öl 10 „$
Öl 27 $
Öl 37 $
Ög 5
Ög 40 „
Ög 73 $
Ög 131 $
Ög 139 „
Ög 166
Ög 229
Ög Fv1958;252
Ög Fv1970;310
Ög N267
Sö 32 U/V
Sö 103 $
Sö 116
Sö 137
Sö 173 $
Sö 175
Sö 219 $
Sö 227
Sö 255
Sö 296
Sö 319
Sö 331 $

§A "Dólgfinnr vreit þ[e]ssar rúnar á þ[e]ssa stein. §B ...
§A ... [rún]ar þessar. Þeir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... §B ... [ha]fn
... rúnar þessar á(?) ...
þessari (1 förekomst)
saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek

þessi (113 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

Sö 332 $
"[Gu]ðb[j]ǫrn(?) lét gera merki þ[e]ssi [at "H]o[l]mlaug, son [s]inn.
Sö 340 $
Steinn þessi stendr at "Frosta, "Ingirúnar son ok "Guðleifs. "Óleifr reisti
Sö Fv1948;289
"Ástríðr lét [g]era kum[l þe]ssi at "Ǫnund ok "Ragnvald, son sinn. Urðu da[uði]r [í]
Sm 27
"[Þó]rðr reisti kuml þe[ssi]/þe[tta] ... [end]aðist á "Englandi.
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
Sm 36
"Eyndr ok "[Sv]einn/"[St]einn settu kuml [þ]essi eptir "Ǫzur/"Ásmar.
Sm 37
"Ǫzurr gerði kuml þessi eptir "Eynd, fǫður sinn. Hann var manna mestr óníðingr, var yndr
Sm 40 „
"... gerði kuml þessi ...
Sm 45
"Vésteinn ger[ði ku]m[l] þessi eptir "Ásbjǫrn, bróður sinn, vitring þessa á v[e]gamóti.
Sm 46 „
"...vé gerði kuml þessi eptir "Svein, son sinn, er endaðist austr í "Grikkjum.
Sm 60 $
ok "Starki gerðu §AQ "Sveinn/"Steinn ok "Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir "Guðmund, fǫður sinn, vitring þessa á vegamóti.
Sm 62
"Tosti gerði kuml þessi eptir "Etta, son s[inn].
Sm 121 $
"Ketill reisti kuml þessi eptir "Lei[k](?), móðurbróður sinn.
Vg 67
"Freysteinn gerði kuml þessi eptir "Þóru, konu sína. Sú [va]r ... dóttir, bezt með ǫldum.
Vg 100
"Ǫlvir reisti kuml þessi eptir "Þóri, bróður sinn.
Vg 101
... [reis]ti(?) kuml þessi eptir "Dag, fǫður sinn, góðan þegn. "Ásbjǫ[rn] ...
Vg 103
"Auðkell ok "Sveinn gerðu kuml þessi eptir "Ásgaut "<hlu>, fǫður sinn, góðan þegn.
Vg 115
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.
Vg 118
"Rannveig gerði kuml þessi eptir "Sveinung, bónda sinn.
Vg 119 $
<uiu-am> ... ... ... §E "Gísli gerði eptir "Gunnar, bróður, kuml þessi.
Vg 125
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik>
Vg 144 M
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
Vg 168
... gerði kuml þessi eptir ... sinn, "Auð...
Vg 169
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu sína.
Vg 171
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Tosta, bónda sinn, "Herlaugs bróður.
Vg 176 $
... gerði kuml þessi eptir "[Hal]fdan, bróður sinn ...
Vg 194
"Guðmundr gerði kuml þessi eptir "Ormar, son sinn.
U 73
Þessi merki eru gǫr eptir sonu "Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir
U 130
sinn. Hann varð svikvinn á "Finnheiði. "Guð hjalpi ǫnd hans. Er þessi býr þeira óðal ok ætterfi, "Finnviðar sona á "Elgjastǫðum.
U 166
lét reisa [ok] "Guðlaug eptir son [sinn], mjǫk nýtan dreng, merki þessi. Hann hét "Sigfastr.
U 188
Þessi er ok at "Jargeir.
U 326 $
"Holmgerðr/"Holmgeirr ok "Sigrøðr/"Sigþrúðr þeir reistu steina þessi eptir "Svein, son sinn síðborinn.
U 328
þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir "Andsvar, bónda sinn. Ráð þessi!
U 432 „
"Víkingr lét reisa stein at sonu sína "Krók ok "Ásbjǫrn. Sveinn þessi var ... <suni> <ki-t> <kirþa>
U 459
"Saxi lét gera merki þessi eptir "Eist, fǫður sinn, ok "Þorgunnr [eptir] son sinn.
U 496
"Ragnfastr lét gera merki þessi fyrir sál "Ingifastar ok "Gulleifs.

U 619
... "Rauðr hjó(?) ... þessi merki eptir "...
U 652
"Gunnhildr lét gera merki þessi at "Þjalf[a], son sinn, ok eptir sik sjalfa. "Arnbjǫrn hjó stein
U 653
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast, fǫður sinn.
U 655
"...geirr lét gera merki þessi ok "Sigfúss at ... bróður sinn.
U 656 $
"Hróðelfr lét gera merki þessi eptir "Agmund, son sinn.
U 657
"<houtian> ok "Ǫzurr þeir létu reisa merki þessi at "Ulf, fǫður sinn.
U 665
"Ígulfastr ok "Faði ok "Fastulfr þeir létu gera merki þessi at "Ǫzur, fǫður sinn.
U 686
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
U 689
"<siab> ok "Sibbi ok "Tobbi/"Tubbi létu reisa merki þessi eptir "Karl, bróður sinn.
U 735
stein almikinn ór staði fœra ok "Arngerðr þau létu kuml reisa þessi at "Sigtrygg, son sinn.
U 891
... [lé]tu reisa merki þe[ssi] ... fǫður sinn.
U 1066
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
U NOR2000;27A M
§A Heyr þú hverr þetta gerði. §B "Erri(?) <sliþi> harpu þessi heilum hǫndum. §C ... §D ...
Vs 15
§A "Hegulfr lét gera merki þessi at "Knút, fǫður sinn, ok "Guðlaugu, systur hans. "Balli rétti
Nä 3
... [k]uml þessi e[ptir] ...
Gs 19 „
"Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir son sinn "Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans
DR 4
§A "Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir "Óðinkárs, ept "Sigtrygg konung, §B son sinn ok "Gnúpu.
DR 30 $
§P "Hrefna ok "Tobbi gerðu kuml þessi ept "Vébjǫrg móður sína. §Q "Hrefna(?) ... ... ept "Vébjǫrg
DR 36 $
... lét kuml þessi gera, "Harald ... ... fǫður ... ...
DR 37
... ... "Fáinn, dó í "Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá/þessi ... ...
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
DR 56
"Tóki gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, fǫður sinn, úheimskan hal.
DR 81
"Ásbjarnar son, þann dýra ok hinn dróttinfasta. §B Síði sá maðr er þessi kuml of brjóti.
DR 106 „
"Eyndr ok "... ok "Tóla ok "Þorgeirr ... gerðu kuml þessi ept "K[ró]k(?) ... son, harða góðan þegn.
DR 110
[þa]u ept "Sassur. "Starr reisti stein ept dauðan. §B "Þórr vígi þessi kuml.
DR 133
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var landmanna beztr í "Danmǫrku ok
DR 143
§A "Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept "Apa/"Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok §B "Tófu, móður sína.
DR 150 $
§A "Þormóðr r[eisti] ... §BP ... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr
DR 150 $
r[eisti] ... §BP ... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ ... þess[i] eptir ... "Góðr ... [fǫ]ður sinn.
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 209 $
salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. §B "Alla synir gerðu kuml þessi ept fǫður sinn ok hans kona ept ver sinn. En "Sóti reist rúnar
DR 219
"Ása gerði kuml þessi ept "Tóka, son sinn ok "Tóka "Haklangs sonar.
DR 229 $
brú þessa eptir "Þorgísl, bróður sinn. §B Æ mun ... ... vitring þessi, er vann "Syl[fa]/sjal[fr].
DR 269 $
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
DR 271
"Kleppir/"Glippir ok "Ása reistu kuml þessi eptir "Ulf.

DR 277
DR 293 „
DR 294
DR 318
DR 337 $
DR 370 $
N 61
N 157 M
N 172 M
N 257 M
N A222
GR 15 $M

"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.
ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.
Þessi kirkja er vígð "Sanctus "Ólafi konungi.
§A ... við andlát sitt ... §B ... kirkju þessi til gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar ok gaf
ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D ... en þá man bíða ...
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.

Sö 169 „
Sö 206
Sö 346 $
U 626
U 676 $
DR 65
N 497 M

þessir (7 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] ...
Þessir sukku í fjǫrð "Jóhan, "Eiríkr "Loðinn biskup(?) kapaleinn ...

Öl 1 $
Hs 14 $

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
N 422 M
N 524 M
N A335 M
Br Barnes28 M

þessum (6 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 ...
menn, er kómu af "Risalandi með hlǫðnu skipi af gulli. Ok þat er í þessum steini.
Hér er fé folgit undir st[ei]ni þessum.
... þessum ...
"Hákon einn bar fé ór haugi þessum.

G 104E $M

U NOR2000;30A
G 100 M
G 206 M
G 290 $M
G 290 $M
DR EM85;493 M
N 551 M

Öl 34 „SENTIDA
Ög 43
Ög 75 $
Ög 94 $
Ög 154
Ög 173 M
Ög 240 $
Ög Hov34;28
Ög N288 $
Ög N288 $
Ög NOR2000;35
Sö 46
Sö 47
Sö 188 $
Sö 221
Sm 4 M
Sm 27
Sm 81 „M
Sm SvS1973;4
U4
U 212
U 585 „

þessun (1 förekomst)
... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ... §G Ráð rún[ar] <ok> <ablir–mabr>
þet (7 förekomster)
Þet(?)/Þat(?) gái(?)
byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
"Ólafr í "<himunafi> hann gaf þet(?) e[pt]ir(?) sín bǫrn "Bótvið ok "Bótheiðu ok(?) "Gagnvið ok
"Ganna dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er
... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé mik læknishǫnd ok lyf-tungu at lyfja §B bifanda er bóta
Þet segir biskup at því.
þetta (73 förekomster)
Hverr sem þetta less: Þenna kirkja heitir "Rúnasteinn. Þat byrjar sóknarherran
"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.
§A Þetta er rifin ... §B ... ...
"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.
"Finnviðr hjó þetta ker á "Dýrabergi(?).
"[Þó]rðr reisti kuml þe[ssi]/þe[tta] ... [end]aðist á "Englandi.
"Guðs prestr(?) "Alfvin(?) þetta skrifaði á <keuk>.
"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>

U 649B „
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð hjalpi ...
U 913
"Þ[r]óndr(?) létu rétta stein eptir fǫður sinn "Halfdan. "Sveinn réð þetta.
U 958
[Ep]tir "Signjóta er þetta. Gerði sonr hans "Sigviðr rúnar. "Þorgautr risti.
U NOR2000;22 M
"Holma gerði at "Sigtryggs í "<esi> þetta.
U NOR2000;27A M
§A Heyr þú hverr þetta gerði. §B "Erri(?) <sliþi> harpu þessi heilum hǫndum. §C ... §D
Hs 2 $
ok "Ǫnund, son hans, ok "Seyvarar(?). "Guð hjalpi ǫ[nd] ... [me]rki þetta.
Hs 7
eigu at ljóðrétti, svá var innt fyrr ok helgat. En þeir gerðu sik(?) þetta, "Ǫnundr á "Társtǫðum ok "Ófeigr á "Hjǫrtstǫðum. En "Vébjǫrn
G 78 M
"Bótmundr "Kullands hann lét gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h
G 80 $
"Bótulfr stafa merki ... ... he[f]r at "Unvald(?) unnit(?) ... kuml þe[tta](?) ... sálu hans.
G 83 M
§A Hverr sem þetta lesa, [þ]á berr hann prís ... Hv[e]rr ... ... ... ... ... §B ...
G 101 M
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ...
G 123 $M
... "Hróarr(?) ... sál, beggja feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í "Vestkindi/"Väskinde ris[ti].
G 173 M
hans húsfreyja, "Mundvalds systir af "Ringheim/"Ringome. Hverr sem þetta ...
G 249 M
Þetta er vitni kirkjupre[sts]/kirkjupre[sta] ok sóknamanna, at
DR 111 $M
§A "<þuæþ> gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ...
DR 302 M
Bein er þetta, bein er þetta.
DR 302 M
Bein er þetta, bein er þetta.
DR 348 $
"Gautviðr gaf þetta skálahús "Guðfríði.
DR 373 $M
Þetta er sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn
DR 373 $M
sankti "Gabriel ok sagði sankta "María, at hon skuldi barn fœða. Þetta er "Elisabet ok "María ok heilsask. Hér hvílisk "María, sem hon
DR 373 $M
sem hon barn fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér
DR 373 $M
þaðan bundinn, ok negldu hér júðar "Jésús á kross. Sé fram á þetta. "Sigreifr mei[st]a[r]i.
DR 383
... "Bróðir ... ... ... reist[u] kuml þetta ... ... ok eptir "Ás[ke]l, bróður sinn. "Guð hj[alpi] ...
DR EM85;434L $M
Þetta er skrifit [a]f "Bassi.
N7M
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri
N 69 „M
"Loðinn á "Kjós lét penta þetta.
N 123 M
Þetta hefir "Eyvindr
N 149 M
[Þ]etta er "Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann
N 159 M
"A[nd]r[é]s(?) reist rúnar þessar ok gerði þetta it fyrsta hurðarjarn. "Guð(?)/"Guði(?) ...
N 178 M
mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær kveldi.
N 300
... [r]eisti kuml þetta ept[ir] ...
N 446 M
sálu minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
N 460 M
Þetta skrifaði "Véleifr "Freybjǫrnssonr.
N 577 M
þett[a](?)
N 598
"Lofríkr á mót þetta.
N 602
§P "Gunnarr á mót þetta. §Q "Gunnarr á mót þessa. §R "Gunnarr á mót þessa. §S "Gunnarr
N 650 M
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?)

N 694 M
N 722 M
N A24 M
N A102 M
N A240
N A324 M
N B168 M
N B417 M
N B448 M
N B572 M
N B572 M
Br Or15 $
Br Sc11 $
IR 1

"Finnr á þetta tré.
"Ragnarr á garn þetta.
§A ... nam ek þetta því: fe fu fa fø §B <fuþork> ... §C ... ...
§A "Marteinn prestr á þetta §B sǫnghús.
§A Vindauga álokað(?) er þetta. §B Vindauga loka[ð].
Þetta risti ...
"Þorgunna á þetta.
Þetta reist blindr maðr til þín ...
"Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan
§A Þetta reist "Eiríkr baki um nót ... §B Þetta reist "Árni ...
§A Þetta reist "Eiríkr baki um nót ... §B Þetta reist "Árni ...
[Þe]tta bein var ...
... [ger]ði yfirlag þetta ept "Ingulf, fǫður sinn.
"Domnall "Selshǫfuð á sverð þetta.

N 350 M

DR AUD2002;131 U

DR 63

N B181 M

G 117

þettas (1 förekomst)
Þetta’s {k}ir{k}jan á "{K}irkjuvelli.
þewar (1 förekomst)
... ... ... ... þewaR
Þexla (1 förekomst)
... "Þexla ... ... þenna ... ... "Ámunda ... ... ... ... ... "Heiðabý ...
þeygir (1 förekomst)
slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E vaki hykk-at fylgna manat hirðum ...
<þi> (1 förekomst)
... <þi> ok ... ...

U 302 $

N B380 M

Sm 164 M
Vg 279 $M
G 104A $M
DR EM85;350 $
DR EM85;350 $
N 289 M
N 289 M
N A39 $M
N A208 M
N A323 M
N B118 M
N B241 M
N B368 M
N B380 M
N B380 M
N B410 M
N B448 M
N B465 M
N B556 M

Sö 238 „

Ög 60 „

<þiʀ> (1 förekomst)
"[Ketil]vé(?) ok "Ingríðr [létu] reisa stein þenna ept[ir] ... <þiʀ> <i> ... "[Guð hjalpi s]álu ok "Guðs móðir.
þiggi (1 förekomst)
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
þik (19 förekomster)
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
§A Søta herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B
§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 ... ... ...
"Kristr, sá er bæði er guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu, móður.
maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu, móður.
fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil,
§A Viltu ei náða mi{k}, só taki þi{k} §B fján¶¶dinn! Amen!
§A "Guð gæti §B þess er mik §C b[e]rr(?) ok(?) ... §D þess er þik.
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
§A Ek sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
<geukaukcuk> <liui> á mik, en "Guð blessi þik.
er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín
§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.
§A ... ... ... §B [þ]ú mik man ek þik.
<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.

N A297 M

þil (1 förekomst)
"Áslakr’s þil riti, ok "Þorkell sverð.

U 325

Þilinefr (1 förekomst)
"Þellinefr/"Þelli-Nefr/"Þilinefr/"Þili-Nefr ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn,

U 325

ÞiliNefr (1 förekomst)
"Þellinefr/"Þelli-Nefr/"Þilinefr/"Þili-Nefr ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé...

N A114

Sm 65

G 104D M

G 104A $M
N 494 M
N 554 M
N A74 M
N B417 M

N B184 M

þiljum (1 förekomst)
§A [þ]iljum/[v]iljum §B ...
<þim>
<manurfik> kuml <þim>

(1 förekomst)

<þimese> (1 förekomst)
"Jakob <þimes-e> "Guðs náð hon [er] stór.
þín (5 förekomster)
herra "Jésús "Kristus, ek biðr þik fyrir þá synd(?) ok drøvilsi þín søta móður frú "María mær. §B <fuþ[o]rkhnia[s]> §C Hjalp "Marí[a]
"Guð gæti þín, "Erlingr "Sigmundarsonr, nú ok jafnan.
... gæti þín "Klemetr ok allir helgir menn, þat sé [sa]tt(?).
kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok
Þetta reist blindr maðr til þín ...
þina
Fanabelti jók bjarzku þina

(1 förekomst)

Öl Fv1918(2);15 $
G 306 M
N B241 M
N B368 M
N B448 M
N B448 M

U 668

G 192 M

U 795

U 48

U 873

U 212
U 225

Sö 137

þína (6 förekomster)
ungkarl þessa? §Q ... ... ... ... §R Et þú, hein, á krǫm þína! §S Et þú hein af hrygg þenna.
stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann
því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína ódáþ. §D Eitt níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er
at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls ... ...
§AP "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok
um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum
þingaliði (1 förekomst)
létu reisa þenna stein at fǫður sinn "Geira, sem vestr sat í þingaliði. "Guð hjalpi sálu.
þingat (1 förekomst)
... sunnudagr ok ... prím ... [h]imnafrygð(?) með sínum "Guði. Ok þingat komið allir þe[ir] ...
Þingbjǫrn (1 förekomst)
"Þingbjǫrn lét hǫggva stein eptir sonu sína.
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

Sö 33

þingum (1 förekomst)
stein þenna eptir "Gulleif, bróður sinn. Hann endaðist austr at þingum.

N A74 M

þinn (1 förekomst)
með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn vilja.

N 128 „M

U 963
G 182 M
N 237 „

N B257 M

N B416 M

U 60

DR 82

U Fv1933;134 $
Br E1 M

þínna (1 förekomst)
"Salgerðr hvílir hér. "Guð gæti þín-na. "Áslakr markaði mik.
þinni (3 förekomster)
... "[Ígulbjǫ]rn, fǫður sinn, ok "Inga eptir bónda sinn. "Gu[ð] ... þinni, "Ígulbjǫrn, ok "Guðs móðir.
Biðið fyrir "Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m] kr[i]stnum sálum.
þenna eptir "<al> ... mág sinn. "Ulfríkr [h]jó. §B Hjalpi "Guð sál þi[nni](?). Ráð rétt.
þínu (1 förekomst)
skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola.
þínum (1 förekomst)
konun[g]s [d]ó[mi]. §C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum einskis verðr um gumna ferðir.
<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 (2 förekomster)
þér þrjár þrár, Ulfr! Haf þér níu nauðir, Ulfr! <iii isiʀ þis isiʀ auk is uniʀ>, Ulfr. Njót lyfja!
"Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte.

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

Gs 19 „

<þisa> (1 förekomst)
"Svarthǫfða. "Friðelfr v[a]r móðir hans <siionum> <kan> <inuart> <þisa> <bhum> <arn> <iomuan> son <miek>.

Ög 181 $
DR 239
N 364 M

þistill (3 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 ...
Tistill, mistill ok, hinn þriði, þistill.

U 345 „

Vg 280 $M

N 208

Vg 280 $M
N A74 M

Sm 20 „$

Sö 231

<þit> (1 förekomst)
ok lét gera brú þe[ss]a fyrir ǫnd ok sálu þeira ... vitring þessa <þit> <uit> <uiti> eptir
þít (1 förekomst)
§A Ver þú vinr minn, "Arnfinnr! Legg(?) ... §B ... þitt/þít hvárr(?)/hverr(?) gengi(?).
<þitakrtu> (1 förekomst)
... ... <þitak-rtu> en "Gunnarr re[isti] s[t]e[in] þenna [at] bróður sinn.
þitt (2 förekomster)
§A Ver þú vinr minn, "Arnfinnr! Legg(?) ... §B ... þitt/þít hvárr(?)/hverr(?) gengi(?).
at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn vilja.
<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.

Ög 111 $
Sö 12 „
Sö 271 „
Sm 80
Sm 149
U 200
U 652
U 867 $

Ög 27 „

Sö 194
U 56 $
U 681
U 778
U 867 $
U 875
U 925 $
U 948 $
U 1052
U 1052
U Fv1990;32B

Vg 244 M

G 34 $M

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
"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)
Allar sálir hér deypask í þjóð fyrir mik, skál.
...þjóð (1 förekomst)
"[L]ík[nv]iðr(?) "Kr[á]ku[a]rfi(?) h[ann] lét gera hva[lf] "...þjóð, sína húsfreyju ... synir ... ...

Vg 122

Þjóð (1 förekomst)
"Bjǫrn reisti stein þenna eptir "Þjóð, félaga sinn. "Guð hjalpi ... sálu ok sú helga "Sankta "María.

Öl Köping38

Þjóð.. (1 förekomst)
"... ok "Þjóð... ... at fǫðu[r] ...

N 737 M
N A164 M

Þjóðarr (2 förekomster)
"Ljótr/"Þjóðarr
"Þjóðarr á.

U 322
DR 188 „

Þjóðbjǫrg (2 förekomster)
"Þjóðbjǫrg lét rétta stein þenna eptir "<nibiaʀ> ... ... [hj]a[l]pi ǫnd
"Guðfríðr reist ept "Þjóðbjǫr[g].

Sm 8 $
Gs 11
N B44 M

Þjóðgeirr (3 förekomster)
"Þjóðgeirr(?)/"Friðgeirr(?) ok "Hróðelfr ... stein eptir "Heðin, son
"Þjóðgeirr ok "Guðleifr ok "Karl þeir brœðr allir létu rétta stein
§A ... ... §B "Jóhan tvá "Þorkell eyri ... "Þjóðgeirr. §C <fuþorkhniastbmly>

Ög 93

G 31 $M

DR 393

Þjóðheiðr (1 förekomst)
"Þjóðheiðr reisti stein þenna eptir "Bjǫrn, bónda sinn, er varð
Þjóði (1 förekomst)
§A "Jesus nasarenus "Jacobus ... "Laurentius ... §B "Ólafr §C "Þjóði i "Breíðukvíum/"Bredkvie.
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, ...

DR 69
DR 397 $

Sö 111
U 1010
Gs 11

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

G 183 M

DR EM85;440A M

Ög 136 $
GR 39 $M

Ög 42 $

Ög Hov14;22
Ög Hov15;22

Vg 170
N 163

Þjóðmundr (1 förekomst)
"Þj[ó]ð[m]u[ndr] ... [þ]eim sem bið[j]a fyrir vári sál, "Nikulásar ok
Þjóðrekr
<fuþorkhn[iast]> "Þjóðrekr

(1 förekomst)

Þjóðríkr (2 förekomster)
án yrði fjǫr með "Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð "Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu "Hreiðmarar. Sitr nú
§P ... §Q ... §R "Þjóðríkr
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 ...
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

Vg 179
DR EM85;306 $

DR 221 $
DR 239

DR 221 $

Þjóðulfr (1 förekomst)
"Þjóðulfr, "Búi, þeir reistu stein þenna at "Farulf, fǫður sinn. Hann
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 ...

Sm 79 „

Þjokk (1 förekomst)
"Rekkr lagði stein yfir "Þjokk, s[o]n sinn ...

G 148 M

Þjokki (1 förekomst)
"Þjokki "Kaupi á mik.

Sö 248

Sö 40 $

DR 397 $

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, ... ...

<þn> (1 förekomst)
"Jésús "Kristr, sá alt má, sæli(?) "Ásu sál. Í <þn> <nistiaa>, í stein lík á ganga.

Ög 49 $M

<þni> (1 förekomst)
... [ku]ml þessi eptir "Svein <þ-ni> ... ...

Ög 73 $

<þo> (1 förekomst)
"Þorsteinn <þo>.

IS IR;110 „M

þó (1 förekomst)
... þó var in/inn ...

N A49 M

þoat (1 förekomst)
... eigi ... af þeirri hirð ... þoat ek som ...

N B32 M

DR EM85;371B $

DR 79 „

N 298 M

N 108 M

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> ... ...
þoku (1 förekomst)
Illu vinnr dúfan þar hvolf óisk ok fugl þar tekr þoku.

þolða (1 förekomst)
§AP Ek heiti "Jésús "Nazarenus §AQ Ek heiti "Jésús "Nazarenus §B Ek þolða harðan dauð. §C "Thomás.

Sö 109

Ög 230
Sö 109
Vg 70 M
U 756
U 838
U 1129 „
DR 77
DR 329
N 688 M

DR 201 „
DR AUD1996;274

N B647 M

Öl 7 „$
Öl ATA4064/60A $
Öl ATA3960/71
Öl Köping16
Ög 2
Ög 150
Ög Fv1959;249
Sö 150
Vg 242 M
U 325
DR 93

Þólf (1 förekomst)
ok "Skrimi(?) þau hjún(?) [ok] [sy]stkin(?) létu reisa stein eptir "Þólf.
Þólfr (9 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
Mik á "Þólfr. Hér liggr ...
"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.
"Eyjulfr/"Þólfr á mik.
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 ...
þond
... §B ... §C fund, pund, rund, gund, lund, hind, sund, þond

(1 förekomst)

Þor.. (15 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.
"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... ...
"Þorbjǫrn "Brattssonr. "Brattr "Þo[r]...
"Þellinefr/"Þelli-Nefr/"Þilinefr/"Þili-Nefr ok "Þor... ... stein eptir "Freystein, fǫður sinn, ok "Vé... at mág sinn.
... "Þor... ...
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Hér liggr "Þor... ...
Þeir "Loðinn ok "Þo[r]...
§A "Þórr/"Þor... §B ...
... ... [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.
Þora (1 förekomst)
"Þora seg mér.
Þóra (27 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.
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"Órœkja ok "Þó[ra(?) lét]u reisa ... [ma]rkaði mart á steini ...
"Þóra lét reisa stein þenna at "Agmund ok eptir "Sibba, son sinn.
"Þóra er háð er ... ... nistitind[r].?
"Þóra ... fitta(?).
... "Bjǫrn/"...bjǫrn ok "Þóra létu ... ... ... ...
stein þenna ept ... fǫður sinn ok ept "Jarpulf, bróður sinn. "Þóra(?) h[jó].
... "Þóra(?)
Hér hvílir "Þóra, móðir "Eiríks prests. Pater noster.
"Þóra á mik.
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
§A "Þóra á mik ok hon §B gerði mik. ... §C ...
"Þóra
"Þóra á mik.
<þoraiþi> (1 förekomst)
"<kusta> ok "<þoraiþi-> þeir reisa eptir ...
Þórald (1 förekomst)
"Engli reisti stein þenna eptir "Þórald, son sinn, er varð dauðr í "Vitaholmi, miðli "Vitaholms ok

N B215 M

Þoraldi (1 förekomst)
§A "Heðinn reit rúnar. "Þorbjǫrg, "Þórir §B "Þoraldi

N B402 M

Þóraldi (1 förekomst)
§A ... ... §B "Þóra[ldi].

N 744 M

Þóraldr
"Þóraldr

(1 förekomst)

Þorbergr (2 förekomster)
§A "Þorbergr "Erlendssonr ... §B "[Gu]nnvǫru, konu sína. §A Þrim nóttum
"Þorbergr "Þorsteinssonr bar stein.

N 287 M
N A4 M

<þorbi>
"Sveinn "<þorbi>

DR M89

Þorbirni (1 förekomst)
"Simeon risti rúnar, þá er þeir fóru, "Balli ok "Kolbjǫrn. Mun náð "Þorbirni sendimanni.
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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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Þorbjǫrg (1 förekomst)
§A "Heðinn reit rúnar. "Þorbjǫrg, "Þórir §B "Þoraldi
Þorbjǫrgr (1 förekomst)
"Þorbjǫrgr reist.
Þorbjǫrn (67 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.
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"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
"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
"Þorbjǫrn "Brattssonr. "Brattr "Þo[r]...
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.
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"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.
"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
Ráði sá er kann nafn "Þorbjǫrn "Krák(?)
"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
"Þorbjǫrn á.
"Þorbjǫrn
"Þorbjǫrn, "Guð...
§A ... [e]ptir fǫður sinn "Þorbjǫ[rn]. §B ...
"Oddr reisti kross þenna ept "Frakka, fǫður sinn, en "Þorbjǫrn ...
"Þorbjǫrn reisti kross þe[nna].
Þordís (1 förekomst)
§A Ann sá þér, er risti rúnar þessar, "Þordís! §B "Þóra! ek kan gilja.
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.
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"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 (2 förekomster)
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
"Erlingr "Sighvats sonr ok "Bjarni "Þórðar sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu
Þórðarsonr (1 förekomst)
prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi "Þórðarsonr.
Þórðr (39 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. {Hic iacet "Þ[órðr]}. "Bjǫrn lét gera stein.
"Þórðr. {Hic iacet "Þ[órðr]}. "Bjǫrn lét gera stein.
"Þórðr reisti stein þenna eptir "Fundin, fǫður sinn, þegn harða góðan,
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í "Sigva[ld]stǫðum.
"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
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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.
"Þórðr "Amdis sonr hvílir hér.
§A "Þórðr hjó rúnar þessar ... ... §B "Folkvé/"Fullugi á "Haug[bý] ...
"Þórðr "Lundi.
"Þórðr á mik.
Þessar hurðir gerði "Þórðr á "Stafi, en "Kári [gerði] hringana góðu.
"Þórðr á "Hveimi er hér jarðaðr.
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi "Þórðarsonr.
"Ragnarr biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn
"Þór[ðr] lét reisa kross þenna ept[ir] ...
"Þórðr
"Þórðr/"Þórr
"Þórðr reit í rúnar.
"Þórðr. <fuþorkhniastblmy> "Þórðr.
"Þórðr. <fuþorkhniastblmy> "Þórðr.
"A[u]ð[u]n(?). "Þórðr.
"Áslakr, "Erlendr, "Kolbeinn, "Sigurðr, ... §C "Hrólfr, "Einarr, "Þórðr, "Hallkell, "Ólafr, "Erlendr, "Bjarni, "Þórr, "Sigurðr
Hér hvílir "Þórðr "Valgarðs sonr, "Guð hans sál hafi.
Hér liggr "Þórðr "Ívars sonr.
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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.
"Ǫnundr ok "Þorfa[str ... ... móðu]r sína. Þeir gerðu brú.
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"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(?) ...
Þórfinna (1 förekomst)
"Þórfinna.
Þorfinnr (2 förekomster)
§A ... §B "Þorfinnr §C <fuþorkhniastbml>
§A "Þorfinnr ... ... ... §B ...
Þorfinns (1 förekomst)
§A "Þorfinns §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,
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Þorfríði (1 förekomst)
§A "<sikasuaio> §B "Þorfríði líkaði.
Þorfriðr
"Þorfríðr/"Þorfriðr

(1 förekomst)

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 (3 förekomster)
"Þorgarðr/"Þorgerðr setti stein þenna eptir "Tóka, mág sinn.
"Þormóðr ok "Þorgarðr r[e]is[t]u stein þenna eptir "Gau[t].
§A ... "Þorgarðr(?) "Narfasonr §B "...sonr "Erlendr "B[i]rgisonr(?), "Sigurðr
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.
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"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
Þorgautr (22 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
"Þorgautr.
§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
"Þorgautr "Fífill mik gerði.
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.
"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.
Þorgeirr (22 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,
"Þor{g}eirr ...
"Þorgeirr prestr lét gera mik. "Jón gerði mik, með "Guðs miskunn.
"Þorgeirr á.
... "Þorgeirr
"Þorgeirr reist.
"Þorgeirr
§A "Þorke[ll]/"Þorgei[rr]/"Þorgí[sl] §B <fuþo[rk]> ...
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Þorgeirssonr (1 förekomst)
"S[almundr](?) "Þ[orgeirssonr](?)
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.
"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. ... ...
Þorgímr (1 förekomst)
"Þorgímr "Hallasonr/"Hallssonr reist rúnar þessar.
Þorgísl (33 förekomster)
... "[Þo]rgísl, fǫður s[inn] ...
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"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 ...
"Bróðir lét gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son
gera stein þenna at "Þorgísl. Nú biðr hann þess/les paternoster "Þorgísl "Geirvarar(?) son ok systurson "Bróðurs. {Bene es.}
"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,
§A "Þorgísl, sonr "Ásgeirs "Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr
"Þorfastr ok "Þorgísl ok "Bófi þeir settu kuml þessi eptir ... ... ok
§A "Þorgísl "Úthlaupr, "Magnús, "Sigurðr, "Haraldr, ... §B ... "Arnviðr,
"Þorgísl á.
"Þorgísl/"Þyrgísl á.
"Þorgísl á.
§A "Þorgísl §B <[fuþo]rkhniaslbmly>
§A [Hé]r hví[l]ir undir "Þo[r]gísl ... §B "Eyjulfs s[onr].
§A "Þorke[ll]/"Þorgei[rr]/"Þorgí[sl] §B <fuþo[rk]> ...
Þorgíslar (1 förekomst)
sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu
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Þorgísls (4 förekomster)
"Ketill gerði stein þenna eptir "Kátu, konu sína, systur "Þorgísls.
§A "Tóki "Þorgísls sonr reisti stein §B þenna ept ... §C góðan ok "<risbiik>
Hér liggr "Ísulfr "Þorgísls sonr.
Hér hvílir "Halldóra "Þorgísls d[óttir].
Þorgnýr (1 förekomst)
<fu[þ]orkhniastbmlʀ> "Þork[ell]/"Þorg[nýr]
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 (6 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
"Þorgrímr "Þúfa
§A ... §B ... "Grímr §C ... "Þorgrímr, "Guðmundr, "Sveinn
"Þorgrí[mr] reisti/risti kross þenna.
Þorgunna (1 förekomst)
"Þorgunna á þetta.
Þorgunni (1 förekomst)
"Tófi "Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu "Þorgunni mjǫk lengi lifa.
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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] ...
§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,
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Þórhallr (1 förekomst)
"Þórhallr á.
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Þórheiðr (1 förekomst)
"Þórheiðr lét reisa stein eptir "Lýðbjǫrn, son sinn nýtan.
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Þorhildr (2 förekomster)
"Þorhildr.
"Þorkell/"Þorhil[dr], <fuþ[ork]>, "Ulfkell(?)
Þórhildr (1 förekomst)
"Þórhildr lét gera kuml þ[etta] ... þeir bjoggu í "<osaoiar>. "Guð
Þóri (20 förekomster)
"Eysteinn reisti stein þenna eptir "Þóri, fǫður sinn.
"Helfr reisti s[tein þenn]a eptir "Þóri.

Ög 223 $
Sö 31 $
Sö 161
Sö 233 $
Sö 323 „
Vg 15
Vg 16 $
Vg 78 „
Vg 100
Vg 156
Vg 169
U 104
U 163
U 996 $
U 1176 $
DR 117
DR AUD1996;274
N B343 M

Sm 7 $

N B625 M

Öl 46 $
Öl Köping52
Ög 27 „
Ög 123 „
Sö 35
Sö 74 $
Sö 232
Sö 237

"[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,
"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.
"Þóri(?)
Þóríðr (1 förekomst)
"Geirrøðr/"Geirríðr/"Þorrøðr/"Þóríðr ok "Þunn-Áki/"Þunn-Hnakki settu eptir "Hróðmar. "Guð hjalpi
Þorir (1 förekomst)
ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt
Þórir (56 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,

Sö 246
Sö 290
Sö 301
Vg 11
Vg 13
Vg 50
Vg 112
Vg 114
Vg 160
U 235 $
U 275
U 283 „
U 293
U 429
U 726
U 727
U 908
U 934
U 996 $
U 1143 $
U 1144 $
M9„
DR 109
DR 114 $
DR 122
DR 127
N 110 M
N 225
N 293 M
N 351 M
N 449
N 590 M
N 648 M
N 751 M
N A13
N A98 M
N A248 M

"[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.
"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
"Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði, "Sjaundi, "Þórulfr. §B "Þórir reist. §C "Ólafr.
§A "Þórir "Harðarsonr reisti stein þenna ept "Ásgerði, kván sína, dóttur
§A "Ísakr. "Þórir á mik í "Rónni. §B ... §C "Ísakr §D <fuþork hnisa>
"Þórir reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um.
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr
"Þórir
§A "Hafgrími, félag sínum, sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart
§A "Þórir á mik. §B <raþ>
"Þórir reisti stein þenna eptir "Ígul, bróður sinn.
§A "Þórir "Kalfr reist rúnar þessar, allsvaldandi "Guð beini fyrir §B
"Þórir á. Miserere mín.

N A269 M
N A366 M
N B77 M
N B177 M
N B200 M
N B215 M
N B400 M
N B599 M
GR 11 M
GR 11 M
Br Barnes3 M

"Þórir ...
"Þórir
"Þórir
§A "Þórir §B <fuþorkhniastbly>
§A "Þorkell ... §B "Þórir, §C "Hallstein ... "Gunnarr §C "Gunnarr ...
§A "Heðinn reit rúnar. "Þorbjǫrg, "Þórir §B "Þoraldi
"Þórir.
§A "Styrkárr, "Ívarr, "Jón, "Þórir, "Hávarðr, "Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr,
§P "María, "Mikjáll á mik, "Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik "Brakil/"Brigit. "Þórir.
"Brigit(?). "Þórir. §Q "María, "Mikjáll! Á mik "Brakil/"Brigit. "Þórir.
"Þórir "Fómir(?).

Hs 14 $
N 418 M
N 547 „M
N A222

Þóris (4 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>.
"... vaskr(?), sonr "Þóris á ...
<abc> "Ívarr gerði mik, sonr "Þóris "Sindras[onar].
§A ... "Kolr reisti stein þenna §B fyrir ǫnd ok sálu "Þóris ... §C rún(?) þar(?) standi(?) er(?) ept(?) þessi bæði ... §D

N 42 $M

Þórissyni (1 förekomst)
"Kristr hjalpi "Þorsteini "Þórissyni, hvargi sem hann ferr.

Sö 253 „

Öl 43 $
Ög 32 $
Sö 54 $
Sö 112 $
Sö 305
Sö Fv1973;189
Vg 35
U 379

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.

U 455
U 566
U Fv1955;216
DR 393

"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.

Þorkell (38 förekomster)
Ög 81 $
"Holmi "Halfdan drepinn, "Kári varð at "Oddi(?) §C ok dauðr "Búi. "Þorkell reist rúnar.
Ög 82
"Þorkell rei[st](?) ... þenna eptir "Eyvind, "Tosta son, er átti
Ög 84 „
"Þorkell ok "Helga, þau reistu stein.
Sö 34 $
reistu at brœðr sína, brautu næsta. Þeir enduðust í austrvegi, "Þorkell ok "Styrbjǫrn, þegnar góðir.
Vg 40
"Þorkell setti stein þenna eptir "Gunna, son sinn. Er varð dauðr í
Vg 143 M
Hér liggr "Þorkell, yngsti sonr "Daglangs ok "Steinu.
Vg 243 M
"Þorkell "Naktergal risti rúnar þessar í "Ólafs kirkju.
U 57
"Sinarr ok "Þork[ell](?) ok "Véfast[r] [lé]tu reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður
U 145
"Þorkell ok "Fullugi létu hǫggva helli þessa ok brú gera eptir "Stein,
U 435
"Þorkell ok "Sjafi létu reisa steinhall/steinhelli ... ... góðan, ok
U 453
"Þorkell ok "Gísl [l]étu reis[a stein] þenna eptir fǫður sinn
U 454
"Þ[or]kell ok "Gísl láta reisa þenna stein eptir bróður sinn
U 653
"Þorkell ok "Ófeigr ok "Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at "Véfast,
U 914 $
lét reisa stein eptir "Styðing/"Stœðing, fǫður sinn, ok "Þorkell lét gera merki at "Ingigunni, sværu sína.
U 933
"Borga lét reisa stein eptir "Stynbjǫr[n] ... "[Þ]orkell lét eptir bróður sinn.
U 1066
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
U 1072
"Þorke[ll] o[k] ... "Brandr ... ... ... "Œpir risti.
G 388
"Þorkell/"Þorhil[dr], <fuþ[ork]>, "Ulfkell(?)
DR 132
"Þorkell setti stein ept ... ... son, fǫður sinn.
DR 161
"Hofi, "Þorkell, "Þorbjǫrn settu stein "Rúnulfs hins "Ráðspaka, fǫður síns.
DR 269 $
"Þorkell gerði, "Þórðar sonr, brú þessi ept "Vraga/"Ranga, bróður sinn.
DR 376
... "Þorkell ok "Alfkell reis[tu] [st]ein þenna eptir "Eykel/"Auðkel fǫður
DR 397 $
"Þjóðkell/"Þorkell reisti/rétti stein eptir "<buþu>, "<þku> son, ... ...
DR M104
"Þorkell "Rekkr í "Lundi.
DR M105
"Þorkell í "Lundi.
DR M106
"Þorkell ...
DR M107
"Þorkell, "Þorkell.
DR M107
"Þorkell, "Þorkell.
DR EM85;265
"Þorkell "Sviðbalki reist[i] [st]ein þenna [epti]r "Tóka, fǫ[ður]
DR EM85;466B $M
<fu[þ]orkhniastbmlʀ> "Þork[ell]/"Þorg[nýr]

N 651 M
N 752 M
N A297 M
N B44 M
N B200 M
N B348 M
FR 2 M
X STOL1

"Þorkell "Myntari sendir þér pipar.
"Þorkell á.
"Áslakr’s þil riti, ok "Þorkell sverð.
§A ... ... §B "Jóhan tvá "Þorkell eyri ... "Þjóðgeirr. §C <fuþorkhniastbmly>
§A "Þorkell ... §B "Þórir, §C "Hallstein ... "Gunnarr §C "Gunnarr ...
"Þorkell á.
"Þorkell "Ǫnundar sonr, austmaðr af "Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.
§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.

Vg 9 $

Þorkels (1 förekomst)
"Gunnvǫr reisti stein þenna eptir "Á[l]eif "Hnakka, fǫður "Þorkels.

Sö 194
Hs 21

Sö 229
U 344

Sö 113

Sm 14 M

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.
þorkhf>
<fuþorkhf þorkhf>

(1 förekomst)

Vg 107

N 186 „

Ög 156
Ög Fv1966;102
Sm 128
Vg 107
DR 160
DR 354
DR 384 $
DR 400

Öl ATA4703/43 $
Ög 23 „
Ög ATA4197/55
N 545 M
N 753 M

IS IR;149 M?

U NOR1997;30A $

U NOR1997;30A $

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 (5 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](?) ...
"Þorla{k}r á mik.
"Þorlakr á mik.
Þorlaks (1 förekomst)
§A [Hér hví]lir "Hlaðgerðr "Þorlaks dóttir. §B [Hér hvíl]ir "Jósep "Magnús sonr. Bið fyrir.
Þórlaug (1 förekomst)
... "Þórlaug/"Þórlaugr ...
Þórlaugr (1 förekomst)
... "Þórlaug/"Þórlaugr ...

G 343 $
N 181 M
N B288 M
Br Olsen;193A $

GR 9 M

N 162
IS IR;132 M

U 753

IS RunaIslandi59 M

DR EM85;516F $M

U Fv1992;161B

Sm 19

Þorleifr (4 förekomster)
liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu stein.
Hér liggr "Þorleifr, sonr "Gunnars(?) á "Birt[i](?).
... "Þorleifr ...
"Þorleifr "Hnakki reisti kross þenna ept "Fiak, son sinn, bróðurson
Þórleifr (1 förekomst)
"Þórleifr gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar "Guði almátkum.
Þorleifs (2 förekomster)
"Gnúpr reisti stein þenna, sonr "Þorleifs, sonar ...
Hér liggr undir "Gamalíel "Þorleifs sonr.
Þorleik (1 förekomst)
"Ingigerðr lét reisa stein at "Þorleik, bónda sinn góðan, ok at "Jǫrund ok at "Ábjǫrn. "Balli risti.
Þorleiki (1 förekomst)
{S[igillum]} "{Þor}leiki "... filii.
Þorleikr (1 förekomst)
"Guð ... "Þorleikr ór "Hæra. Stand þar! "Pétr "Svali mik skrifaði. Amen.
Þorli (1 förekomst)
§A "Þorli(?) §B ... fœrt(?) ...
Þorlǫf (1 förekomst)
"Þorlǫf reisti stein þenna eptir "Ála/"Alla ok "Ettu. Hjalpi "Guð ǫnd

Sm 33 $
DR EM85;343 $

Sm 100

N 273

Ög 136 $

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
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
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Þormóðr (10 förekomster)
"Þormóðr gerði. "Bófi.
... ok "Þorm[undr]/"Þorm[óðr] ...
§A "Þormóðr r[eisti] ... §BP ... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ... §BQ
"Þormóðr "... s[onr] [á] "Þ[orpum] gerði mik.
m]aðr reist rúnar þessar er heitir "Ketill "Sveinssonr í "Ábý. "Þormóðr helt mér, meðan hann merkti mik. "Kætill "Smiðr.
"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
"Þormóðr
"Jón, "Þórir, "Hávarðr, "Finnr, "Sigurðr, "Jón, "Árni, ... §B "Þormóðr, "Bárðr, "Ólafr, "Kolbjǫrn, "Áslakr, "Erlendr, "Kolbeinn,
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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
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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
Þornjótr (1 förekomst)
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.
þornlúðrs (1 förekomst)
festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit.
Þorný (2 förekomster)
"Tólir ok "Þorný gerðu kuml þessi eptir "Þóri ok "Klakka(?)/"Glegga(?), sonu
§A "Þorný sarð. §B "Helgi reist.
Þóroddr (1 förekomst)
"Þóroddr risti rúnar þessar.
Þórolfr (1 förekomst)
§A "Þórolfr gerði kirkju þessa. "Ásgrímr, "Hákon, "Erlingr, "Páll.
Þorpum (1 förekomst)
"Þormóðr "... s[onr] [á] "Þ[orpum] gerði mik.
Þórr (14 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.
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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].
"Þórðr/"Þórr
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
"Hrólfr, "Einarr, "Þórðr, "Hallkell, "Ólafr, "Erlendr, "Bjarni, "Þórr, "Sigurðr
§A "Þórr/"Þor... §B ...
"Þórr(?)
§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
þórsdag (1 förekomst)
... þórsdag ...
þórsdagr (1 förekomst)
þ[essa]r ... §B s[unnudagr], m[ánadagr], t[ýrsdagr], ó[ðinsdagr], þ[órsdagr], f[reyjudagr], l[augardagr], e[inn], t[veir], þ[rír],
þórsdeginum (1 förekomst)
hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í
Þorsholmi (1 förekomst)
Hann átti bú í "Þorsholmi ok í "Hrólfsstǫðum [s]kiplið.
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Þorstein (40 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
... 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] ...
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"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.
Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs,
Þorsteini (1 förekomst)
"Kristr hjalpi "Þorsteini "Þórissyni, hvargi sem hann ferr.
Þorsteinn (73 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.
"[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 prestr.
"Þorsteinn reisti stein þenna eptir ...
§A "Þorst[einn] §D ...
"Þor[st]einn ok "Freygunnr þau ... stein eptir ..., son sinn.
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"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.
"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 "<bræ...> reist rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði
"Þorste[inn].
"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.
fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar þessar.
"Þorsteinn "Bengeirr reit rúnar þessar sunnudag þann, er næstr ...
... "Þorsteinn [rei]st rún[a]r ...
yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans. "Þorsteinn gerði mik.
"Þorsteinn

N 755 M
N 756 M
N 757 M
N 758 M
N A16 M
N A169 $M
N B364 M
IS IR;110 „M
Br Or14 $M
Br Olsen;190B $

Sö 84 $
Sö 363
Sm 85 $
U 146 $
U 987
N A169 $M

N 178 M
N 454 M
N A4 M

Ög 194 „
Sö 137
Vg 30 $
Vg 67
Vg 106
U 168 „
Hs 12
DR 212
N 437 M

§A "Þorsteinn §B "Sigurðr
§A "Þorsteinn §B "Sigurðr
"Þorsteinn á mik.
"Þorsteinn
"Þorsteinn á mik.
"Ívarr reist rúnar þessar. Hér eru þeir(?) ... várum(?) "Þorsteinn/"Þorstein[s]
§A ... §B "Þorsteinn §C ... §D ...
"Þorsteinn <þo>.
"Þorst[ei]nn "[E]inars sonr reist rú[n]ar þessar.
"Þorsteinn reisti kross þenna ept "Ófeig, son "Krínáns.
Þorsteins (6 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.
reist rúnar þessar. Hér eru þeir(?) ... várum(?) "Þorsteinn/"Þorstein[s]
Þorsteinssonr (3 förekomster)
"Árni "Þorsteinssonr gerði mik, en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum
"Eiríkur "Þorsteinssonr
"Þorbergr "Þorsteinssonr bar stein.
Þóru (9 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.
... yfir leg "Þóru, konu sinn[ar]. ... "Thomásmessu ...
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Þórulfr (9 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
"... ok "Fastaðr ok "Þórul[fr] ... fǫður sinn, ok "Guðvé(?) at(?) "... <su–an> <–furu>
§A "Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi "Sveins, eptir "Eirík, félaga
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi
þessa. "Ásgrímr, "Hákon, "Erlingr, "Páll. "Eindriði, "Sjaundi, "Þórulfr. §B "Þórir reist. §C "Ólafr.
"Þórulfr gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir
§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 (3 förekomster)
§P "Þorvaldr "Sigurðr ristit rú[n]ar þessar. §Q "Þorvaldr "Sigurðr ristit
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§P "Þorvaldr "Sigurðr ristit rú[n]ar þessar. §Q "Þorvaldr "Sigurðr ristit rúnar þessar.
"Þorvaldr reisti kross þe[nna].
Þorvarðr
"Þorvarðr

(1 förekomst)

Þorvið (1 förekomst)
"Þórir reisti stein þenna eptir "Þorvið(?), fǫður sinn.
Þorvǫr (1 förekomst)
sonr "Véulfs, lét hǫggva stein at "Holmgeir, bróður sinn, ok "Þorvǫr, móður sína. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
<þotr> (1 förekomst)
gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok "<þotr> ok ...
þótt (1 förekomst)
við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek
þóttumk (1 förekomst)
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né
<þr> (1 förekomst)
Faðir ok móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi sálu
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>,

Vg 39

Þrasi (1 förekomst)
"Þrasi setti stein þenna ept "Halfdan, son sinn.

Bo Krause1966;73B $U

Þrawijan (1 förekomst)
"Þrawijan haitinaz was.
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þrettán (5 förekomster)
f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján]
§A "Pétr lét tvær merkr, "Ólafr þrettán pund. §B "Sverðolfr ... engu lo[kit].
f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu], e[llifu], t[olf], þ[rettán], f[jórtán], f[imtán], s[extán], s[jautján], á[ttján],
f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] s[extán] s[jautján] á[ttján] n[ítján]
f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf] þ[rettán] f[jórtán] f[imtán] §B ... ... §C ... ...

Ög 136 $

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
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þrettándu (3 förekomster)
tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta "Simi "Jude aptan. "Margit hét
brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
k sunnudagr týr prím ok í þrettándu raðu.
þria (2 förekomster)
§PA "HaþuwulfR/"HaþuwulfaR §PB satte §PC staba þria §PD fff. §QA [Apt] "Haþuwolfa §QB [...] satte §QC [þessa] staba
§PD fff. §QA [Apt] "Haþuwolfa §QB [...] satte §QC [þessa] staba þria §QD fff.
þriði (3 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].
Tistill, mistill ok, hinn þriði, þistill.
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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
þriðju (1 förekomst)
"Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog. "Vígi. §C ... ... §D "Vígi.
þrífalt (1 förekomst)
ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei
þrífsk (1 förekomst)
§A ... þrífsk(?) hann(?) aldregi(?) ... §B ... ...
<þrikr> (1 förekomst)
"<þrikr> ok "Frosti létu gera brú ok létu reisa stein at "Orma, fǫður
þrim (5 förekomster)
§B "Gylfir varð um landi þessu, en þá norðr í "Vika/vega í þrim býjum, en þá "Lønangri, en þá "Feðrasjó.
Ártíð er "Ingibjargar "Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér,
§A "Þorbergr "Erlendssonr ... §B "[Gu]nnvǫru, konu sína. §A Þrim nóttum eptir "Bó[tulfsmessu](?) ... §B "[Gunnva]rar. En "Finnr
§A ... "Hallvarði "Slóða: þrim p[und](?) ... §B "Loðni "Faus: halfan níunda eyri, ok ...
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
þrimr (1 förekomst)
... Ártíð "Ingibjargar er þrimr nóttum(?) fyrir "Maríumessu í fǫstu.
Þrining (1 förekomst)
"Páll reist rúnar þessar um "Þrining(?).
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þrír (12 förekomster)
"Véseti ok "Ívarr/"Jóarr ok "Sylfa, brœðr þrír, gerðu brú þessa ok settu stein þenna eptir "Þjalfa, fǫður sinn.
Þrír liggja menn undir þeima steini, "Gunnarr, "Sighvatr, "Hallsteinn.
bónda sinn. Hann druknaði á "Holms hafi, skreið knǫrr hans í kaf, þrír einir kvámu af.
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.
fœddi, skapara himins ok jarðar, sem oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr
tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf]
<mistil, ristil, tistil, histil, kistil> §C e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu],
e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf]
þ[órsdagr], f[reyjudagr], l[augardagr], e[inn], t[veir], þ[rír], f[jórir], f[imm], s[ex], s[jau], á[tta], n[íu], t[íu],
§A e[inn] t[veir] þ[rír] f[jórir] f[imm] s[ex] s[jau] á[tta] n[íu] t[íu] e[llifu] t[olf]
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 (3 förekomster)
§P ... stein "Unu/"Unnu. "... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu. "Henrik(?) gerði mik.
<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
þrjóti (1 förekomst)
Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr "Amundasonr á mik.
þrjú (7 förekomster)
En "Ulfr hefir á "Englandi þrjú gjald tekit. Þat var fyrsta þat’s "Tosti ga[l]t. Þá [galt]
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sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?
á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans
Þau mœðrgin "Þyrvé ok "Óðinkárr ok "Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept "... hinn "<huþska>, hann var
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði,
eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
§D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
<þrn> (1 förekomst)
Faðir ok móði[r] <þrn> <þr> <nu-sobr> ... sonar dauð. Hann hét "Guðmundr. "Guð hjalpi
þró (1 förekomst)
"Byrr liggr innan þessi þró. "Guð gefi sál hans gleði ok ró.
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 (7 förekomster)
"Þróndr reisti stein þenna eptir "Þorstein, fǫður sinn.
Hér liggr "Þróndr minn.
"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
Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist
ok "Einarr "Nafarr ok "Þróndr munkr ok "Þorsteinn "Rauði ok "Þróndr "Kinn, ok hann reist rúnar þessar.
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.
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"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]
<þru> (1 förekomst)
"Marcus [crux](?) "Johannes [crux](?) "[Matthæu]s(?) <þru-> §B <artan> ... <artan> "Christu[s] "Christus regnat "[Ch]ristus
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.
<þruh> (1 förekomst)
§A agla laga gala. <þruh> crux "Luc[a]s [c]rux "Marcus [crux](?) "Johannes [crux](?)
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

N 68

Þrýðríks (1 förekomst)
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á

G 48 M

þryhundrað (1 förekomst)
§A Árum [e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var] kirkja málað ... ... ... ... ...

N 735 M

þræðr (1 förekomst)
§A "Sǫlveig á þræðr þessa. §B Hǫlf fimta mǫrk.

N A104 M

Öl Fv1918(2);15 $
Öl Fv1918(2);15 $
Sm 164 M
Vg 279 $M
Vg 279 $M
Vg 280 $M
U 11
U 29 $
U AST1;166 M
U Fv1933;134 $
U Fv1984;257
U Fv1992;164C
U NOR1997;29A
U NOR1998;27B
U NOR2000;25B M
U NOR2000;27A M
U NOR2000;34A
Hs 19 M
Hs 19 M
G 10

þræls (1 förekomst)
§B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat skulu ráða.
þú (65 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.
Ek bið þik ... at þú biðr nafnliga fyrir þann mann, sem m[i]k gerði. "Jakob hét h[ann].
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
§A Ver þú vinr minn, "Arnfinnr! Legg(?) ... §B ... þitt/þít hvárr(?)/hverr(?)
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 ... ... ... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek
§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 ...
... [r]áð þú rúnar.
§A Heyr þú hverr þetta gerði. §B "Erri(?) <sliþi> harpu þessi heilum hǫndum.
§A Ráð þú! §B ...
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug
Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. "Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug "María.
Ráð þú ...

DR EM85;470B M
Ráð þú rúnar þær "Pái risti.
DR EM85;493 M
... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.
N 131 M
Unn þú mér alls góðs.
N 289 M
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn "Jésús "Kristr, sá
N 352 M
Ráð rétt þú rúnar. ... blint er .../uglu(?) át(?).
N 485 „M
[Ráð](?) þú rún[ar].
N 644 M
§A Þú ert œr/œrr. §B ...
N 648 M
§B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá
N 648 M
er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann
N 648 M
koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér
N 648 M
líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf
N 648 M
mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.
N 649 M
ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?) váð(?)] §D eigi er ofdýr.
N 650 M
§A "Eindriði. Þetta átt þú mér at gjalda: tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán
N 650 M
tvá mæla ok þrjú sáld, en annarstveggi(?) sextán mæla. §B En þú skalt, "Eindriði, taka þat korn sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi
N 650 M
sem "Bergþórr á mér at lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi
N 650 M
lúka. Eigi minna en sextán mæla §C skalt þú taka eða elligar tak þú eigi. En fǫður minn bið ek at hann gildi mér þrjú sáld. ...
N A39 $M
þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil,
N A39 $M
í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá. §E ...
N A74 M
ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja
N A322 M
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok
N B56 M
Ráð þú fé, fimbul ...
N B118 M
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
N B149 M
§A "Gyða segir at þú gakk heim. §B ... ... ...
N B192 M
Slíka vilda ek mína sem þú est.
N B203 M
Bót haf þú, velkom[inn].
N B241 M
níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]
N B257 M
ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem sjalfri þér. Beirist(?) rubus rabus et
N B368 M
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur "Ólafs "Hettusveins.
N B368 M
nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls ... ... ... ...
N B368 M
við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls ... ... ... ...
N B380 M
§A Heil(l) sé þú ok í hugum góðum. §B "Þórr þik þiggi, "Óðinn þik eigi.
N B448 M
sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja,
N B448 M
at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok
N B448 M
nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
N B465 M
§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.
N B465 M
§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.

N B516 M
N B524 M
N B535 M
N B540 M
N B556 M
N B625 M
GR 66 M
IS IR;73 $M

U 994 „

N 749 M

Ög 231 $

DR 248

Nä 28 „

U 519

Sö 82 $

§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C ... §D er <þ->
í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
Kyss þú mik.
§A ... ... ... §B [þ]ú mik man ek þik.
saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal
§PA ... §PB ... §QA ... þú(?) gerðir(?) §QB óast(?).
Hér hvílir "Bretti[fa] "Orms dóttir, lesi þú paternoster fyrir sál hennar.
<þuatr> (1 förekomst)
... eptir "<þuatr> ...
Þúfa
"Þorgrímr "Þúfa

(1 förekomst)

<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>.

Sö 82 $

Sö 170

Sö 170

N B145 M

Sm 7 $

Sm 7 $

Vg Fv1983;236 M

Vg 119 $

N 102 „

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>.
Þundar (1 förekomst)
árla fiskáls festibála forn byrr hamarnorna; §B þeim lundi hefir "Þundar þornlúðrs jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga
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.
þunnt (1 förekomst)
§A "Hagormr(?), ... ... §B ... þunnt blóð ór renn ór ... blóð ór renn ór ...
<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

Br Olsen;194 $

Vg 281 $M
U AST1;166 M
U Fv1933;134 $
G 158 $M
G 308 M

U Fv1933;134 $

Þúríð (1 förekomst)
ræð ek r[é]tt. §D Alleins. §E Kro[ss] §F "Jésu "Krist §G "Þúríð reist rúna[r].
þurs (5 förekomster)
Þ[urs], n[auð], ó[ss]?
undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér
... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr prí[ma]ði. §F ...
sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
þursa (1 förekomst)
§A Þór/Þurs sárriðu, þursa dróttinn! Fljú þú nú! Fundinn er[tu]. §B Haf þér þrjár þrár,

N 192 M

Þursheiminum (1 förekomst)
Ek vilda kjósa mey, þá er fegrst er í "Þursheiminum(?).

N A64 M

þursi (1 förekomst)
§A "Únáss §B ... "Erlendr, Þursi(?).

N B257 M

Vg 210 M

Br Barnes16 M

þursum (1 förekomst)
bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ
þúshundrað (1 förekomst)
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave
<þust> (1 förekomst)
§A <t> "Arnfinnr reist rúnar þessar, sonr "Steins. §B <þu-st> ...

G 48 M
G 222 SENTIDA
G 293 $M
G 293 $M

DR 111 $M

þúsund (4 förekomster)
§A Árum [e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var] kirkja málað ... ... ...
§A <fuþ[ork]> §B Þús[u]n[d](?) ... ...
"Guð náði "Hegvarðs sál sum ... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok
en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til
<þuæþ> (1 förekomst)
§A "<þuæþ> gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis>

því (17 förekomster)
Öl 28 $
góðan. "Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum. "Brandr rétt hjó, því ráða kann. §Q "Herþrúðr reisti stein þenna eptir son sinn "Smið,
Öl 28 $
Halfborinn, bróðir hans, sitr "Gǫrðum "Brandr. Rétt [í] hjó, því ráða kann.
Sm 16
eptir sinn fǫður kuml kennilikt §B eptir "Kala/"Kalla dauðan. Því mun gó[ðs manns u]m getit verða, meðan steinn lifir ok stafir
U 226
ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í gráti getit láta. "Gunnarr hjó stein.
G 99 M
"Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu.
G 100 M
ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár
G 182 M
lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í
DR 83 $
brœðr sína tvá ... særði ok seið. Ræti(?) sá maðr er eyði minni því. §Q "Auði "Bryti reisti stein þenna eptir "Órœkju ok "Kǫðu, brœðr
DR 83 $
sína tvá [verði] serði ok seiðhretti(?) sá maðr er eyði minni því.
DR 263 $
§P ... ... "[Hr]aði tók "<fauka> fjár síns, en á ek "Ásu því launat. ... ... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á
DR 263 $
... ... ... §Q ... ... "Hraði tók ... fjár síns, en á ek, "Ása, því launat. ... ... ... ...
DR EM85;493 M
brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í
N 551 M
Þet segir biskup at því.
N A24 M
§A ... nam ek þetta því: fe fu fa fø §B <fuþork> ... §C ... ...
N A39 $M
hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er,
N B241 M
§A Ek sori þik, "Óðinn, með ..., mestr fjánda; §B j¶¶áta því; seg mér nafn þess manns er stal; §C fyr kristni; seg mér nú þína
N B420 M
§A Því at af dirfðar-taf[l]i [t]ekr margskona[r] §B "Erlendr ... ... ...

N 566 M

þvíat (1 förekomst)
Kyss á mik, þvíat ek erfiða.

Sö 174 $
N 459

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(?)

N B644 M

þykkir (1 förekomst)
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D ...

DR 111 $M

Þyrgeir (1 förekomst)
§A "<þuæþ> gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás gæti. §C

N 748 M

Ög 196 „

Öl Köping7
Sö 188 $
Vg 150
Vg 170
U 300 „
U 412
U 875
DR 26
DR 41
DR 42
DR 97
DR 133
DR 217 $

Þyrgísl (1 förekomst)
"Þorgísl/"Þyrgísl á.
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
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

G 36 $M

N A318 M

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.
þysonr (1 förekomst)
náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar þessar, þysonr(?) "Bótgeirs(?).
þýt (1 förekomst)
þýt(?)

þær (16 förekomster)
Ög 136 $
Eptir "Vémóð/"Vámóð standa rúnar þær. En "Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum
Ög 136 $
son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum
Sö 8
"Gylla ok "Ragnþrúðr þær reistu stein at "Vreið, fǫður sinn, bónda "Ólǫfar, bróður
Sö 126
"Holmfríðr, "<ilin–r>, þær létu hǫggva stein eptir "Áskel, fǫður sinn. Hann draug orrostu í
Sö 128
"Þórunnr ok "Steinbjǫrg þær reisa stein at móður sína "Steinfríði ok "Kárr at konu sína.
Sö 208
"Guðlaug ok "Hjalmlaug þær ... reistu ... "...[b]jǫrn ok at "Þorstein, bónda góðan, bjó í
U 147 $
"[J]órunnr ... þær létu hǫggva steina [ep]ti[r] "Ingif[ast] ok "Ingvar.
U 328
"Gyríðr ok "Guðlaug þær létu reisa stein þenna eptir "Ónæm(?), fǫður sinn, ok eptir
U 508 $
"Ingilaug ok "Áfríðr þær létu reisa stein þenna eptir "...bj[ǫ]rn, fǫður sinn góðan, ok
U 770
"Heðindís ok "Erndís þær létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn góðan. "Balli risti stein.
U 846
"Jǫfurfast, "...fast, "Végunn[r] ... þær létu ... ... [þ]essar [e]ptir fǫður sinn, "Ási, "Ketilbjǫrn,
DR EM85;470B M
Ráð þú rúnar þær "Pái risti.
DR EM85;493 M
"Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka
DR EM85;493 M
steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú
N 351 M
fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.
N 393 M
Dróttinn hjalpi þeim manni, er þessar rúnar reist, svá þeim, er þær ræðr.

G 254 $M
N B66 M

þǫkk (2 förekomster)
§A Þǫkk, herra "Kristr. "Eyrhvatr hefr gert, klokkara sonr. Amen. §B
<fuþorkhniastbmly> "Ása, "Jón, "Sigríðr, þǫkk(?)

U 585 „
U 720 $
U 956

U 224 „

Sö 41 $
DR 48 M
N B439 M

G 104B M

U NOR1998;25

U 677 $

Ög 83 $

Öl Köping21

<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> (3 förekomster)
hjó eptir fǫður sinn "Skakka/"Skaga, merki it mikla, mun <ua> <uʀn>.
"<ua–>, "Tófa sonr, reisti stein þenna eptir "Gyðu, móð[u]r sína.
<fuþorkhniastblmy>, "Gyða <ua> "Sigurðr <un> "Rannveig <ane> <un> ...
<uakada> (1 förekomst)
"M[aría] hjalpi oss ... ... ... <gyri> <os> §B "Ólafr ok "Jakobr <uakada>.
<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] ...

<uar> (1 förekomst)
§P ... ... "Sigvǫr ... ... §Q ... [fa]ður/[bró]ður sin <uar> ... ... ...

GR 5 $M

Sö 47

<uart> (1 förekomst)
eptir "Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á "Go[tlandi]/ku[mli] hreyr <uart> at "Hrœríks son.

U 71 „

U 224 „

Sö 255
DR AUD1988;205C M
N 139

DR 148 M

DR 204 M

G 136 „$

Öl 56 $

<uasu> (1 förekomst)
... rétta(?) ... ... <uasu> ...
<uaþ> (1 förekomst)
<aʀ> <sa> <slikum> merki <uʀ> brú ... gerði at sinn fǫðu[r] ... <uaþ> <an> ...
Ubbi (3 förekomster)
"Ubbi lé[t] hǫggva merki þessi eptir "Eibjǫrn, bróður sinn. "Guð
"Ubbi ...
§A ... §B "Ubbi g[erði].
ubi (1 förekomst)
§A "Jakob olli, "Skjalm gerði. Ubi ara, §B ibi oculus.
ubique (1 förekomst)
malo me asam liberet, crux "Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis "Christi signet me.
Uddr (1 förekomst)
Hann dó heima ok átti dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok
<uefa> (1 förekomst)
"Ásbjǫrn ok "Hróðbjǫrn reisti ... ... "<uef–a–>, fǫ[ður] góðan, ok eptir "Þorbjǫrn, bróður sinn góðan, ok

Vg 183 „

DR 272 „

U 485 $

DR M115
DR M115

DR EM85;350 $

Vg 119 $

U 1146

U 1123

N B255 M

<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.
úglaðan (1 förekomst)
b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik blundi.

N 352 M

U 1148 „

DR 56

Sö Fv1948;298 $
Vg 211 M

U 428 $

Sö 189

U 12 „

Sö 244

U 622

uglu (1 förekomst)
Ráð rétt þú rúnar. ... blint er .../uglu(?) át(?).
<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> (2 förekomster)
stein at "Nesbjǫrn(?)/"Nefbjǫrn(?), fǫður sinn, <bu–a> <–ui>, bróður "Guðfinns.
"<ui> "<ki>
<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

Gs 9

DR EM85;434B $M

G 342 $

U 667

Sö 45 $

Gs 7

Vg 110

Ög 151

Sö 158 $
U 345 „

uim (1 förekomst)
§P Ni messi[t] [in/et] uim missam. §Q ... ...
<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

U 321

U 345 „

Sm 169 $

<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
<uitlba> (1 förekomst)
"Feitr(?) ok "Ragna(?) þau létu rista steina eptir "<uitlba>/"Vetrliða(?).

U 1168

<...uitr> (1 förekomst)
"<...uitr> ok "Gíslaug þau létu reisa(?) [at] "Jǫrund so[n] ... risti

U 64 M

<uiþatrik> (1 förekomst)
"<–uiþatrik> ok "<giokuifr> þau létu gera merki eptir "<ar–>

Vg 119 $

U 368 „

U 392

Ög Fv1965;54

<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.

U 890

U 911

Sö 176
U 616 $

N B58 M

Sö Fv1973;187
Sm 30
Sm 59

Öl ATA4064/60A $
Sö 9
Sö 75
Sö 108
Sö 155 $
Sö 211
Sö 239
Sö 265
Sö 294 „
Sö Fv1973;187
Sm 59
Vg 98 M
Vg 125

<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].
úlata (1 förekomst)
... naðr úlata ...
...ulf (3 förekomster)
... "Ulf/"...ulf sonu sína. "Guð hj[alpi] ...
... "...ulf, son sinn, manna ...
"Sigmundr gerð[i] ... "Ulf/"...ulf, bróður sinn.
Ulf (33 förekomster)
"Þo[r]... ... [lé]tu "Ulf hǫggva steina.
"Bergviðr/"Barkviðr ok þau "Helga reistu stein þenna at "Ulf, son sinn. Hann endaðist með "Ingvari. "Guð hjalpi sálu "Ulfs.
"Nennir ok "Tíðkumi reistu stein at "Ulf, bróður sinn.
"Gunnulfr reisti stein þenna at "Ulf, fǫður sinn. Hann var í fǫru með "Ingvari.
"Brynjulfr, "<skiu> ok "Ǫnundr rei[s]tu at "Ulf, fǫður sinn, ok hans ... "Almgautr ... ..., snjallir drengir.
ok "Eybjǫrn/"Auðbjǫrn ok "Ofláti, þeir reistu ste[in] þenna at "Ulf, fǫður sinn.
"Bjǫrn lét ... ... "Ul[f, b]róður sinn.
"Gá[s]i(?) reisti stein at "Ǫzur, son sinn, ok at "Ulf.
"Véfastr [ok "S]igviðr létu reisa at "Ulf, fǫður sinn.
... "Ulf/"...ulf sonu sína. "Guð hj[alpi] ...
"Sigmundr gerð[i] ... "Ulf/"...ulf, bróður sinn.
"Geirvǫr lét ge[ra] ... "Ulf(?), son sinn, ok "Sigt[rygg] ...
"Bjǫrn g[e]rði kuml þessi eptir "Ulf, bróður sinn. Sá var dr[e]ngr beztr í <bileik> <iuta>.

U 61
U 160
U 161
U 203
U 237
U 238
U 256
U 343 „
U 371 $
U 390 $
U 637
U 651
U 657
U 662
U 843 „
U 871
DR 271
DR 288
N A23
Br Olsen;189 $

U 1159

U 593 $

N 61

DR M1

"Gunnbjǫrn ok "Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir bróður sinn "Ulf ok fǫður sinn "Bjǫrn ok bróður sinn "Blákára(?).
"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
"Ulfr hjó í "Báristǫðum eptir "Ulf í "Skolhamri, mág sinn góðan. "Ulfkell lét hǫggva.
"Áli/"Alli lét [reisa st]ein þenna eptir "Ulf, son sinn, fǫður "Freygerðar í "Vestbý. Rétt er ristit.
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.
"Ingjaldr ok "Hemingr létu reisa steina eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Karsi ok "... þeir létu reisa stei[n] þenna eptir "Ulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi hans ... ok "Guðs móðir.
"Ketill ok "Brúnketill þeir reistu stein þenna [epti]r "Ulf í "Laughamri(?), fǫður si[nn] ... "[Guð hja]lpi hans ǫnd ok sál[u
... [rei]sa stein [þenna eptir] ..., fǫður sinn ok "Freydís at "Ulf, bónda sinn. "Guð h[jalpi ǫnd h]ans.
"Snari ok "Ketilbjǫrn létu reisa s[tein] eptir "Ulf, fǫður sinn, [ok] "Gy[r]íðr [eptir] bónda sinn.
"Bleikr(?) ok "Halfdan(?) ok "<si-igr> reistu stein þenna at "Ulf, bróður sinn.
"<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.
ok "Þorsteinn, "Mungeirr ok "Ketilmundr létu reisa stein eptir "Ulf, fǫður sinn.
"Auðulfr, "Gunnarr, "Holmdís [lét]u ré[tt]a stein þenna eptir "Ulf, "Ginnlaugar bónda. En "Ásmundr hjó.
"Kleppir/"Glippir ok "Ása reistu kuml þessi eptir "Ulf.
"Áki setti stein þenna eptir "Ulf, bróður sinn, harða góðan dreng.
"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.

DR M69

U 650
U 876

N 240 M

U 799 $M

Sö 307 $

U 215

G 216 $

Sö 260
DR EM85;371B $

U 100

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.
Ulfgeirssonar (1 förekomst)
Ártíðadagr "Bjarnar "Ulfgeirssonar er tveim nóttum fyrir "Maríu[messu]. "Steinn.
Ulfheðin (1 förekomst)
"Thomás liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar þessar.
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.
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

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

N 449

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
Ulfljót (1 förekomst)
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...

N 511 M

Ulfljótr (1 förekomst)
... "Ulfljótr reist rúnar þessar.

DR 233 M

Ulfnoð (1 förekomst)
"Ulfnoð.

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
U 252
U 277
U 336
U 344

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 (51 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.
"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

U 363 „
U 388 $
U 413
U 444
U 471
U 489
U 501 $
U 502
U 510
U 560
U 803
U 876
U 957
U 1043
U 1115 „
U 1159
Vs Fv1988;36 $
Nä 32
DR 329
DR M116
DR M117
DR EM85;151B $
DR EM85;151B $
DR EM85;371B $
DR EM85;371B $
N A294
N A317 M

Sö 280
U 241

N 223 $
N 237 „

"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 ...
"Ulfr(?)
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
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.

Sö 9
Sö 281
U 225
U 236
U Fv1986;84 $
DR 70
DR 230

G 207

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 ... ... ...

U 57

DR EM85;151B $

Sö 88 $

DR EM85;371B $

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

DR Aarb1987;205 M

ullo (1 förekomst)
in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi

Sö 82 $

<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 (31 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.
Sm 50 M
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
Vg 81 M
lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla messuaptan "Simonis et "Juda. En þat er
Vg 216 M
sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um dey[j]a.
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
G 140 M
... um tolf mark.
G 152 M
ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um tíu ár.
DR 1
eptir "Eirík, félaga sinn, er varð §B dauðr, þá drengjar sátu um "Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.
DR 169 M
rúnar þessar á pikizdǫgum ... hann [h]afði mikit gaman af tónum um morgininn þar.
N 227 „M
Ártíð er "Ingibjargar "Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter
N 289 M
§A Dróttinn um alla fram! Ok þú styrk mik til allra góðra hlut[a]. §B [Dr]óttinn
N 302 „M
"Páll reist rúnar þessar um "Þrining(?).
N 351 M
"Þórir reist rúnar þessar þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.
N 564 M
Þá, um þat sumar [létu] þeir brœðr "Erlingr ok "Auðun hǫggva til kirkju
N B265 M
sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B ... ... ... ... ... ... §C ... ... ...
N B320 M
en hugsot til fagnað[ar] §C ... er ek hugða mér til fagnaðar um ... §D ... ... ... skirru ok sótdript með sorg nú ...
N B416 M
§C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum einskis verðr um gumna ferðir.
N B448 M
"Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína
N B448 M
sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér
N B448 M
§C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna
N B572 M
§A Þetta reist "Eiríkr baki um nót ... §B Þetta reist "Árni ...
N B625 M
til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin
N B669 M
§P Sé(?) um(?) bað(?) ek(?). §Q Séum(?) bað(?) ek(?). §R ... §S ...

DR M124

Ög 136 $

DR 316

Sö 41 $

Sö 341 „
N B439 M
N B439 M

Öl 37 $
Ög 34 $
M 15
Hs 8 „$

Vg 234 M

U 409
U 409

<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> (3 förekomster)
"Þornjótr(?) reisti s[tein] at bróðu[r] <kaifuti> <futr> <un>.
<fuþorkhniastblmy>, "Gyða <ua> "Sigurðr <un> "Rannveig <ane> <un> ...
<fuþorkhniastblmy>, "Gyða <ua> "Sigurðr <un> "Rannveig <ane> <un> ...
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 (1 förekomst)
Una marca.
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.

U 613 $
U 921

U 196 „

Hs 8 „$
Hs 14 $

N A64 M

Sö 136 „
DR EM85;371B $
DR EM85;371B $
DR EM85;371B $

"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.
Únáss (1 förekomst)
§A "Únáss §B ... "Erlendr, Þursi(?).
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 (28 förekomster)
Öl SAS1989;43
§B hafi kom. Flý frá illvætti! Fær ekki af "Bófa. "Guð eru undir honum ok yfir honum.
Sö 286 M
son [o]k "Bænkfríðar í "Hamarbý, §A ... hans. Hér liggr hann undir steini þeima. "Bænkfríðr at ... son sinn.
Vg 94 M
Þrír liggja menn undir þeima steini, "Gunnarr, "Sighvatr, "Hallsteinn.
U 799 $M
"Thomás liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti
U AST1;166 M
§A ... ... ... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg
G 21 M
Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask hér undir. "Óli "<luþar> gerði mik.
G 22 „$M
Hér hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál
G 63 M
hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
G 65 M
sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. "Auðvaldr "Gauti(?) gerði [t]vá líksteina(?).
G 66 $M
yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir ... ... ...
G 67 $M
á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra, sem hér hvílask undir. Biðið paternoster þeira sál sem ...
G 283 M
Ér biðið fyrir "Hallvarðs sál, bóndans í "Agnabó/"Angelbos, sem hér undir hvílisk.

G 294 M
DR 336 „M
DR 386
N 21 M
N 65 „M
N 344 M
N 391 „M
N 430 M
N 521 M
N 524 M
N B265 M
IS IR;126 M
IS IR;129 „M
IS IR;132 M
IS IR;155 M
Br Barnes1 M

G 55 $M

Sö 269 $
Hs 16 $

Sö 280
Sö 328

Sö 280

Bóndinn "Ólafr í "Agnabó/"Angelbos liggr hér undir. Hann á mik.
fructus ventris tui. Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins sonr undir.
"Sveinn ... ok "Tóli ok "Véfríðr þau liggja un[di]r ... ... ... stein.
"Sveinn á mik á "Jaðri, en hér hvilir undir "Ása.
... [l]iggr u[n]dir "Gunnarr á "Holi "<snatuson> ... ... ... ... ... ...
§A Liggr í palli, lifir heimskliga hinn er beð undir sér bleytir stundum. §B Þar munu maðkar margir gaufa, sem á dúni
Hér hvílir undir "Arnfinnr "Jatvarðssonr/"Hávarðssonr.
Hér er gull ok villur undir.
Undir austa[n]v[e]ðri horf er gull g[e]y[mt] níu alna [ni]ðr.
Hér er fé folgit undir st[ei]ni þessum.
þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B ... ... ... ... ... ... §C ... ...
§A [Hé]r hví[l]ir undir "Þo[r]gísl ... §B "Eyjulfs s[onr].
Hér hvílir undir "Valgerðr "Gunnars dóttir, ok biðið fyrir mér.
Hér liggr undir "Gamalíel "Þorleifs sonr.
§A [Hér hvílir] undir "Hjalti "Guðmu[ndar sonr]. §B [Hér hvílir] "Sigmundr prestr
Þat er víkingr/"Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.
undirmaðr (1 förekomst)
Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu. "Pétar
...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,
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.
UngaGanna (1 förekomst)
"Jésús "Krist náði "Hallvéar sál! "Unga-Ganna húsfreyja "Anga-smiðs dóttir hvílisk hér. Hverr sem ásér

G 115 $M

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

DR LYNGSJÖ1992;12 $M

ungu (1 förekomst)
"Orm... ... [s]tein þenna eptir "Freystein, son sinn, ok eptir ungu mey sína.
<...uni> (1 förekomst)
"<...uni-> rist[i](?) ... ...

U Fv1933;134 $

U 88
U 160
U Fv1969;210
G 200

DR NOR1999;21 M

N 122 M

M 10

Vg 279 $M
DR NOR2000;8C
N 131 M
N B118 M
N B465 M
N B493 M

Öl 37 $
Sö 248
Hs 14 $
Hs 15 $

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 ... ... ... ... ...
unicum (1 förekomst)
tuos et famulas tuae maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut
unir (1 förekomst)
Þar er allr sem unir, eigi er slíkt sem munir. "Þórðr re[is]t rúnar.
Unir (1 förekomst)
"Unir(?), "Karl(?) ok "Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.
unn (6 förekomster)
§A Mun þú mik, man þik! Unn þú mér, ann þér! §B Barmi(?) mik(?)!
<...-ilkar> "Unn/unn(?) ...
Unn þú mér alls góðs.
§A Unn þú mér, ann ek þér. "Gunnhildr! Kyss mik, §B kann ek þik.
§A Mun þú mik, man ek §B þ¶¶ik. Unn þú mér, ann ek þér.
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
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

Hs 15 $
DR NOR2000;8C

N A258 M
N B99 M
N B535 M

U 409
U 409
U 613 $
U 921

son. "Hróðmun[dr], en þá "Þormundr, en þá "Snerrir, e[n] þá "Unn.
<...-ilkar> "Unn/unn(?) ...
unna (3 förekomster)
§A Unna ek meyju(?) enn betr. §B Enn betr.
Aldri skyldi "Auðr fǫldu unna þeim’s lyfum u[nnu].
... kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
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.

N 461 M

unnak (1 förekomst)
Unn-ak mæyju, [mikil]látri ... fulgu(?) í(?) festa(?) hafði(?).

DR 323 „

Unnar (1 förekomst)
§P Ept "Unnar skal standa s[á] ... §Q ... ept "Gunnar. Æ skal standa st[einn]

DR 143
N B390 M
FR 1

U 88
U 160
U Fv1969;210
G 200

unni (3 förekomster)
ok §B "Tófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. "Api/"Ebbi unni "Tóka fjár síns ept sik.
"Ingibjǫrg unni mér þá er ek var í "Stafangri.
... ... "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 ... ... ... ... ...

DR EM85;151B $

G 80 $
G 203 $

IR 14

Öl 8 „M
U 226
N B99 M

Öl 8 „M
U 107

Sö 333 $

U 1153 „
Hs 6 $
N 158 M

Vg 188 „

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 (3 förekomster)
... stein "Unu/"Unnu. "... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu. "Henrik(?) gerði mik.
Reistu steina ok staf unnu(?) ok inn mikla at jarteiknum. Ok "Gyríði gazt at veri. Því mun í
Aldri skyldi "Auðr fǫldu unna þeim’s lyfum u[nnu].
Unnu (2 förekomster)
§P ... stein "Unu/"Unnu. "... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu. "Henrik(?)
ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu, dóttur.
Unnulf (1 förekomst)
"Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn "Rúnulf/"Unnulf ok "Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í "Kalmarna sundum,
Unnulfr (3 förekomster)
"Unnu[lf]r(?) reisti stein þenna eptir "Gamal, bróður sinn.
"Unnulfr ok "Fjǫlvarr reistu stein þenna eptir "Djúra, fǫður sinn,
"Unnulfr gerði klokku þessa.
<...unta> (1 förekomst)
... "<...unta> reist[i](?) ...

Öl 8 „M
U 107

GR 56 $M

Unu (2 förekomster)
§P ... stein "Unu/"Unnu. "... gerði mik. §Q Þrjár(?) meyjar(?) stein unnu.
sinn, ok "Eri[n]mundr §B eptir "Holmf[r]íði, konu sína, ok eptir "Unu/"Unnu, dóttur.
unus (1 förekomst)
... ... unus deus meus omnis "{P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)

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.

DR EM85;128A $U

U 136 $
U 785
G 139 M
N2
N 149 M
N B584 M

DR 240 M

DR EM85;493 M

Unwodz (1 förekomst)
Ek "Unwodz.
upp (6 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
§A Sé upp at augun rón. §B ... §C ...
... ... upp/of ... steinn stendr ...
"Guðs hús, ok "Guð blezi þann er gera lét, ok svá hvern þann sem upp heldr.
Sezt niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við!
uppá (1 förekomst)
"Tóki reist ... uppá Ólafsmessu dag.
upphimin (1 förekomst)
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet hann lé

Sö 154
Sö 154

Sö 174 $

N B88 M

DR 279 $
DR 295

Vg 119 $

G 308 M
N A110 M

N B416 M

X STOL7 M

U 824

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.
Upphlaupr (1 förekomst)
"Ólafr(?)/"Óblauðr(?)/"Upphlaupr(?) lét gera kuml, líkhús/líknhús ok brú at son sinn "Bjǫrn,
upplendingar (1 förekomst)
... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...
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>
úr (2 förekomster)
lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
Íss, úr, ár, reið(=Ívarr) reis[t].
<urabitri> (1 förekomst)
§B <–ota> reyni gautu[m] "Ránar ljóma konun[g]s [d]ó[mi]. §C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum einskis verðr um gumna
<...uran> (1 förekomst)
§A [T]ak(?) eigi há(?) á hafi úti, tak heldr <hu...> §B <...uran> <marum>
<ur>bergi (1 förekomst)
ok "Áfríðr(?) létu rétta stein þenna eptir bróður "Hróðelfar í "<u-r>bergi. "Ásmundr risti rúnar.

Sö Fv1948;289
Vg 184

N 284
N 284

G 70 M

DR 14 M

N B604 M

N A232

U 1167

U 389

Sö 238 „

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 ...
Urgude (1 förekomst)
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr lyktað á
Urni (1 förekomst)
"Ketill "Urni liggr hér.
úrr (1 förekomst)
§A Ár sól maþr úrr nauþ "Týr reiþ §B ... ... ... ... ...
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.
<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-> ...

ut (6 förekomster)
Vg 262 $M
§A Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.
DR 413 $M
in ignem pater "Habraham miserere mei et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare
DR 413 $M
et mitte "Lazarum ut [in]tinguat extremum digiti sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C
DR NOR1999;21 M
filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste> securi in tua iugiter laude laetentur. Amen.
DR Aarb1987;205 M
et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis istam famulum "Dei, neque in occulis neque in membris,
DR Aarb1987;205 M
in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini,

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 57 M
N 102 „
N 607 M
N B252 M

N B516 M

út (16 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 ...
Hér var hann, ok heðan fór hann út.
Út ok vítt, ok þurfa þerru ok áts, vindkalda á ísa, í óbygð at kómu.
§A "Roma, caput mundi. §B Út var ek í gær.
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!
<utaflarmersut> (1 förekomst)
§A Hér skal <san> <oa> <kermet> til þess er þú lætr <isut> §B <utaflarmersut-> §C ... §D er <þ->

N 61

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.

N 428 M

útan.. (1 förekomst)
Sá maðr risti rúnar þessar, er var útan...

G 255 M

Úteyjum (1 förekomst)
sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr steininn hǫggva þenna.

G 134

N 358 M

N 616 M

Vg 110

Sö 333 $
Sö 338
U 349 „
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U 611
U 614 $
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U 698 „$

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.
útferðar (1 förekomst)
"Guð styði hvern er mik styðr til útferðar.
Úthlaupr (1 förekomst)
§A "Þorgísl "Úthlaupr, "Magnús, "Sigurðr, "Haraldr, ... §B ... "Arnviðr, "Sigurðr,
<uti> (1 förekomst)
"Gyða reisti stein eptir "... <uirþi> <uti> <hmini> son ..., [fǫðu]r/[bróðu]r sinn góðan; var <muþ> ... ...
úti (17 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

U 996 $
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U AST1;150
G 284 M
DR 379 $
DR EM85;493 M
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Br Barnes25 M
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DR 360 U

"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! ...
góðs fyrir "Nikulásar sál af "K[l]inti/"Klints(?), sem hér hvílisk úti.
lét reisa stein eptir "Hallvarð, fǫður sinn, druknaði hann úti með alla(?) skipara. Endgi(?) æ "Kristr hjalpi sálu hans. Steinn
kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan
Hér stóð knǫrr úti.
§A [T]ak(?) eigi há(?) á hafi úti, tak heldr <hu...> §B <...uran> <marum>
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.
útnorðr (1 förekomst)
Útnorðr er fé folgit mikit.
Utoje (1 förekomst)
hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í "Úteyjum/"Utoje, l[æ]tr steininn hǫggva þenna.
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
uþarba (1 förekomst)
ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat brytz. §B Uþarba spa.

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

N B257 M

úþola (1 förekomst)
þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri

N B257 M

úþoli (1 förekomst)
§C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri, sof þú aldri ... §D ant mér sem

N B325 M

U 971

N B87 M

N 251

Ög 31
U 338
U AST1;150
G 132 M
DR 100B $
DR 279 $
IS IR;181 M

<uþorhalby> (1 förekomst)
<-uþor-ha—lb-y>
<uþrki> (1 förekomst)
stein eptir fǫður [sinn] ... Mildi(?) "Guð hjalpi <hins> ... ... <uþrki>.
<uþrokhlinsmyl> (1 förekomst)
§A <fuþ> §B <-uþrokhlinsmyl>
Úþyrmis (1 förekomst)
"Ketill reisti stein þenna eptir "Jórunni, konu sína, dóttur "Úþyrm[is](?).
vá (7 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! ...
Biðið fyrir "Jakobs sál í "<annuhanenkium> sem "Nikulás 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.
... ríkja konung hér grafinn er vá {d}reka þenna.

vá. (1 förekomst)
"Illfúss. "Uni/"Unni biðr vá.?

U Fv1969;210

váð (1 förekomst)
... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura mór[enda(?) váð(?)] §D eigi er ofdýr.

N 649 M

Vaði (1 förekomst)
Orti "Vað[i] [ept] "Ásmund, son sinn.

DR 356 $

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 $
DR 73 M

DR EM85;493 M

N A33 M

N B181 M

G 343 $

Vagn (2 förekomster)
reistu stein þenna eptir "Freystein, fǫður sinn, ok at "Rang/"Vagn/"Ranga, bróður sinn. ... <uinurniʀ>.
"Ási bað, "Vagn reist.
vaka (1 förekomst)
nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok
vakat (1 förekomst)
§A Vakat hefi ek alla nótt, ok e[i]g[i] ... §B ... stríða nú, sem
vaki (1 förekomst)
... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ... kráka §D ... §E vaki hykk-at fylgna manat hirðum ...
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 ...

Sm 9 „

N 458

N 29

N 648 M

N 530 M

U 677 $

G 136 „$

U 942

Sö 63 „$

Vakra (1 förekomst)
"... l[ét(?)] g[era(?)] kuml(?) eptir(?) "Vakra/"Vafra(?) ok(?) "Gísla(?) ...
val (1 förekomst)
val/vel
Vála (1 förekomst)
ok "Skopti reistu stein þenna, þá er þeir skiptu lǫndum sínum, synir "Vála.
válaði (1 förekomst)
Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.
válaðr (1 förekomst)
Válaðr(?) ók í r[eið] þeirri, "Rúmfari.
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] ...

Ög 56

N 446 M
N 583 M
N 641 M

valete (3 förekomster)
minnar í helgum bœnum. En ek hét "Gunnarr, ok gerða ek hús þetta. Valete!
rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist. Valete.
§A ... ... Amen. "Nikolai(?) ... §B ... Va[l]ete in Domino §C ...

IS IR;102B M
IS IR;114 „M

IS IR;129 „M

Ög 136 $

N B257 M

X RyNLT2004;5

Sö 63 „$

Ög 136 $

Valgarðs (2 förekomster)
Hér hvílir "Ívarr "Valgarðs sonr, sveinn, ok annarr "Ari(?), sem "Guð þeira sál hafi.
Hér hvílir "Þórðr "Valgarðs sonr, "Guð hans sál hafi.
Valgerðr (1 förekomst)
Hér hvílir undir "Valgerðr "Gunnars dóttir, ok biðið fyrir mér.
Valkar (1 förekomst)
at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs synir, "Hreiðulfar fimm, "Rugulfs synir,
valkyrju (1 förekomst)
við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa],
vallar (1 förekomst)
... [hel]t yfir, of variðr halli vall[a]r rí[f]s, frán-manna grend fimbul-sinni plóga.
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,

Ög 136 $

DR 131
DR 131

Ög 136 $

U 851
U 854 $

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 (7 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 ... ... ...
Br E9 M
... "Gamall(?) léta(?) þenna kirk. "[H]ub[e]rt mason/"Mássonr [vann](?) ...

N A104 M

DR 279 $

vansæla (1 förekomst)
svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat skulu ráða.
vápn (1 förekomst)
"Tó[f]a/"Tó[k]a son. Sá fló eigi at "Uppsǫlum, en vá með hann vápn hafði.

N B448 M

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

vápnabunað (1 förekomst)
kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með
var (177 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(?).

Sö 287 „
"Andvéttr reisti stein eptir "Huga, bróður sinn, er var dauðr með "Ing[vari, o]k eptir "Þorgísl, bróður góðan. "Bjarnlaugr
Sö 295 „
Hann var "Ingvars sonr.
Sö 320
"Ǫnundr ok "Ótamr [létu] rétta stein at "Bjórstein, bróður sinn, sá var austr með "Ingvari, dreng snjallan, son "Lífeyjar.
Sö 360
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 18 „M
"Eiríkus(?) var minn smiðr. "María(?) sú(?) mildasta(?).
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.
Vg 210 M
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð
Vg 210 M
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla.
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 $
Hs 14 $
Hs 14 $
Hs 14 $
G 48 M
G 55 $M
G 55 $M
G 70 M
G 77
G 78 M
G 99 M
G 100 M
G 100 M
G 114
G 124 M
G 129 „$M
G 136 „$
G 158 $M
G 158 $M
G 170 M
G 171 „M
G 182 M
G 188 $
G 198 M
G 217 M
G 217 M
G 243 „$M
G 290 $M
G 293 $M
G 306 M
G 308 M
G 370 $
DR 1
DR 3
DR 107
DR 133
DR 154 „$

"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
var "Lina(?) sonr. En "Lini(?) var "Unar sonr. En "Unn va[r "Ó]feigs sonr. En "Ófeigr [var] "Þóris sonr. "Gróa var móðir
"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
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.
§A Árum [e]ptir "[G]u[ðs] byrð þúsund þryhundrað eitt ok sextigi [þá var] kirkja málað ... ... ... ... ... ... ... §B ... ...
af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti
ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undir[m]aðr p[r]ímstafr í tolfti raðu taflu.
stofuna, ok bæði sendr lyktað á þórsdeginum fyrir "Katrínumessu. Þá var f sunnudagr ok l prím í fjórtándu raðu í taflunni.
... sonr, sem síns fǫðu[r] ... á ein. Þat var ... ... "Guð sálu þeira hjóna.
gera þetta múrverk ok sjalfr gerði tréverk stofu ok sumarhús. Ok þá var h sunnudagr ok k prímstafr í þrettándu raðu. Ok lyktaðis á sankta
"Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en
varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð
þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en
ok gervǫndum merki ... ... er menn sé §D ... í "Gǫrðum/"Garde, er var "Vivi(?) meðr ...
Hann dó fimm daga fyrir sankti "Lafranz dag. Þá var f sunnudagr ok m prímst[a]fr í fimtánd[a] rað[u].
Biðið fyrir "Bótolfar(?) sál "Hundengja/"Hunninge, sem hér dó. Þá var f [sunnudagr] n prím í fjórtándu raðu.
dóttur eina. Hon heitir "Heilvé. "Uddr "Valdinga gerði steina ok var(?) kostar ma[ðr]. "Danr ok "Bótbjǫrn ristu.
ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr prí[ma]ði. §F ...
Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr prí[ma]ði. §F ...
"Pétars sál "Kauparfa/"Kauparve. Hann dó sjau náttum eptir ný. Þá var o ok k prím í fjórtándu raðu.
Kirkjan brann á bíletisbyrð laugardegi. Þá var h sunnudagr ok s prím í þrettándu raðu
lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok laugr l prímstafr í sjundu raðu í [t]aflunni.
... heitu(?) merki merkiligt/mærilikt eptir mann góð[a]n. Gjarn var hann arla á "Guð trúa ... ... ... ... mjǫk(?) dýrlig ... ... ...
... ... "Líknmun[d]ar ... "B[ót]mun[d]ar bón[da] ... ... ... [þ]á v[a]r ... ... su[nn]ud[agr] ok prí[m] ...
"Nikulás skrifaði mik en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var prím ok ... [va]r sunnudagr. §B "Ragnvald. "Berno.
mik en ... ... "[Ma]rgrétu "Maríumessudag ... s var prím ok ... [va]r sunnudagr. §B "Ragnvald. "Berno.
"Hegvaldr hvílisk hér af "Suðrbý/"Söderbys, sem þeira faðir var sum mik létu gera "Malgeirs(?) ok "Jakobs ok "Bótviðar.
dóttir á "Hambri/"Hammars. B[i]ðið fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
"G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð ár ok fimtigi ár var af "Guðs byrð ok til digra dauðans ...
fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok þá var l o[k](?) prímstafr ok fir sunnudagr ok en hann dó.
hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok þurs sunnudagr en hann dó.
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>.

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 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 $
hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
DR 217 $
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok suðrdana. Kvǫl át/at
DR 217 $
Kvǫl át/at ha[l]/ha[nn], af norðrmǫnnum sem §D beztr. Hann var [þá](?) sundrsvía [l]ok/ok.
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 291
stein þenna eptir "Bram, bónda sinn, ok "Ásgautr, sonr hans. Han var beztr búmanna ok mildastr matar.
DR 296
"Ásgautr reisti stein þenna eptir "Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi "Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi.
N 57 M
Hér var hann, ok heðan fór hann út.
N 68
"Gunnvǫr gerði brú, "Þrýðríks dóttir, eptir "Ástríði, dóttur sína. Sú var mær hǫnnurst á "Haðalandi.
N 121 M
"Þórulfr gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú
N 121 M
"Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr var ok.
N 178 M
en "Háleikr "Gautasonr á mik. Heilum hǫndum geri hann svá. Þetta var ristit ... sunnudag nær kveldi.
N 411 M
"Guð hjalpi þeim, er mik reist, en þat var "Haukr.
N 413 „
reisti stein þenna at "Þó[r]... ... §B "Ketilssonar er hér var hǫggvin er steinn sá stendr.
N 428 M
Sá maðr risti rúnar þessar, er var útan...
N 502 M
"Nikulás var hér inni, er [hann fó]r.
N 583 M
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist. Valete.
N 606 M
§A §B Alinn var ek §C ... §D decor amenitas, flos amoris
N 607 M
§A "Roma, caput mundi. §B Út var ek í gær.
N A49 M
... þó var in/inn ...
N B88 M
... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...
N B91 M
Góðr var einn hlutr.
N B390 M
"Ingibjǫrg unni mér þá er ek var í "Stafangri.
N B625 M
at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni
GR 15 $M
Þessi kona var lagð fyrir borð í "Grœnalands hafi, er "Guðveig hét.
Br Barnes4 M
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti
Br Barnes4 M
Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna.
Br Barnes23 M
§A Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir,
Br Barnes26 M
Þat var lǫngu, er hér var fé folgit mikit.
Br Barnes26 M
Þat var lǫngu, er hér var fé folgit mikit.
Br Or15 $
[Þe]tta bein var ...

Vg 117 $

DR EM85;432G M
N 648 M
N B255 M

Ög 35 M
Ög 39 „M
G 21 M
N B448 M

G 60 M
G 336 „M
G 337 M

Var (1 förekomst)
"Herulfr reisti stein eptir sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...
vár (3 förekomster)
"Ragnhildr(?) ... "Kristína ... ... "Guð ok vár frú ...
Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat oss líðr. Eggja hann til, en kref þú einskis hluta
bo[lla], "Tast §B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum
vára (4 förekomster)
Biðjum vára Pater [nost]er hans sál til ró ok til náða ok "Ráðborgar sál.
Hér liggr "Broddi í "Heimistǫðum ok "Gillaug. Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m
létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok
mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
várar (3 förekomster)
ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria "Bótfúsar sál til góða. Góðr
"Guð fyriláti oss/ekki/... várar syndir, so sagði "Pétar múrameistari.
"Guð fyriláti oss várar syndir, so sagði "Pétr múrameistari.

varð (64 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.
Sö 53 „
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.
Sö 55
sjalfan ok son sinn "Hefni. Var til "Englands ungr drengr farinn, varð þá heima at harmi dauðr. "Guð hjalpi sálu þeira. "Brúni ok "Slóði
Sö 62
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.

Sö 160
Sö 170
Sö 254
Sö 319
Sö 333 $
Sö 348
Sö 361
Sm 51
Sm 52
Vg 40
Vg 61
Vg 135 „
Vg 178
Vg 180
Vg 181
Vg 197
U 29 $
U 29 $
U 130
U 170 „
U 324
U 375 $
U 539
U 540
U 577 „
U 699
U 785
U 812
U 1087 „
Vs 9 $
Vs 22 $
Vs 27
Nä 15
Gs 13
Hs 14 $
G 100 M
G 135

"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
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
gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá.

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
DR EM85;493 M
GR 1 M

U 799 $M

N 446 M

Sö 204 $

U 337 $
U 357 $

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 (3 förekomster)
dróttin sinn. §B Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá "Valtóka varða nefni.
§A Jǫrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta "Maríu ok sjalfan "Guð dróttin, þet
sonr ok "Eindriði "Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok ... ...
varðar (1 förekomst)
"Thomás liggr undir þeima steini. Hann varðar "Ulfheðin. "Jóan í "Brunnum hann risti rúnar þessar.
varðveita (1 förekomst)
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn mína: minnizk sálu
Várfeitr (1 förekomst)
§P Hér skal standa steinn <...kialt> <runi...> ... "Várfeitr(?) eptir fǫðurbróður sinn. §Q Hér skal standa steinn [at
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 $
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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
vári (1 förekomst)
"Þj[ó]ð[m]u[ndr] ... [þ]eim sem bið[j]a fyrir vári sál, "Nikulásar ok "Geirvéar. Minnizk.
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,
várit (1 förekomst)
Ártíð er "Ingibjargar "Káradóttur þrim nóttum eptir krossmessu um várit. Hverr sá maðr rúnar þessar sér, þá sy[ng]i Pater no[s]ter fyrir
varman (1 förekomst)
á þær níu nauðir, þær ... ... §D skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti.
várn (2 förekomster)
§C ... §D "Geirhvatr ... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var
[haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu
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
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Varr (1 förekomst)
§P "Eyjarr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... "... fǫður sinn. §Q "Varr(?) ok "Kári létu hǫggva ... ... ... "Ós[n]ík[i]nn(?), fǫður sinn.
várr (3 förekomster)
"Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó rúnar
§A <fuþorkhniastblmʀ> ... §B "María, móðir "Guðs ... allra várr. §C "Péto "K[a]mbs §D ... §E <[f]uþorkh[nias]> §F
fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat
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 ...
várri (1 förekomst)
"Jóhan í "Grenjum/"Gräne hann gaf þessa krúnu fyrst "Guði ok várri frú ok þeiri heilagu kirkju sinni sál til þarfa ok síða[n] ...
várs (1 förekomst)
mik ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar, "Noregs konungs.
váru (25 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 "...
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] ...

Gs 12 $
§P "<iþal-ra> lét rétta stein þenna eptir "Eibjǫrn, son sinn. Þeir vár[u] ... "[S]veinn(?) ok "Arnfasta ok "Ei... þeir ... "[G]uð hjalpi
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 réttar
M 11 $
[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
M 11 $
[l]étu reisa stein eptir "Þorstein, son sinn. En "Ǫrn ok "Eyndr [váru] brœðr hans.
G 242 M
ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
G 293 $M
... gera fim þúsund ár ok einu á[ri] minna en tvau hundra[ð á]r váru af "Adami ok ti[l "G]uðs byrð, eitt þúsund ár ok þrjú hundr[a]ð
DR 330 $
þessa eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
N B525 M
á posa þenna. Hann gerði góð <ma-> §B af afskurðum þeim er e(n)gu váru nýti[r].
Br Barnes23 M
var fyrr hlaðinn heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.
Br Barnes23 M
heldr "Loðbrókar. Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.
Br Barnes23 M
Synir hennar, §B þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér.
várum (5 förekomster)
§A "Garða/"Garde kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir
oss leysti. Þetta eru þeir þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér
Hér riðu þeir burt þrír konungar, síðan þeir offrat [haf]a várum dróttni. Þá er þat hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.
"Ívarr reist rúnar þessar. Hér eru þeir(?) ... várum(?) "Þorsteinn/"Þorstein[s]
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vas (2 förekomster)
§A Floribus et lignis quoddam mirabile vas fit §B "Josef.
§A ... ... vas ... ... lavare ... nauð(?) §B ...
vási (1 förekomst)
§A Kambr góðr vási á. §B Ívarr á.
vaskr (1 förekomst)
"... vaskr(?), sonr "Þóris á ...

Vatrungum (1 förekomst)
ok "Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir "Þorketil, fǫður sinn, á "Vatrungum. "Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.
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vátti (1 förekomst)
Hella sé at vátti.
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,
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)
Ög 46
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Sǫlvu, bróður sinn.
Ög 203
... "<k-k-> reisti stein þenna ... "Vébjǫrn, son(?) ...
Ög 220
"Sveinn ok "Ingi létu gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
Ög 233 $
"Vébjǫrn reisti stein þenna eptir "Þorgeir, bróður sinn.
Sö 44 „
"Steinbjǫrg ger[ði] ... ... at "Vébjǫrn, son sinn.
Sö 226
"Bjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hrafni ok "Ketilbjǫrn r[eis]tu stein at "Geirbjǫrn, fǫður
Sö 256 $
"Svarthǫfði ok "Víðfari ok "Vébjǫrn ok "Ǫnundr reistu stein þenna [at] "Freygeir(?), fǫður sinn.
Vg 162
"Vébjǫrn setti stein þenna eptir "Tóli, son sinn, dreng harða góðan.
U 51 „
"Ígulbjǫrn ok "Vébjǫrn ok "Hugbjǫrn reistu stein at "Gubba, fǫður sinn. <onr>.
U 280
"Vébjǫrn lét hǫggva stein eptir "Gunna dóttur, konu sína.
U 281
"Vébjǫrn ok "Húskarl létu r[eis]a stein eptir "Sibba, fǫður sinn.
U 470
... ... þ[enn]a eptir "Vébjǫrn, f[ǫður] ... ǫnd hans.
U 481
"Þorgísl ok "Þorsteinn ok "Vébjǫrn ok "Óleifr [lé]tu reisa stein eptir "Þorbjǫrn, fǫður sinn.
U 686
"Þorbjǫrn ok "<kurþi> ok "Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at "Vébjǫrn, fǫður sinn.
U 749
létu reisa stein at "Auðgeir ok "Dan, feðr sína, ok at "Almgeir ok "Vébjǫrn, brœðr "Halfdanar.
U 757
"Balli ok "Ingi[b]jǫrn(?) ok "Vígbjǫrn þeir létu reisa stein at "Vébjǫrn.
U 798 „
"Vébjǫrn reisti stein eptir "Ketil. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 1099 „
"Vébjǫrn ok "Hemke[ll](?)/"Heimke[ll](?) ... "Gunna, fǫð[ur sinn].
U 1116 „
"Vébjǫrn ok "Skotlakr ok "Hróðleifr ok "<netil> létu rétta stein eptir
Vs 20
"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.

U 180

Sö 235
U 597
U 978

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 ... ... ...

U 511
U 775

U 937
U 990
U 991
U 1009 $

U 463
U 735
U 865

U 1039 $

Öl 16 „
Ög 2
U 623
U 653
U 980
U 982 „

Sö 282 „
Sö 294 „
Vg 151
U 57
U 490

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.
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

U 734
U 785
U 1161 $
Hs 11

Ög N288 $

Sm 144

DR NOR1988;5 $

Sö 109
Vg 18
U 90
DR 386

Sm 144

DR NOR1988;5 $

Sm 170

"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.
"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 ...

Sö 62
Sm 75
U AST1;166 M

veg (3 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.
§A ... ... ... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs

Hs 14 $
N 102 „
N B181 M

vega (3 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.
§A Maðr skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra knefa þeyg[ir] ...

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
Sö 25 $
Sö 285
Sm 111 $
DR 96

DR 97

Sö 214
Sö 351

Végautr (5 förekomster)
"Végautr reisti steina þessa eptir "Þorgaut, bróður sinn.
"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.

U 984 „$
U 985

Ög Fv1943;317C $
U 295

U 79

U 351
U 775

DR 154 „$

Sö 241
U 35 $
U 634 „
U 746

U 482

U NOR2002;29

"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
"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>.

Sö 37
U 204
U 846

U 590

Sö 37
Sö 276 $
Sö 298

DR EM85;312

Sö 14 $
Sö 56 $
N A199 M

Ög 142 „
U 22 $

Sö 64 „
U 349 „
U 1036

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 (3 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
§A "Ása ann "<st->. §B Ek veit.
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 (26 förekomster)
Ög 220
gera kuml eptir "Vébjǫrn, fǫður sinn góðan. "Guð hjalpi sálu hans vel.
Sö 338
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
Sm 100
lét gera brú þessa eptir "Saxa, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans vel.
Vg 117 $
sonu sína "Var(?)/"Vǫr(?) ok "Þorgaut. "Guð hjalpi sálu þeira vel. Þeir ...
U 654 $
"Guð hjalpi ǫnd þeira. "Al[r]íkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra.
U 690
lét [reisa stein þe]nna at "Sigstein, son sinn. "Guð hjalpi sál hans vel.
U 808
fǫður sinn, ok at "Eydísi, móður sína. "Guð hjalpi sál hennar vel nú.
U 919
sinn "Hals, ok "Freygunnr eptir bónda sinn. "Þórðr hjó rúnar þessar vel.
U 1107
lét rétta stein eptir son sinn "Fastar. "Skaldi lét sýsla merki vel ok "Þórðr ok "Ádís(?).
G 103 $M
"Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ... ... Gerið vel ok biðið fyrir þeira sál allra ... í "Guði(?) ... ... mik.
G 158 $M
konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E sunnud[a]gr ok laugr
G 242 M
"Norðrbý/"Norrbys hvílisk hér ok hans húsfreyja "Hróðþjóð. Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið
DR 96
reisti stein þenna eptir "Ásgeir, son sinn. "Guð hjalpi hans sálu vel.
DR 239
§A "Þjóðvé reisti stein þenna ept "Óðinkár <fuþorkhniastbmlʀ> njót vel kumls! §B þistill/mistill/kistill, ek setta rú[na]r rétt. "Gunni,
DR 337 $
kuml þessi eptir "Manna ok "Sveina. §B "Guð hjalpi sál þeira vel, en þeir liggja í "Lundunum.
N 25 M
§A "Eindriði §B gerði §C kar vel.
N 351 M
þann "Ólausmessaptan, [e]r han fór hér um. Bæði gerðu nornir vel ok illa, mikla mœði ... skǫpuðu þær mér.
N 419 M
"Kristr, hjalp oss vel.
N 458
val/vel
N A7 M
§A "Nikulás ann konu þeirri vel er "Gýríðr heitir, stjúpdóttir §B "Pitas-"Rǫgnu
N A142 $M
§A Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at §C ...
N A282 $
Ek ann ekkju v[el].
N A322 M
§A Hversu fór mál þat er þú reist í "Krosskirkju(?) vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel
N A322 M
vel(?) er(?) þá(?) §B "Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... vel fór þat.
GR 8 M
"Guð almáttigr gæ[ti] "Guðleifar vel.
Br Barnes8 M
§A ... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann

Gs 1

N 460 M

Véleif (1 förekomst)
"Snjólaug lét reisa stein eptir "Véleif, bónda sinn, en "Eynjótr.
Véleifr (1 förekomst)
Þetta skrifaði "Véleifr "Freybjǫrnssonr.

N B203 M

G 104E $M

Br Olsen;191A

U Fv1912;8

Ög 136 $

Sm 44
U 449 $
G 144 $M
N B423 M
Br Barnes5 M

N 631 M

N 609 M

velkominn (1 förekomst)
Bót haf þú, velkom[inn].
velkomnir (1 förekomst)
§D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð ...
vélti (1 förekomst)
... [e]n "Hrossketill vélti í tryggu eiðsvara sinn.
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 (5 förekomster)
§A "Vémundr setti stein þenna ... §B bróður sinn "[Sve]in, mil[dan við]
... ok "Fastgeirr/"Fastgerðr o[k] "Vémundr létu reis[a] ...
"Vémundr(?)
"Vémundr á mik.
"Vémundr reist.
veneratione (1 förekomst)
"Christum, "Elisabet peperit "Johannem "Baptistam. In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat ad
veniat (1 förekomst)
Honor(?) Deo [v]en[i]at(?) meo.

N 612 M

DR 413 $M

Sö 168 $
Sö 290
U 575
Vs 31 $

Sö 167
Sm SvS1973;4
U 510

Sm 38 M
Sm 82 „M
Sm 145 M
Vg 221 M
D Fv1980;230 M
DR 166 M
DR 336 „M
N 142 „M
N 617 M

Ög 77
Sö 137
Sö 367

venit
venit

(1 förekomst)

venite (1 förekomst)
synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti patris mei dicedite a me maledicti in ignem pater
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,
ventris (9 förekomster)
Dominus tecum. Benedicta [tu] in mulieribus, [et] ... [fr]uct[u]s [v]en[t]ris tui.
Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen.
Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. In manus tuas D[omine].
Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta "Catarina.} "Suno.
tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. "Jesus
tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. "Áskell. Ave "Maria gr[atia].
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Amen. Hér liggr "Hildulfr "Sveins sonr undir.
tecum, benedicta tu in mulieribus, et b[enedictus] f[ructus] v[entris] tui. {A[men]}.
tecum, §B benedicta tu in mulieribus, et benedictus §C fructus ventris tui. Amen.
ver (19 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

Vg 59
sinn, harða góðan þegn. Svá hefir "Ása er eigi mun sem kvæn ept ver síðan gera. "Hjalmr ok "Hjalli hjoggu rúnar.
Vg 115
"Þóra gerði kuml þessi eptir "Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður "Friðleifs.
Vg 280 $M
§A Ver þú vinr minn, "Arnfinnr! Legg(?) ... §B ... þitt/þít
U 867 $
"Áli/"Alli ok "Óleifr létu hǫggva at "Þjalfa, fǫður sinn, "Inga at ver sinn. "Guð létti sál þeira.
G 252 $
... ... synir rei[s]tu kuml þau ep[t] fǫður, ok(?) "Guðvéu ept(?) ver(?) ...
DR 98
"Tófa rei[st]i stein þenna eptir "Tum[a], ver si[nn, góða]n þegn. Sá ... ... "Tveggja "Hein.
DR 155
§A "Ása setti stein þenna eptir "Eymunda, ver sinn, er var §B heimþegi "Finnulfs.
DR 209 $
§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 217 $
§A "Þyrvé gat gervan stein þenna ... "Krók, §B ver sinn, en hann var [þá](?) allra drjú[gastr](?) §C sundrsvía ok
DR 230
stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, "Gunnulf, ver sinn, glǫmulan mann, son "Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri.
DR EM85;306 $
dóttir, "Þjóðulfs sonar, setti stein þenna eptir "Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun
DR EM85;306 $
"Bósa, §BP ver sinn, tíðenda mann, "<muaʀ> "... dóttur. §BQ ver sinn. Tíðenda mun munr h[arma] "[Þorgauts(?)] dóttur.
DR AUD1996;274
dóttiR reisti stein þ[enna](?) ept "Þóri, ver sinn, "Þólfs son, á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans.
N 70 M
"Loðinn markaði ver "Ragnhildi, systurdóttur sinni.
N 213
"Rannveig reisti stein eptir "Ǫgmund "Hreppisson, ver sinn. "Skógr barði.
N B111 M
§A Snót gat lausan láta, "Lín-"Gunnr, fyrir ver §B [sín]um, e[nn] [e]r hó[n] mær fyrir mǫnnum, §C ...

Hs 14 $
G 107 M
G 128 $M
G 208
N 540
N A175

Ög 117 $

Vg 163 M
DR 47 $M
DR 216 $
N A74 M

vér (6 förekomster)
"Freymundr/"Hróðmundr "Fégylfa/"Hé-Gylfa sonr fáði rúnar þessar. Vér sóttum stein þenna norðr í "Balas[te]in. §B "Gylfir varð um landi
B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B ... §C ... §D Vér hafum rist eptir "<laurfian>.
vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ... svíkja/sœkja. Vér biðjum oss ...
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] ... ... ...
vera (4 förekomster)
Herra "Guð bið ek signa ... "Sigrø[ð]/"Sigþrú[ð] ... vera ...
... ... ... á hin dyr ... ... ... ... ... hér(?) æ(?) skal(?) vera(?) ... ... ... ...
ept "Fraða/"Freða, frænda sinn sinn, en hann var þá feikn(?) vera, §B en hann varð dauðr á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?)
minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn vilja.

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

G 343 $

DR EM85;434H M
GR 51 $M

N B88 M

verbum (2 förekomster)
Verbum Domini.
"Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?)
verð (1 förekomst)
... [o]f síðir. Alinn var ek þar er alma upplendingar bendu. Nú verð ek ...

Sm 16
U 69
U 225
U 323 $
U Fv1973;194
DR 230

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

Vg 67
DR 83 $
DR 209 $
DR 230
DR 338

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.

G 242 M
G 290 $M

Sö 277

verðið (2 förekomster)
Gerið vel ok biðið fyrir þeim. Þau v[á]ru þat sem ér eruð nú ok ér verðið þat sem þau eru nú.
fyrir ... Minnizk þet at hon var þat sem ér er[u] [n]ú. Ér verð[i]ð þet [se]m hon er [n]ú.
verðr (3 förekomster)
"... ok "Ingibjǫrg létu re[isa] ... ... ... <at> verðr engi "Ingvars ma[nna] ...

N A142 $M
N B416 M

N B616 M

U 226

§A Sá skyli rúnar rísta, er ráða(?) vel §B kunni. Þat verðr mǫrgum manni, at §C ...
§C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum einskis verðr um gumna ferðir.
vere (1 förekomst)
§A Fac me(?) ... ... te. §B Non vere.
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.

G 104E $M

verið (1 förekomst)
... ... §D Ek er ein arm syndig manneskja ... §E ... §F Allir ér verið velkomnir til tals sem <rintin> þessun kirkjun kíka <iaþis> "Guð

Öl 54 „$M
Sö 106
Sö 159
Sö 173 $
G 107 M
N 49 M
N 449
N B329 M

verit (8 förekomster)
Hafði þeir meira mik gefit, þá verit betr skrifat.
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.
§A "Garða/"Garde kirk[ja] [ei]n af v[ár]um kirk[j]um. Ok þar hafa verit margir prestir. B[i]ðið fyrir "Nikulásar sál ... "Ólafs(?). §B
Ek hefi verit þar muni na kránni, "Bó[tulfr](?)/"Bergþórr(?).
reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
Vin á ek vers at launa verit.

G 73 „M

DR EM85;151B $
DR EM85;151B $
DR EM85;151B $

veritatis (1 förekomst)
§P ... ... ... ... spiritum meum redimisti ... ... veritatis ... §Q Dominum ... spiritum meum redimisti me Domine deus
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).

N 263 M

U Fv1912;8

Hs 7
N B535 M

N B329 M
IS IR;176 M

Sm 99

DR 114 $

N 43 M

Ög 113

U AST1;150

vermis (1 förekomst)
... §BQ ... §C krux(?) §D ... §E ... §F serpens, aries, leo, §G vermis §H arreton §I "{Olaus} §K "{Jehovah}
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 (2 förekomster)
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
ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ...
vers (2 förekomster)
Vin á ek vers at launa verit.
§C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat vers.
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.
versum (1 förekomst)
Hic versum scribo.
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! ...

Ög 105 $
Vg 18

Sö 91 „
Sö 205
Sm 80
U 74
U 208
U 236
U 337 $
U 454
U 669 „
U 862
U 984 „$
U 1056
U Fv1946;258 $
Vs 29

Br Barnes20 M

Sö 106
Sö 137
Sö 164 $
Sö 173 $
Sm 51

U 203

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
vestan (1 förekomst)
§A Þessar rúnar §B reist sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir
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.

Ög 97
U 162 „
U 351

Öl 48 $
Ög NOR1994;27
Sö 82 $
Sö 170
Sm 45
Vg 175
U 266 $
U 482
N 169 M

G 123 $M

Sm 142 $

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 (9 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
Þessar rúnar reist "Vésteinn. Heill sá en reist, ok svá bæði sá en ræðr.
Vestkindi (1 förekomst)
feðga. "Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í "Vestkindi/"Väskinde ris[ti].
Vestmund (1 förekomst)
"Sveinn gerði kuml epti[r] "Fastmund(?)/"Vestmund(?), fǫður sinn.

vestr (19 förekomster)
Ög 68 $
"Sveina gerði brú þessa eptir "Eyvind, bróður sinn. Hann var vestr dauðr í "Værings <kai-i>.
Ög 83 $
"Þóra setti stein þenna eptir "Svein, son sinn, er vestr á "<ualu>.
Ög Fv1970;310
reisti kuml þessi eptir "Gunnar, son sinn. Hann varð dauðr vestr.
Sö 14 $
at sinn fǫður. "Guð hjalpi ǫnd hans. Veit ek, þat var "Svei[nn] vestr með "Gauti/"Knúti.
Sö 53 „
"Ólafr reisti stein þenna eptir "Sylfu/"Solfu, son sinn. Hann varð vestr dauðr.
Sö 62
"Gunni reisti stein þenna at "Ragna, son sinn góðan, í veg varð dauðr vestr.
Sö 159
ok "Ǫlvir reistu stein þenna at "Þorbjǫrn, fǫður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. "Hrœríkr(?), "Guðmundr, "<biu>, "Gunnleifr
Sö 166
"Grjótgarðr, "Einriði, synir, gerðu at fǫður snjallan. "Guðvér var vestr á "Englandi, gjaldi skifti, borgir á "Saxlandi sótti karla.
Sö 196
"Eyjulf[r] gerði þat austþingi(?). Hjó "Ǫzurr. Efndi(?) "Ginna vestr.
Sö 260
... ... [reis]a stein eptir "Jǫrund, son sinn, er var vestr með "Ulfi, syni "Hákonar.

Sö 319
Sm 104
Vg 197
U 504
U 668
Gs 8 $
G 370 $
DR 3
DR 266

N 604 M

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.
vestra (1 förekomst)
§A ducite discrete vitam, que ... §B vestra salus mete sit nescia ...

G 313 M

Vestrbý (1 förekomst)
... sál af "Vestrb[ý]/"Västerbys.

G 42 M

Vestrgǫrðum (1 förekomst)
"Katrín "Vestrgǫrðum/"Västergårde lét gera þenna stein yfir sína móður "Bótvéu,

G 173 M

G 131 M

Vg 61

G 36 $M

Vestrhvetjum (1 förekomst)
... "Bótulfs móðir af "Vestrhvetjum/"Västerväte ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds
vestrnorðr (1 förekomst)
§A suðr §B vestrnorðr §C austrnorðr §D austrsuðr §E standari §F standari
vestrvegum (1 förekomst)
þ[enna ept]ir "Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu.
Vetaborgum (1 förekomst)
gerði stein eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra

Ög 136 $
Vg 210 M
N 449
N 583 M

Sm 28 $

Sm 169 $

N 648 M

Ög 136 $

Sö 29 „
Sö 76 „

Sö 115 $

Sö 120

vetr (4 förekomster)
þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at "Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. "Valkar fimm, "Ráðulfs
Þá ek var gǫr, þá var þúshundrað tvau hundrað tjogu vetr ok átta frá byrð "Guðs. Agla. Ave "Maria gratia plena. "Dionysius
"Þórir ok "Hallvarðr reistu stein þenna ept "Ulfljót(?) ... Tolf vetr hafði kristindómr verit í "Nóregi ...
Þessar rúnar reist "Eiríkr pr[est]r(?). Fecit þann vetr er hon var reist. Valete.
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(?).
vetta (1 förekomst)
nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni. Heit þú mér ekki vetta hýð válaði.
véttvangi (1 förekomst)
skati "Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé "Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda,
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.

Vg 73

véurr (1 förekomst)
Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr nan’k?

U AST1;166 M

vexare (1 förekomst)
Sint medicina mei ... §D sangvine lavit. Febres depellat qui me vexare laborant.

N 632 M

...vi (1 förekomst)
"...vi/"...vé reist rúnar þessar at "K.../"G...

DR NOR1998;8

DR Aarb1987;205 M
N 248 $M
N A362 M

vicit (3 förekomster)
altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu "Juda, radi{x} "David. In nomine patris et filii et
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, radix "David. §B Quatuor grammis in petalon
§A Ecce crucem Domini, fugite partes adversæ. Vicit leo de tribu "Juda, [radix "David]. Quatuor grammis in petalon

DR 413 $M

videte (1 förekomst)
"Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes meos dicit Dominus venite benedicti

Sm 44
N 170 M
N 252
N 257 M
N 633 M
N B257 M
N B257 M
N B257 M
N B257 M
N B368 M

við (13 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.
"Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.
stein þenna ept "Erling dróttin sinn <-s-inuas> ..., er hann barðisk við "Óleif.
§A ... við andlát sitt ... §B ... kirkju þessi til gerðar ... §C ... til
§A Við augum. "Tobias sanat oculus istius hominis ... §B "Sidrak, "Misak
§A Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni
Ríst ek bótrúnar, ríst ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju,
ek bjargrúnar, einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ
einfalt við alfum, tvífalt við trollum, þrífalt við þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís
§D Hon er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú

N B368 M
N B496 M
N B584 M

U 60
DR 90 „

DR 330 $
N B496 M
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N 124 M

N 121 M

Öl 36 $
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U 524
U 537
U 579
U 776 $
U 956
U 1163 $
U Fv1969;305

er í "Bjǫrgvini at nunnusetri, §E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr. §B "Hrafn ...
Sezt niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við!
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 (2 förekomster)
eptir "... [ok] "...bjǫrn, félaga sín[a]. §B Þeir drengjar váru v[íða] [ón]eisir í víkingu.
§A Ann ek svá konu manns víða taka fjǫll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at jǫrð springr.
Víða (1 förekomst)
reisa stein eptir "Bjǫrn, fǫður "Ingifríðar. Hann var erfingi "Viða/"Víða ...
Víðar (1 förekomst)
"Víðar(?) Ave "[Maria]. {Pa}[ter](?)
Víðarr (1 förekomst)
gerði kirkju þessa, en "Geirsteinn var félagi ok þeir "Gunnarr, "Víðarr, "Eyvindr, "Eiríkr, "Gunnarr. Nú hefi ek ristit allra. "Alfr
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](?) ...

U 99
U 484

Sö 256 $
U 686

Vs Fv1988;36 $

U 729 $

U 970
U 987

U 970
U 987

N 94 „M
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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
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
Víðihol (1 förekomst)
Hér hvílir "Páll "Hallvarðssonr "Víðihol.
Víðkunnr (1 förekomst)
"Arinbjǫrn gerði mik, "Víðkunnr prestr skrifaði mik, ok hér skal um stund standa.
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N 289 M
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viðr (18 förekomster)
"Ǫnundr. Jungfrú er mín ró. ... ... viðr(?) mitt(?) ... ... "Ǫnundr meistari ... ...
Gal anda viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr
Gal anda viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a,
Gal anda viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa,
Gal anda viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr
Gal anda viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda.
viðr, gǫngla viðr, ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok
ríðanda viðr, viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um dey[j]a.
viðr rinnanda, viðr s[it]janda, viðr sign[and]a, viðr f[a]randa, viðr fljúganda. S[kal] alt fy[r]na ok um dey[j]a.
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
"Jóhan, smiðrinn, "Gagnviðararfa/"Gannarve viðr "Riðanes/"Ridanäs. Biðið bœn ok pater noster fyrir þeira
þrír konungar, sem fyrst gerðu offr várum dróttni. Hér tók hann viðr konunga offri, várr dróttinn. Hér riðu þeir burt þrír konungar,
hér fram s[ǫg]u(?). Júðar tóku várn dróttin ok [bu]nd[u] [ha]nn við[r t]ré ok gættu. Síðan leiddu þeir hann burt þaðan bundinn, ok
§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).
reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.
guð ok maðr, heyr ákall mitt ... §C ... þik ok biðja mér miskunnar viðr þik ok "Maríu, móður.
...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.
Vifill (1 förekomst)
"Vifill bjó hér.
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Vífill (1 förekomst)
stadda ept "Hrafn suðr fyrir "Rofsteini. Kvámu vítt í "Eifor. "Vífill bauð ...
vífs (1 förekomst)
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D ...
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.
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.

GR 4 M
IS IR;166 M

Vígdís (2 förekomster)
"Vígdís "... d[óttir] hvílir hér. Gleði "Guð sál hennar.
... "Vígdís "Árna dóttir, "Guð friði hennar sál, er hennar ártíð tveim

N B39 M

Ög Fv1959;95

Vígdísi (1 förekomst)
§A "Smiðr sarð "Vígdísi §B af snældubeinum.
Vígdjarf (1 förekomst)
"Svarthǫfði reisti stein þenna eptir "Vígdjarf, fǫður s[inn].

Sö 112 $
U 573
U 1006

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,

N 172 M

vígð (1 förekomst)
Þessi kirkja er vígð "Sanctus "Ólafi konungi.

N 148 M

Ög Fv1950;341

vígði (1 förekomst)
"Ragnarr biskup vígði kirkju þessa. Þá fýlgði honum, fylgði þá "Þórðr kapaleinn ok
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.

U 428 $
U 590

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
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Sö 276 $
Sö 298
U 660

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.

Vg 150
DR 110
DR 209 $
DR 220 $

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].
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Vígi (9 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.
trauðan halfan annan eyri. "Heinrekr: tvær ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog. "Vígi. §C ... ... §D
ertogar brek í. "Vígi. §B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog. "Vígi. §C ... ... §D "Vígi.
§B "Ingimundr "Sauðr: halfa þriðju ertog. "Vígi. §C ... ... §D "Vígi.
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Vígleikr (2 förekomster)
"Vígleikr ok "Kjúli/"Gylli ok "Helgi ok "Ígulfastr, þeir reistu stein
"Vígleikr s[t]allari re[i]st.
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.
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.
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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.
Vígsharðr (1 förekomst)
§A "[V]ígsharðr(?) §B ... §C ...

N7M

U 861

U 863 „

FR 1

U 676 $

G 297 „M

U 18
G 297 „M

Hs 14 $

Öl 15 „$
Öl 39 $

vígt (1 förekomst)
Þetta hús er v[í]gt "Drótni váru[m] ok móður hans "Maríu ok "Pétri postola.
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.
Vik (1 förekomst)
Biðið fyrir "Bótliknar sál í "Vík/"Vik, sum hér hvílisk.
Vík (2 förekomster)
ok "... reistu stein þenna eptir "<-au-altar>, mág sinn góðan í "Vík/"Víkbý.
Biðið fyrir "Bótliknar sál í "Vík/"Vik, sum hér hvílisk.
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.

G 133 $M

U 18
U 805 „$
U 805 „$
U 805 „$

U 92

Vikare (1 förekomst)
"Bótviðr í "Víku(?)/"Vikare(?), "Pétars arfi.
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(?).
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
Br Barnes1 M

víkingar (1 förekomst)
á "Svíþjóðu ok var fyrstr(?) í(?) "Friggis(?) liði(?) þá allir víkingar.
víkingr (2 förekomster)
"[T]óki, "Tóki víkingr, reisti stein eptir "Gunnar, son "Gríms. "Guð hjalpi sálu
Þat er víkingr/"Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.

Ög 8 $
Sö 13 $
Vg 17 „
U 260
U 432 „
U 498 „
U 649
U 802
U 813
N 288 M
Br Barnes1 M

Víkingr (11 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
"Víkingr
Þat er víkingr/"Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.

Sö 54 $
U 681

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.

Vg 61
DR 330 $
DR 334

G 370 $

N 39 M

G 133 $M

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.
viku (1 förekomst)
viku(?)
Víku (1 förekomst)
"Bótviðr í "Víku(?)/"Vikare(?), "Pétars arfi.

U 676 $

Víkulfs (1 förekomst)
reisa stein þenna eptir "Ǫzur, bróður sinn. Þessir váru "Vígulfs/"Víkulfs arfar.

G 128 $M
N 445 M
N 648 M
N 649 M
N A39 $M
N B368 M

vil (6 förekomster)
Vilið ér hlýða hvat ek vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ... ... svíkja/sœkja. Vér
Til "Guðs vil ek.
Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár
§A "Lunaneyju, húsfreyju sinni, send[ir] ... §B "Guðs ok sína. Ek vil at "Óttu "Kapp[a]/"Kap[alein] ... §C skreiðar, er þú fær nǫkkura
Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér
§A Þess vil ek biðja þik, at þú far §B ór þeima flokki. Snid rít til §C sýstur

N 192 M
N B192 M
N B448 M

vilda (3 förekomster)
Ek vilda kjósa mey, þá er fegrst er í "Þursheiminum(?).
Slíka vilda ek mína sem þú est.
§AP "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vilda ek hafa um §AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok

N B548 M

G 21 M
G 158 $M
N 170 M
N B448 M

N B368 M

Sö 174 $

vildak (1 förekomst)
arm-glóðar(?), §B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa skald af stældar ...
vildi (4 förekomster)
sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti, men "Guð vildi. Biðið fyrir þeira sálum ok "Hegvaldi, ... syni. Þeir hvílask
... hann kvam fyrir konung ok erkibiskup ok várn biskup ... Svá vildi "Guð honum [ve]l(?). Svá langu var stankar(?) sem þurs var §E
þessar laugardaginn eftir "Bótulfsmessu, er hann flýði hingat ok vildi eigi ganga til sættar við "Sverri fǫðurbana sinn ok brœðra.
§AQ "Sigurðr "Lávarðr sendir kveðju ... "Guðs ok sína. Smíð þína vildi konungr hafa um §B vápnabunað at ... spjót af á[tj]án alnum
vildir (1 förekomst)
§E ok leita ráðs við hana ok §F við frændr þína, er þú vildir §G sættask. Eigi átt þú synsemi §H jarls ... ... ... ...
vildu (1 förekomst)
var drepinn á "Gotlandi. Þý lét fjǫr sitt, flýðu gengir, þeir ... vildu ekki halda. "Guð hjalpi anda hans.

N 284

N 618 M

N 508 $

N A74 M
N B257 M

G 128 $M

Ög 136 $
Ög 136 $

N A74 M
N B448 M

N A39 $M

N A114

vilgi (1 förekomst)
Sé’k-at ... ... né úréttar, úréttar vilgi ...
Vilhelmus
§A [mulieribu]s et benedictus fructus §B ... "Vilhelmus

(1 förekomst)

Vilhjalmr
"Vilhjalmr

(1 förekomst)

vili (2 förekomster)
sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a
§B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á
vilið (1 förekomst)
Vilið ér hlýða hvat ek vil gera, liggja(?) ... ... ... ... Skulið ...
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
vilja (2 förekomster)
§C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér §D þinn vilja.
at þú sér mér auðbœn nú um þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
Viljalms (1 förekomst)
t[uttugu] §D Þau eru bæði í búð saman "Klaufa-"Kári ok kona "Viljalms ... Heit sæl/sæll þú þá. §E ...
viljum (1 förekomst)
§A [þ]iljum/[v]iljum §B ...

Sm NOR2001;25
U 605 „
DR SCHL22 M
DR SCHL22 M
N 337 M

vill (5 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.
§EQ [au]ðgari bjóðamjǫð rauðan þér ... §FP [Ok]/[En] tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans
tapa vill hann sauð(?). Þat mæl[ti] ... §FQ [Ok]/[En] tapa vill hans auð(?). Þat mæl[ti] ...
"Árni prestr vill hafa "Ingu.
Villi (1 förekomst)
§A "Bólnauts(?) sannsteinn(?). §B "Villi.

DR 105

N 430 M

villur (1 förekomst)
Hér er gull ok villur undir.

N A39 $M
N A74 M

vilt (2 förekomster)
fyrir þá sǫk at ek vil nema af því rúnar. §B ... ... ek spyr þik: vilt þú gipta mér einaþá er þar er, þessar, <mistil, ristil, tistil,
ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með §C "[Kol]beini ver[a]. [Hug]a þitt ráð, ok lát segja mér

DR AUD1996;274

N A208 M

U 620 $
N 318 M
N B329 M

U 375 $

viltr (1 förekomst)
á "St... En "Tófi "Smiðr hjó, frændi hans. Steinn ... óiltr/viltr(?) ór stað, en(?) ... ... ... ... ... ... §B "Ingul[fr](?) ...
viltu (1 förekomst)
§A Viltu ei náða mi{k}, só taki þi{k} §B fján¶¶dinn! Amen!

vin (3 förekomster)
"Guð hjalpi ǫnd h[a]ns ok "Guðs móðir <frmn> <slknasma> ... dauðan vin(?).
... ... sendir vin sínum ástsamlega kveðju.
Vin á ek vers at launa verit.
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 648 M

vináttu (1 förekomst)
sendir "Þórir "Fagr kveðju "Guðs ok sína, sannan félagskap ok vináttu. Mart skortir §B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi

Vg 262 $M

vincas (1 förekomst)
malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] §B sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.

vincit (8 förekomster)
G 278 M
sancti, "Guðlaug, amen. "Christus regnat, "Christus, "Guðlaug, vincit, "Christus imperat. Amen.
DR 204 M
... ... ... ... ... ... ... ... ... "Christus vincit, "Christus regnat, "Christus imperat, "Christus ab omni malo me
DR Aarb1987;205 M
patris et filii et spiritus sancti, amen. "Christus vincit "Christus regnat "Christus imperat, "Christus liberat,
N 303 M
§A {... <abcdefghiklmnopqr>} §B {<stvyz> Amor vincit(?) omnia(?)} §C {...} §D ... ...
N 605 M
amor vin[cit]
N B145 M
jǫlunbúðar glauma gýgjartauma §C galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia
N B145 M
Amor, et nos cedam[us] Amori. §D galdrs fastliga haldit. Omnia vincit Amor, et nos cedamus Amori.
N B605 M
§A ... amor §B v¶¶incit omnia, et

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 „

G 135

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.
Vindö (1 förekomst)
Þenna eptir "Ei... ... [va]rð dauðr á "Vindey/"Vindö. Systrir tvær ... brœðr þrjá. "Hróðvaldr(?) ok "Hróðgautr,

Nä 15

Vg 230 M

N A74 M
N B448 M

N 462 M

N 298 M
N B625 M

Vg 280 $M
N B644 M

Sö 286 M

N B255 M

N A39 $M

Víneyju (1 förekomst)
stein þenna eptir "Bolla/"Bóla, [fǫ]ður [si]nn. Hann varð dauðr í "Víneyju ... ... ... <a-s-uar>.
Vinfriðr (1 förekomst)
"Vinfri[ðr]
vingan (2 förekomster)
§A "[H]ávarðr sendir "... "G[u]ðs kveðju ok sína vingan. §B Ok nú er minn fullr vili at biðja þín, ef þú vilt eigi með
þetta mál ... §D En ef þú gerir nú mín vilja, þá skalt þú sanna vingan vára hafa í gegn nú ok jafnan.
vinir (1 förekomst)
"Ljót[gei]rr ok "Jóhan erusk vinir.
vinnr (2 förekomster)
Illu vinnr dúfan þar hvolf óisk ok fugl þar tekr þoku.
kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir saltit of harðr. Engi var saltpundarin
vinr (2 förekomster)
§A Ver þú vinr minn, "Arnfinnr! Legg(?) ... §B ... þitt/þít hvárr(?)/hverr(?)
§A Ann ek svá konu manns, at mér þykkir kaltr eltr. En ek em vinr vífs þessa. §B "Ása. §C {PPS} §D ...
vir (1 förekomst)
§A {Qui leget et nescit, vir nobilis hic requiescit. Sit mundus sorde "Bjǫrn, dictu "Kristus,
víra (1 förekomst)
§B hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik
Virðivægr (1 förekomst)
§A "Eilífr "Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá

Sm 1 $

virðskum (1 förekomst)
reisti stein eptir "Hróðmund, fǫður sinn. "Guð hjalpi sálu. Bónda virðskum hjó "Ásmundr/"Ásgautr/"Ásnjótr rúnar.

N 179 M

virðulegs (1 förekomst)
ok læsti óðinsdaginn næsta eptir "Ólafsvǫku á sétta ári ríkis várs virðulegs herra "Magnúsar, "Noregs konungs.
virginis (1 förekomst)
§A [Virginis e]gregie ignibus calesco [et] eius cotidie in amore cresco;

N 603 M

virgo (2 förekomster)
calesco [et] eius cotidie in amore cresco; ... §B ... agam teneri virgo sic agamus ambos sumus ... §C ... lucis agone. "Philomena
§A Gaude, Dei genetrix, virgo immaculata. Gaude, §B q[uae] ... §C Gaude, quae genuisti aeterni

N 603 M
N 629 M

U 346 „
U 356
U 533

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.

DR Aarb1987;205 M

DR NOR1999;21 M

N 143 „M

N 519

virtus (1 förekomst)
in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus "Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse,
virtute (1 förekomst)
maies[tatis](?) ... purgatos(?) per unicum filium tuum in virtute spriritus sancti benedic et protege ut ab omn[ibu]s(?) <ste>
virtutem (1 förekomst)
Dextera Domini fecit virtutem, dextera Domini exaltavit me, dextera.

vísa (1 förekomst)
... "Bjǫrnu[lfr] ristu rúnar þessar. ... "Ruðsmǫrkum/Ruðsmǫrkum vísa bert at.

G 100 M

Sö 171

Öl SAS1989;43

Öl 1 $

N 549 M
N B181 M

N 257 M

N 540
N A39 $M
N A283
N B265 M

DR 413 $M
DR 413 $M
N 648 M

Visborg (1 förekomst)
sem skotin varð ihel með ein byrsustein af "Visborg, þá en konungr "Eiríkr var bestallað á því fornefnda slot. En
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
vist (2 förekomster)
[fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list, "Himinríkis vist.
§A Maðr skal honum heipt nenn[a] [hv]at vist ... §B slett vega látumk hjó ek gyrð[i]ng ... §C ... fǫrum snýra
vistar (1 förekomst)
við andlát sitt ... §B ... kirkju þessi til gerðar ... §C ... til vistar ... §D ... [ti]l dýrðar ok gaf til sex ...
vit (4 förekomster)
§A Fóru[m] drengja "Fríslands á §B vit, ok vígs fǫtum vér skiptum.
§A "Eilífr "Virðivægr á mik. Vit "Steingrímr hǫfum mælt mart okkar ímilli fyrir þá sǫk at ek vil
§A Sá(?) risti svá at sumarlangan dag ... §B Oxsi á vit amen.
§A ... til fjǫrs. Sæll ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk
vita (3 förekomster)
§A "{Jesus "Nazarenus rex judeorum vita mors ecclesia sancta synagoga} §B {Videte [m]anus meas et pedes
sui in aquam ut refrig fili recordare quia recepisti bona in vita tua} §C "Gunnhildr {qui me cernit pro "Helena magni "Sueonis
en kref þú einskis hluta mér, ok eigi lát þú §D "Þorstein "Lang vita. Send mér hanzka nǫkkura. Ef "Sigríðr þarf nǫkurs, þá bjóð henni.

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.

N 611 M

G 194 M

DR 410 $
N 604 M

vitalis (1 förekomst)
furens(?) vitalis(?) pariter(?)
Vitalis (1 förekomst)
§A <fuþork> §B "Ambrosii, "M[arci], "Vit[alis], "Nicomedes, "Primi, "[Ba]rnabe, "[Jo]h[a]nn[e]s "P[auli],
vitam (2 förekomster)
et filii ... et spiritus §B "Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.
§A ducite discrete vitam, que ... §B vestra salus mete sit nescia ...

N B625 M

vitend (1 förekomst)
var saltpundarin heima. §C Ok hlíta mátt þú þessari lykt at minni vitend. En þar liggr at þeirra salit, ok skal ek þ[at senda] §D sem

Hs 6 $

Vitguðsstǫðum (1 förekomst)
"Hreiðulfs son, ok at "Haurlaug(?), móður sína, "Fjǫlvars dóttir á "Vitguðsstǫðum.

N A104 M

víti (1 förekomst)
barna, §B fjón svinkanda, fjalls íbúi, §C hests erfaði, ok heys víti, §D þræls vansæla. Þat skulu ráða.

N 648 M

vitir (1 förekomst)
§B mik, félagi! Ekki er mungátit, eingi fiskarnir. Vil ek at þú vitir, en eigi kref §C þú. Bið bóndann koma suðr til vár ok sjá hvat

N B249 M

G 249 M

N B255 M

Öl 10 „$

DR 212

vítis (1 förekomst)
í gjǫf reiða. Hafi sá er laug at logis logrýranda dýrum, þess vítis bið ek þrjóti þegnleiðum, "Guðs reiði. §B "Sigurðr "Amundasonr á
vitni (1 förekomst)
Þetta er vitni kirkjupre[sts]/kirkjupre[sta] ok sóknamanna, at "Hellvisbóar
vitr (1 förekomst)
hal¶¶fan b[olla], "Holmr halfan b[olla]. §C Vár kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik
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

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.

DR 410 $

vocat (1 förekomst)
In illarum §B veneratio[n]e sis absoluta. Exi, incalve. Dominus te vocat ad lu[cem]/lu[men].

N 631 M

DR 413 $M

N 53 M
N A123 M

vocatur (1 förekomst)
orando faciant qui me sculpserat roga tu "Helene que et "Gunhild vocat[ur].}
voluntas (2 förekomster)
qui es in cœlis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut inn cœlo et in terra panem nostrum cotidianum da
Sanctificetur §B nomen tuum. Adveniat §A regnum tuum. F[ia]t §B voluntas tua [si]cut in cœlo, et §A [in te]rra. Sit super nos! Ab omni

IS IR;176 M

DR Til3 M
DR Aarb1987;205 M
DR Aarb1987;205 M

vonanar (1 förekomst)
bónda, §B "Sæmunds sonar. "Guð friði hennar sál til góðrar vonanar. §C Hverr, er letrit les, bið fyrir blíðri sál, syngi signat
vos (3 förekomster)
§A Amorem ... ... ... ... §B ago auro vos ... ... ... ...
Coniuro vos, septem sorores ... ... "Elffrica(?) "Affricca, "Soria, "Affoca,
"Affricca, "Soria, "Affoca, "Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non

Sm 76

DR 269 $

Sm 77

DR EM85;462C $M?

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
vrat (1 förekomst)
... vrat fundi(?)/funti(?)

Sö 8
Sö 318 $

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

Sö 21 „
U 1009 $
Vs 13

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.

DR 339 $

Br E3 M

N 632 M

Vreistr (1 förekomst)
"Vreistr/"Orrostr ok "Nykr ok "Krúsa reistu stein þenna ept "Apa/"Ebba,
vreit (1 förekomst)
§A "Dólgfinnr vreit þ[e]ssar rúnar á þ[e]ssa stein. §B ...
vulnera (1 förekomst)
§B pia crux et passio Christe, qui me plasmavit et sacrabat §C Vulnera quinque Dei sint medicina. Sint medicina mei ... §D sangvine

G 123 $M

G 313 M

G3M
G 42 M

G 173 M

G 36 $M

Vg 265 $M

Sö 137

N B524 M

Br Barnes21 M

Väskinde (1 förekomst)
"Auðhvatr/"Auðvaldr gerði þetta hvalf. "Geirvaldr í "Vestkindi/"Väskinde ris[ti].
Västerbys (1 förekomst)
... sál af "Vestrb[ý]/"Västerbys.
Västergårde (2 förekomster)
... "...gǫrðum/"Västergårde(?) lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem
"Katrín "Vestrgǫrðum/"Västergårde lét gera þenna stein yfir sína móður "Bótvéu, "Si[g]tryggs
Västerväte (1 förekomst)
... "Bótulfs móðir af "Vestrhvetjum/"Västerväte ok "Bótheiðr, hans húsfreyja, "Mundvalds systir af
Vätaburg (1 förekomst)
eptir "Bótheiðu, húsfreyju sína, "Jakobs bornu í "Vetaborgum/"Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra mannis[kj]anna.(?) "Óli hjó
væ (1 förekomst)
§A Late genitor! §B Væ!(?)
væknti (1 förekomst)
Steinn þessi stendr at "Œpi á þingstaði at "Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ...
væna (1 förekomst)
§C jartegnir í nafni dróttins ... §D Sé, sé, "Sessi. Sé konu væna. Sé þú hvar sittir.
vænsta (1 förekomst)
"Ingigerðr er <kynæna> in vænsta.

Ög 136 $
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 $

N 473 M

DR EM85;371B $

Vg 117 $

U 617

N 236

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>.
vǫktu (1 förekomst)
"Jón o[k] "[Ív]arr(?) vǫktu "Ólafsv[ǫk]u[n]ó[tt] hér. R[éð](?) "Sím[o]n(?) amen ...
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 ...
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 ...

Sö 210 $
U 718 „$

Vǫrrfeitr (1 förekomst)
§Q Hér skal standa steinn [at "In]gjald, rúnu[m roðinn, reisti] "Vǫrrfeitr eptir fǫðurbróður sinn.

Sö 204 $

DR MS1995;341 U

DR MS1995;334B U
DR MS1995;335A U
DR MS1995;335B U

Wagnijo
"Wagnijo
"Wagnijo
"Wagnijo

(3 förekomster)

<waje> (1 förekomst)
§PA "Wulþuþewaz §PB ni <waje> "Mariz. §QA O "Wulþuþewaz §QB ni "Wajemariz

DR 7 $U

DR 7 $U

Wagagastiz (1 förekomst)
§A "Wagagastiz. §B Alu. [Wi]hgu(?) "Sikijaz(?) "Aiþalataz.

Wajemariz
§PA "Wulþuþewaz §PB ni <waje> "Mariz. §QA O "Wulþuþewaz §QB ni "Wajemariz

DR BR75 U

DR EM85;126 $U

Bo Krause1966;73B $U

(1 förekomst)

walhakurne (1 förekomst)
Wurte runoz an walhakurne "Heldaz "Kunimundiu.
Warafnisa (1 förekomst)
"[W]arafnisa(?)
was (1 förekomst)
"Þrawijan haitinaz was.

DR 360 U

weladauþe (1 förekomst)
§A Haidz runo runu, falh’k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat brytz. §B Uþarba spa.

DR 357 $U

Weladauþs (1 förekomst)
runono, felh eka hedra §B ginnurunoz. §C Hermalausaz argiu, "Weladauþs, sa þat §D briutiþ.

DR EM85;128B $U

DR 196 U

DR MS1995;341 U

DR 261 $U

DR IK312,2EM85;521 U

DR EM85;430C M

DR 206 $U

Widuhundaz
"Widuhundaz

(1 förekomst)

wigju (1 förekomst)
Ek erilaz "Asugislas "<muha> haite ... ginnu ... ... ... ... ... wigju(?) ... ...
wihgu (1 förekomst)
§A "Wagagastiz. §B Alu. [Wi]hgu(?) "Sikijaz(?) "Aiþalataz.
Wilagaz (1 förekomst)
§AP Ek erilaz sa "Wilagaz haite’ka §AQ Ek erilaz "Sawilagaz haite’ka §B ... ... alu
wilald (1 förekomst)
... [w]ilald(?) ...
Wilhelmus
"Wilhelmus

(1 förekomst)

<wiliz> (1 förekomst)
§A talijo/"Talijo ... <wiliz> ... ... §B ... ... ... ...

DR EM85;93 $U

DR EM85;93 $U

DR EM85;93 $U

DR EM85;93 $U

G 98 U
G 98 U

DR 359 $U

Vr 1 U

Br E14

DR 7 $U
DR 7 $U

witring (1 förekomst)
§P witring/"Witring[(w)aR](?) §Q "Witro(?) §R "Witring
Witring
§P witring/"Witring[(w)aR](?) §Q "Witro(?) §R "Witring

(1 förekomst)

WitringwaR (1 förekomst)
§P witring/"Witring[(w)aR](?) §Q "Witro(?) §R "Witring
Witro (1 förekomst)
§P witring/"Witring[(w)aR](?) §Q "Witro(?) §R "Witring
worta (2 förekomster)
§P Mik "Merila(?) worta. §Q Ek, erilaz, worta.
§P Mik "Merila(?) worta. §Q Ek, erilaz, worta.
wrait (1 förekomst)
"Heruwulfiz §AQ "Haþuwulfz "Heruwulfiz aftr "Hariwulfa §B wrait runaz þaiaz.
writu (1 förekomst)
[Le]ubaz(?) haite. Hrabnaz hait[e]. Ek, erilaz, runoz writu.
Wulfric
"Wulfric

(1 förekomst)

Wulþuþewaz (2 förekomster)
§PA "Wulþuþewaz §PB ni <waje> "Mariz. §QA O "Wulþuþewaz §QB ni "Wajemariz
§PA "Wulþuþewaz §PB ni <waje> "Mariz. §QA O "Wulþuþewaz §QB ni "Wajemariz

U NOR2002;32 U
DR BR75 U

U 720 $

Vs 14 M
N 446 M
N B431 M
N B625 M
N B625 M
N B625 M

G 191 M

Sm 145 M
G 13 M
G 298 „M

Öl SAS1989;43
Ög 52 $
Ög 75 $
Ög 141 „
Ög 170
Ög 213
Ög 245 M
Ög Fv1943;317B $

wurte (2 förekomster)
... [wurt]e(?) ru[noz](?) ...
Wurte runoz an walhakurne "Heldaz "Kunimundiu.
<ybiʀ> (1 förekomst)
"Farbjǫrn ok "Arngeirr ok "<kigumantr> létu reisa stein þenna <u> <yb-iʀ> "Jarp(?), fǫður [s]inn.
yðr (6 förekomster)
"Guð signi yðr, meistar "Rauðingr ok "Búi "Fríss. O, Alfa
Ek bið fyrir "Guðs sakar yðr lærða menn, er varðveita stað þenna, ok alla þá, er ráða kunnu bœn
"Guð blessi yðr "Rannveig.
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B
§A "Guð signi yðr, sira prófastr. "Oddr kom til mín, ok merkti ek yðr sex laupa §B salts, svá at fyrir vinnr um tvau pund. Ok á "Þorir
senda] §D sem fyrst fæ ek pundara. Ok þat til jartegna at ek gaf [yðr] þrjú skinn af bókfelli. Ok rít til mín hversu þér ...
yðra (1 förekomst)
Meyjar, hafið yðra bœn rétta.
yðrar (3 förekomster)
Herra "Gunnmundar sonr "Gás. Gakk ei frá, statt ok sé ok lesið yðrar bœnir fyrir "Þorgíslar sálu. Ave "Maria, gratia plena, Dominus
"Jakobr ... gera stein. Biðið bœnir yðrar fyrir sálu "[Hró]ðvéar(?) ... ... ... ... ... ... benedicta in
Biðið yðrar bœnir fyrir "Bótulfs smiðs ok "Ól[afs](?) ... son lét mik gera.
yfir (93 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.
"[G]uð(?) ba[r]/ba[ð] ... yfir.
"Hrani(?) lagði yfir "Gufa, fǫður sinn. "Guð hjalpi sál.

Ög Fv1958;252
Ög Fv1958;252
Ög Fv1959;246
Ög Fv1959;248
Ög Hov4;18
Ög Hov8;19
Ög Hov17;23 $
Ög N251
Ög N290
Ög N294
Sö 74 $
Sm 79 „
Sm 95
Sm 166
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Vg 50
Vg 53
Vg 81 M
Vg 87
Vg 88 M
Vg 95 M
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Vg 165 M
Vg 165 M
Vg 196 M
G1M
G2M
G3M
G 4 „M
G 5 „$M
G 7 „M
G 11 „M
G 12 M
G 21 M
G 24 M
G 29 „M
G 33 M

"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 ...
[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.
"Bendikt "Romfarari lét gera hvalf þenna yfir "Magnús, góðan dreng ... Ok dó hann um nátt fyrir þeira postla
"Ǫlvir(?) ok "Þorgísl lǫgðu stein yfir "Tosta, fǫður ...
"Haraldr gerð[i] [h]valf þenna yfir "... {A}[men]. {Ave} "{Maria}, grati{a} plena. Lát ...
"Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð
son. "{Haraldus me fecit magister. "Reginmóð lét gera hvalf yfir "Gunnar "Ásbjarnar son.}
"Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dýrmóðsson. "Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét
"Haraldr steinmeistari gerði. "{Bóthildr lét gera hvalf þenna yfir "Svein "Dý[rm]óðsson. Ave "Maria gratia.}
"Gunnbjǫrn lét gera stein þenna yfir "..., bróður sinn.
"Hróðleikr lét gera stein ok skera yfir "Hróðfinn, bróður sinn.
"Pétar "<marþa> lét gera þenna stein yfir sína konu ok sín bǫrn.
... "...gǫrðum/"Västergårde(?) lét gera mik yfir sína húsfreyju "Hallþjóðu. Hverr sem biðr fyrir henna[r] ...
"Jóhan í "Nora/"Nore lét gera þenna stein yfir sína móður "Hallvéu.
... ok "<boriaukr> létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem
Hvalf lét ... yfir þeira(?) fǫður "Símon ...
"Nikulás lét gera stein yfir "Auðvald, sinn fǫður, ok sinn bróður ok sína sonu ... fyrir
"Pétar lé[t] gera stein [þe]nna yfir "[B]ótheiðu ... ... ... ... ... f prímst[afr] ... ... í
"Jakobs synir á "Burg/"Burge létu gera stein yfir fǫður sinn ok bróður sinn, herra "Nikulás, sem vára kirkju átti,
... ste[in] y[fi]r sinn s[on].
Þenna stein lét gera "Karin, "Sigtryggs, yfir "Bótheiðu, sína dóttur.
"Hegviða borna í "Hagnastǫðu[m]/"Hagnestäde, hon lét gera stein yfir sinn húsbónda "Bótulf ok "Ólaf sinn son. Biðið fyrir þeira sálum.
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"Jóhans húsfreyja í "Sundru/"Sundre, hon lét gera þenna stein yfir móður sína "Bótþjóðu, "Jakobs konu "Sigleiksarfa/"Sigsarve. Biðið
"Bótheiðr hon lét gera þenna st[ein] yfir ...
"Katrín "Vestrgǫrðum/"Västergårde lét gera þenna stein yfir sína móður "Bótvéu, "Si[g]tryggs ...
h[ann]/h[on] l[é]t h[ǫ]ggva þenna stein yfir "Bótheiðu(?) af "Hag[e]b[ý] ok til "Auðgeirsarfa/"Ocksarve. Þá en
"Katrín ok "Bótviðr(?) ok "Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fǫður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave "Maria
"Fargeirr lét mik gera yfir sinn fǫður ok móður "Bótfreðr ok "Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr
"Bótviðr í "Snoðu/"Snoder lét gera hvalf yfir sinn fǫður ok móður. Náði "Guð þeira sál allra, sem hér hvílask
"[Bót]viðr(?) í "Snoðu/"Snoder lét gera stein þe[nna] yfir sín bǫrn. [N]áði "Guð þ[e]ira sál allra, sem hér hvíl[ask u]ndir
"Hróðviðr á "Burg/"Burge lét gera stein yfir sinn fǫður "Bótulf á "Burg/"Burge. Náði "[Gu]ð þeira sál allra,
"Eiríkr lét gera stein yfir sína [dó]ttur. Náði "Guð sál ...
"Bótviðr(?) í "Snoðu/"Snoder hann lét gera þenna stein yfir sína húsfreyju "Bótheiðu til "Eiksta/"Eksta.
§A "... lét yfir "Bótþjóðu ... §B ... móður. "Ófeigr gerð[i] ...
... lét gera yfir ... stein yfir ... sál ok "Guð náði þeim ...
... lét gera yfir ... stein yfir ... sál ok "Guð náði þeim ...
"Jakobr í "Litlaronum/"Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fǫður sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir
Þenna stein þá lét húsfreyja "Hróðvé gera yfir sinn bónda "Jakob í "Managǫrðum/"Mannegårde, sem skotin varð ihel
"Geirvaldr í "Lyum/"Lye hann lét gera hva[lf] þ[e]tta yfir sinn son "Jakobr "Hróðvilaarfi/"Rotarve ... ... "[Ra]gnviðr þeir
"Bótulfr "Meginsarfa/"Megensarve lét gera stein þenna ok lagði yfir "Pétar, fǫður sinn.
"Jóhan í "Managǫrðum/"Mannegårde hann lét gera þenna stein yfir sinn fǫðu[r] "Bótulf ok hans m[ága](?). "Bót... ok "Hróðvið ...
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum
"Ól[a]fr ... létu gera stein þenna yfir sinn son "Bótgei[r](?) ... [m]óður "Hróðvé[u] ... pat[e]rnos[te]r
"Gertruð ... borin í "Mylnu/"Mölner, hon lét hǫggva þe[nn]a stein yfir sinn bónda.
"Bótheiðr í "Bellingabó/"Bällings lét þenna stein gera yfir "Ólaf sinn h[usbónda](?). Í því ári þá var hagal sunnudagr h ok
"Hallþjóð, "Auðvalds ekkja "[A]tlings, hon lét hvalf atgera yfir sinn son "Bótstein, ok hon bað: Lá[t] biðja fyrir hans sál!
... ... lét gera stein yfir "Jóh[a]n ...
... yfir ... ... ... ... ...
"Sigfríðr í "Alvina/"Alvne lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í
lét gera stein þenna yfir "Bótheiði, dóttur sína, ok yfir "Auðleif(?) ok "Bótlíkni í "Norðrgarðum/"Norrgarde.
"Ólafr "Bingil lét gera mik yfir Herra "Pétar.
... lét gera stein þenna yfir "Óla, faður "Bót...
... [y]fir/[e]ptir "Auðb[jǫ]rn, son sinn.
ok "Bótviðr [í] "Kassla/"Kassle ok þeir létu hǫggva einn stein ok yfir sinn fǫður, "Bótgeir heitinn. "Guð allsvǫldugr hafi þína sál. Ok
"Sigleifr ok "Jakobr af "Flenavík/"Flenvike þeir l[é]tu gera mik yfir "Svein/sinn fǫður "Sigreifr(?)/"Sigreif(?) ok "<þotr> ok ...
"Sigreifr í "Flenavík/"Flenvike hann lét mik gera yfir sinn [fǫ]ður "Jakob. "Guð náði hans sál. Þá var úr prímstafr ok
"Sigtryggs(?) arfar létu gera stein yfir "Auðv[a]l[d](?), bróður sinn, á "Finnlandi dó <aglia...>.
"G[uð](?) ... [s]álu hans. Ei meðan verald vakir, liggr merki hér yfir manni þeim, er erfingi eptir [g]erði ... ok "Þorleifr þau ristu
"Ívarr hjó rúnar þessar yfir "Skalmi, bróður sinn.
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§A "<þuæþ> gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás
"Efi ok "Þorgautr þeir lǫgðu stein yfi[r] "Þorlak. "Guð hjalpi sál hans.
Steinn þenna lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið hennar [er] "Lúkasmessu.
"Guð, at hann taki viðr s[á]l "Gamals, er þessi steinn liggr yfir.
Haldi hinn helgi dróttinn hǫnd yfir "Brynjulfs ǫndu. Þat sé sat.
... yfir leg "Þóru, konu sinn[ar]. ... "Thomásmessu ...
"Síra "[K]l[e]metr prestr, faðir "Margar[étu]. [Fri]ð(?) sælu(?) yfir(?) "Hrana(?) ekkju(?). Biðið Pater noster fyrir sál hans.
"Ólafr lét legg[ja stein þenna yfir ...] [fǫð]ur/[bró]ður síns. Hafi hverr, er ræðr þessa list,
ek þá þóttumk er vit sátumk í hjá, ok komat okkar maðr á meðal. Yfir né undir sakaðatk um okkart [ráð?] §B ... ... ... ... ... ... §C
"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
YfirGuðarfa (1 förekomst)
"Pétar "Yfir-Guðarfa/"Urgude hann lét gera þenna múr ok stofuna, ok bæði sendr

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.
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DR 111 $M

Ýfla (1 förekomst)
§A "Tóki setti stein þenna eptir "Óflá/"Ýfla, fǫður sinn, harða góðan §B þegn.
Yggjar (1 förekomst)
§A Ǫl ber’k yppi-selju arm-glóðar(?), §B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa skald af
<yis> (1 förekomst)
§A "<þuæþ> gerði þetta hvalf yfir "Þyrgeir "Ebba son "Lági §B <yis> <beþiʀ> <mari> ... "Nikulás gæti. §C
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yl (1 förekomst)
Ími stein heitti. Aldri reykr rjúki! Aldri seyðir soðni! Út yl, inn kyl! Ími stein heitti!
Ylfa (1 förekomst)
"Ylfa(?) "Abraham
ylgjar (1 förekomst)
lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á þér, ylgjar ergi ok úþola. Á þér hríni úþoli ok ioluns(?) móð. Sittu aldri,
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.
yngsti (1 förekomst)
Hér liggr "Þorkell, yngsti sonr "Daglangs ok "Steinu.
yppiselju (1 förekomst)
§A Ǫl ber’k yppi-selju arm-glóðar(?), §B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C
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.
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

Br Barnes13 M

N A232
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ýri (1 förekomst)
R[ei]s[t] "Orm[r i]nn ý[r]i(?).
ýrs (1 förekomst)
Úr’s/ýr’s yfir’s ýr hǫggvinn. Ýr í esju bjúgu.
ýtiblǫkkum (1 förekomst)
Ekkils ýti-blǫkkum

G 255 M

Ýtlingi (1 förekomst)
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?)

G 255 M

Ytlings (1 förekomst)
Biðið fyrir "Ólafs sál, "Jóhans arfi í "Ýtlingi/"Ytlings, sem hér liggr. Hans ekkja "Bótþjóð, "Bótgeirs(?) born[a] í
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<yuþorkhniactbmly>
<yuþorkhniactbmly>

(1 förekomst)

Zion (2 förekomster)
§PA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sebaoth "Zion §PB "Elion ... "Adonai lux(?) ... grammaton "Sebaoth(?) "Mikjáll
"Rafael. §QA "Elon ... ... "Elon ... ... "Elon ... ... "Sabaoth "Zion(?) §QB "Elion ... "Adonai lux [t]etragrammaton "Sadai(?) "Mikjáll
æ (8 förekomster)
... ... ... á hin dyr ... ... ... ... ... hér(?) æ(?) skal(?) vera(?) ... ... ... ...
§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.
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DR 234 „M

§A Svá æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> §B Hverr er(?) í(?) ... "Ása/ása, hverr er
þurs[um], §B við inni skoðu skag(?) valkyrju, svát ei megi, þótt æ vili, lævís kona, lífi þínu g[randa], ... §C ek sendi þér, ek sé á
<æfsa> (1 förekomst)
Frater "Toco "<æfsa> gerði mik, frater "Ingema[ru]s scripsit in campana.

N B548 M

ærða (1 förekomst)
§A Ǫl ber’k yppi-selju arm-glóðar(?), §B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar ... §C Vilda’k "Grímnis gildi grun ... §D Nú hafa skald
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ærnem (4 förekomster)
§A sator arepo tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D Consummatum est.
§A sator arepo tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D Consummatum est. "Klas á
tenet opera rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D Consummatum est. "Klas á
rotas §B Acre, acre ærnem ... ærnem ... §C Acre, acre ærnem ... ærnem §D Consummatum est. "Klas á
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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.
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.
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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.
æø>
<fuþork hnias tblm æø>

(1 förekomst)

Øra (1 förekomst)
... spjót af á[tj]án alnum jarns, er ek sendi þér með "Jóhani §C "Øra. Nú er þat bœn mín at biðja þik at þú sér mér auðbœn nú um þetta
ørendi (1 förekomst)
Berr mín ørendi þat ek ei hafa <skyrte>
ørgrandari (1 förekomst)
"Reið-Viðurr ráða rógstarkr í "Danmǫrku "[E]ndils jǫrmungrundar ørgrandari landi.
øxi (1 förekomst)
sá maðr, er rúnstr er fyrir §C vestan haf, §D með þeiri øxi, er átti "Gaukr "Trandils sonr fyrir sunnan land.
øæ> (1 förekomst)
<fuþork hnias tblm øæ> ...
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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. ... ...
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.

U 566
U 687
U 893
U 896
U 898
U 922 $
U 926 „$
U 926 „$
U 940 $
U 940 $
U 961
U 970
U 973
U 984 „$
U 993
U 1022
U 1034
U 1063 $
U 1072
U 1106
U 1159
U 1177
U Fv1948;168
U Fv1976;107
Gs 4 „$

Sö 138

U AST1;166 M
N 644 M

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.
"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.
œr (2 förekomster)
§A ... ... ... Rís þú í veg undir tunglunum, sifgefnum! Œr þat angi! Eyð þat skin! §B Ek þurs seg þrjú, nauðr níu. Véurr
§A Þú ert œr/œrr. §B ...

U 1015 $

U 461
U 484

Br Barnes8 M

N 644 M

DR 46 M

G 5 „$M
G 22 „$M

G 118 M

Hs 7

Vg 150
N 213

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.
œrit (1 förekomst)
§A ... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem "Oddr §B "Orka sonr sagði á rúnum þeim
œrr (1 förekomst)
§A Þú ert œr/œrr. §B ...
œzta (1 förekomst)
"Þórulfr setti stein eptir "Tóka "Tóka son, hinn œzta. "Guð hjalpi hans.
Öja (2 förekomster)
létu gera stein þenna yfir "Sigfreð ok "Bótfreð í "Eyjabó/"Öja(?), feðr sína. Hverr sem [r]únar(?) ráðr biðið fyrir þeim. Amen.
Hér hvílisk undir "...mundr í "Eyju/"Öja. Biðið allir fyrir ... herra náð ... sál ... gera "Pétar
Österby (1 förekomst)
"Folkarr í "Austrbý/"Österby hann lét gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus
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.

N 19 M

N 275 „M

N 157 M
N 232 M
N 427 M
N 653 M
N 760 M
N B273 M

U 729 $

N B548 M

Ög 136 $
Vg 67

DR 287
DR 384 $

N 247 M

Ǫgmundar (1 förekomst)
Steinn þenna lét "Ǫgmundar "Skjalgi leggja yfir "Gunnu "Guðulfsdóttur, en ártið hennar
Ǫgmundarsonr (1 förekomst)
§A Hér(?) hvílir §B "Garðr "Ǫgmundars[onr].
Ǫgmundr (6 förekomster)
"Ǫgmundr reist rúnar þessar, ok biðr þess almátkan "Guð, at hann taki
§A "Gyða andaðisk tveim nóttum fyrir gangdag ... "Ǫgmundr. §B "St[einu]nn(?) andaðisk einni nátt eptir
"Ǫgmundr reist. Þeir [li]ðu(?) ...
§A "Helga/helga ... §B ... "Gunnarr "Parve[l](?): pund. "Ǫgmundr ... ...
"Ǫgmundr
§A "Ǫgmundr §B ...
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
ǫl (1 förekomst)
§A Ǫl ber’k yppi-selju arm-glóðar(?), §B sé’k ferð "Ásu(?) ærða, "Yggjar
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
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
ǫlhúsmenn (1 förekomst)
[Ǫ]lhúsmenn reistu stein þenna eptir "Skarða, en þeir drukku [e]rfi

U 1066
DR EM85;475A $M

U ANF1937;178A

ǫll (2 förekomster)
"Bjǫrn ok "Þorkell þeir reistu kuml þessi ǫll <iʀu> <kiþbi-> <a>.
§P ... ... ... §Q "Garmr mæki ǫll(?) ómál.
ǫll. (1 förekomst)
§A ... um all ... §B Kvǫl stal ǫll.?

ǫllu (6 förekomster)
Ög 136 $
"Gunnmundar/"Kynmundar fimm, "Bjarnar synir. Nú’k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum
G 172 M
"Ingimarr ok "Ólafr þeir svensku menn, þeir gutu þessa klokku ǫllu.
DR EM85;493 M
ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ǫllu því er ilt kann í at §C koma. "Svartr heitir steinn, hann stendr
N 12 M
§A ok "Atla til afláts §B synda, ok §A sjǫlfum sér ok ǫllu kristnu folki.
N 171 M
geldr eiðar þess aldri. Er-a feiknbrǫgðum flagða fallnir niðr með ǫllu haukar "Baldrs, ok halda hugstríði byr[skíða].
N B241 M
níðik, annat(?) níðik; seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]

Ög 39 „M
U 457
G 15 „M
G 38 „M
G 63 M
G 63 M
G 99 M
G 100 M
G 118 M
G 152 M
G 182 M
G 334 M
N B493 M

N 761 M

ǫllum (13 förekomster)
Biðjum vára Pater noster þeirra sál til ró ok til náða ok ǫllum kristn[u]m sálum.
reisa stein þenna eptir "Ǫnund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok ǫllum kristnum.
"Ólafr lét gera stein ... ǫllum himinríki. Amen.
§A "Jésús náði ǫllum kristnum sálum. Amen. <fuþo[r]k...> "Jésús náði ... ...
"Hróðvé, ok "Auðhvatr/"Auðvaldr hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
hjó mik. "Kristr, "Maríu sonr, náði ǫllum sem hér hvílask undir, ok ǫllum kristnum sálum.
sinn "Ólaf ok brœðr sína "Líknvið ok "Símon. Biðim fyrir þeim ok ǫllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af "Guðs byrð fjórtán hundrað ár
einu ári minna en fimtigi ár. Biðjum þet at "Guð náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen.
gera mik yfir sinn son "Hróðleik. "Jésús "Kristus náði hans sál ok ǫllum kristnum sálum. Amen, amen.
§A "Bótviðr í "Eikibý/"Ekebys. §B Biðið fyrir ǫllum kristnum sálum. §C Herra "Jóhan "Lundi/"Lunde, hann átti mik um
"Ólafs sál í "Bellingabo/"Bällings. "Guð gefi sálu þinn[i] ... með ǫllu[m] kr[i]stnum sálum.
"Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. "Jésús "Kristus náði ǫllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen.
Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af ǫllum huga.
Ǫlrekr (1 förekomst)
§A "Ǫlrekr §B "Heinrekr

DR EM85;475B $M
DR EM85;475B $M
DR EM85;475B $M
DR EM85;475B $M
DR EM85;475B $M
DR EM85;475B $M

N B255 M

U 636

Ög 213
U 696
N 59 $
N 271

ǫlunn (6 förekomster)
... §PB ... ... §QA ... hreinslíðr ... ... §QB Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?)
§QA ... hreinslíðr ... ... §QB Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?)
... ... §QB Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) Ólafr(?)/ǫlunn(?) ...

Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?)
...

Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?)
Ólafr(?)/ǫlunn(?) ...
...

ǫluns (1 förekomst)
kennir [mér] víra vitr úglaðan sitja. §D Eir nemr opt ok stórum ǫluns grundar mik blundi.
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.
"Hróarr reisti stein þenna eptir "Ǫlvi, fǫður sinn.
§A "Erlendr reist rúnar þessar §B eptir "Ǫlvi fǫður.

Ǫlvir (8 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.
N 126 „M
Þessa klokku létu steypa "Ǫlvir prestr í "Sigdali ok "Þórðr bóndi á "[H]augum, steypti "Tófi
N 762 M
"Ǫlvir á.

Br Sc14

Ǫlvis (1 förekomst)
"Kali, "Ǫlvis sonr, lagði stein þenna yfir "Fugl, bróður ...

Ög 91 $

Ǫmmu (1 förekomst)
"Órœkja(?) reisti stein þe[nna] eptir "Ǫmmu(?), systur.

ǫnd (200 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.
Sm SvS1973;4
ok "Varin, "Vénjótr eptir "Tryggulf, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd þeira.
Vg 105
lagði stein þenna eptir "Steinbjǫrn, s[on ... "Guð] hjalpi ǫnd hans ok sú helga "Sankta "María.
Vg 127
eptir "Gunnar, son "Sigtryggs, dreng góðan. "Guð dróttinn bjargi ǫnd hans.
U 17
"Þrótti ok "Ási reisa stein eptir "Auðgeir, b[róður] ... "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 20 $
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
lét reis[a] stein þenna ep[tir] "Haur, bónda sinn. "Guð hjalpi <i> ǫnd hans.
U 32
"Svein, 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 37
eptir "Kára, fǫður sinn, ok "Gunnheiðr at bónda sinn. "Guð hjalpi ǫ[nd h]ans. "Þorbjǫrn hjó rúnar.
U 39 „
"Helgi lét hǫggva s[t]ein þenna at "Salmund, son sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
U 54 „
reistu stein þenna epti[r] [fǫð]ur/[bróð]ur si[nn]. "[G]uð hjalpi ǫn[d] ...
U 69
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
U 74
"Bjǫrn lét reisa stein þenna eptir bróður sinn "...stein. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Véseti risti.
U 94
reisa stein þenna eptir "Geirrøð(?), fǫður ... "[Guð] hjalpi hans ǫnd.
U 95
§A ... [ste]in þenna eptir ... ǫnd hans §B <þartunki>
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U 276
U 293
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U 371 $
U 379
U 381
U 390 $

"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.
"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.
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... 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.
"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.
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... 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.
rétta stein eptir "Ketilfast, fǫður sinn. Hjalpi sál. "Gillaug ǫnd(?)/"Hǫnd(?). Réð rúnar "Œpir. §Q "Gillaug, "Hǫnd(?), "Ígull ok
"Bjǫrn ok ... [st]ein eptir ... ǫnd.
ok "Áviðr létu reisa stein at "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans ok "Guðs móðir. "Fótr risti rúnar.
"Þorsteinn ok "Vígi létu gera brú þessa fyrir "Ǫzurar ǫnd, mágs síns. Nú er sál sagt svá: hjalpi "Guð. "Ásbjǫrn gerði(?).
drap hann ok gerði niðingsverk, sveik félaga sinn. "Guð hjalp ǫnd hans.
"Ketilfríðr lét setja stein fyrir ǫnd "Sveins, bónd[a] "...laugar ok(?) "Ginnlau[g]ar.
ok "Ríkviðr þeir reistu stein eptir bróður sinn. "Guð hjalpi ǫnd "Þorsteins.
ok "Gunnarr reistu stein þenna at "Haursa, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
"Gunni lét reisa stein eptir "Gi[nnla]ugu, konu sína. "Guð hjalpi ǫnd hennar.
r[ei]sti steina þessa þrjá ... [drótt]in(?) hja[lp] ǫnd ha[ns].
þ[eir l]étu rétta stein þenna eptir "Ófeig, fǫður sinn. "Guð hjalpi ǫnd h[a]ns.
"Bjǫ[rn](?) ... reisa stein ... [hjal]pi ǫnd ... risti rúnar þessar.
reisti steina þessa e[p]tir "Styr, fǫður sinn. "G[u]ð hjalpi ǫnd þeira. "Brandr hjó rún[a]r.
þau hjún létu hǫgg[v]a stein eptir sik kvik bæði. "Guð hjalpi ǫnd.
"Þorbjǫrn létu reisa stein eptir fǫður sinn "B[j]ǫrn. "Guð hjalpi ǫnd hans.
fǫður sinn. Hann fór burt með "Ingvari. "Guð dróttinn hjalpi ǫnd [all]ra kristinna. "Þórir [rú]na[r](?)/"[Tr]an[i](?) risti.
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.
Nä 20 M
l[é]t gera stein eptir "Sef[a](?). "Áviðr reist rú[n]ar. "Guð gæti ǫnd [ok] sál [hans].
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
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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.
Ǫndóttr (1 förekomst)
þessa eptir "Þjóðulf bróður. "Guðmundr reist rúnar þessar ok þeir "Ǫndóttr ...
ǫndu (5 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 ...
Haldi hinn helgi dróttinn hǫnd yfir "Brynjulfs ǫndu. Þat sé sat.
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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.
"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 ... ... ...
Ǫnunda (2 förekomster)
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
"Guð hjalpi ǫnd "Ǫnunda.
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Ǫnundar (5 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.
"Þorkell "Ǫnundar sonr, austmaðr af "Rogalandi, bygði þenna stað fyrst.
Ǫnundr (47 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.
"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. Jungfrú er mín ró. ... ... viðr(?) mitt(?) ... ... "Ǫnundr
"Ǫnundr. Jungfrú er mín ró. ... ... viðr(?) mitt(?) ... ... "Ǫnundr meistari ... ...
"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
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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.
"Ǫnundr á mik á "Hornum.
"Ǫnun[dr].
"Ǫnundr re[i]st rú[nar].
ǫrk (1 förekomst)
"Hreiðulfr gerði þar ǫrk.
ǫrleik (1 förekomst)
ljóma konun[g]s [d]ó[mi]. §C ... <urabitri> <hlufu> §D ... hjá ǫrleik þínum einskis verðr um gumna ferðir.
Ǫrn (5 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.
§A "Jórunn/"Ǫrn <fuþor[khn]iastblmeø> "Hani §B <fuþorkhniastblmeø>
§A "Ǫrn §B "Ǫrn ...
§A "Ǫrn §B "Ǫrn ...
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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.
Ǫssur (1 förekomst)
... [hvíli]r/[epti]r "Ǫssur "Ásbjarnar sonr.
ǫþlisk (1 förekomst)
seg mér, "Óðinn. §E Nú er sorð ok ... með ǫllu ... §F ... þú nú ǫþlisk mér nafn þess er stal. A[men.]
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
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Ǫzurr (32 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
"Ǫzurr ok "Sveinn ok "Þórir, þeir lǫgðu stein þenna yfir móður sína
"Ǫzurr setti stein þenna eptir "Ǫnunda, bróður sinn.
Bjargi "Birita. "Pétr ok "Áki gerði kirkju. "Ǫzurr ok "Skúli ok "Þórðr ok "Gunnarr í "Sigva[ld]stǫðum.
"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.
§P "Ǫzurr §Q "Rasi
§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 ...
"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.
"Ǫzurr
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