
Runstenarna är minnen från tusen år tillbaka, från början av 1000-talet vid övergången mellan
vikingatid och tidig medeltid. De är en del av vårt gemensamma minne och berättar om människor
och förhållanden i bygden där de står. I Grödinge står alla stenar antingen vid dåtida vägar och
broar eller vid sockengränsen.

Grödinge har nio kända runstenar och ytterligare ett par som nu har försvunnit. Titta på kartan och
läs om dem här. På plats finns ofta en skylt som berättar mera om runstenen.

Alla runstenarna (några bara som fragment) har dokumenterats av Riksantikvarieämbetet (Raä)
med en beteckning av typ «Grödinge 000». Om du vill veta mera om en runsten söker du på denna
beteckning i Fornsök (www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html).

Ibland stöter man på en annan serie beteckningar som alla börjar med «Sö». Översättningar av
dessa till Raä:s beteckningar finns i Wikipedia «Lista över Södermanlands runinskrifter».
Beteckningarna av typ «Grödinge 000» rekommenderas för att det inte ska bli rörigt.

Grödinges runstenar

Grödinge kyrka

Eldtomtastenen

Uppingestenen

Brötastenen

Uringe malm
Nolinge

Skälbystenen Norrga Marieberg



Det är viktigt att runstenarna bevaras för framtiden. Alla våra runstenar har därför en fadder med
uppdrag att se till att stenen mår bra. Stenen kan behöva tvättas och växtligheten intill hållas efter.
Behov av andra åtgärder rapporteras till hembygdsföreningen, som informerar Länsstyrelsen
och Raä.

En utmaning för oss alla kan vara att hitta nya runstenar, något som gjorts även på senare år.
Runstenar kan ha vält och blivit övervuxna eller ha blivit inbyggda i ett hus. Något alldeles extra vore
att hitta den försvunna runstenen i Hallsveden, på sin tid dokumenterad med en fin teckning
(se längst ner i listan). Många har försökt utan att lyckas.

Det är stenarnas nuvarande placeringar som
visas på kartan och som anges under
«Plats» i det följande.

Vårda runstenarna och hitta nya

Kontakta hembygdsföreningen eller någon runfadder om du hittar något nytt eller har frågor.

För kontaktuppgifter se Styrelse och medarbetare

Grödinge kyrka - Grödinge 60:1
Eldtomtastenen - Grödinge 60:2
Uppingestenen - Grödinge 191:1
Brötastenen - Grödinge 215:1
Uringe malm - Grödinge 226:1
Nolinge - Grödinge 237:4
Skälbystenen - Grödinge 280:1
Norrga - Grödinge 522:1
Marieberg - Grödinge 626
Hallsveden/Viad - Grödinge 347:1 (ej på kartan)
Tyttinge - Grödinge 531:1 (ej på kartan)



Farulv och Ulv och Sigsten och
Gunnar, de reste denna sten efter
Roald, sin fader

Plats
Grödinge kyrka, vid kyrkogårdsmurens
insida 10 m SSO om vapenhuset

GPS
N 59° 8' 35,74", E 17° 47' 12,94"

Kommentar
Stenen restes på sin nuvarande plats 1884,
efter att ha legat som trappsteg i trappan till
vapenhuset

Runstensfadder
Leif Grundell

Grödinge kyrka
Grödinge 60:1

Öjvind och Gördar och Ingjald och
Tidkume och Sigrev, de reste denna
sten efter Tole

Plats
Två lösa fragment av runstenen förvaras i
vapenhuset i Grödinge kyrka

GPS
N 59° 8' 36,30", E 17° 47' 12,58"

Kommentar
Hela stenen fanns kvar i Eldtomta på 1800-
talet men är nu försvunnen, utom dessa
fragment

Eldtomtastenen
Grödinge 60:2

Foto: Thord Linder

Richard Dybeck
1850-talet

Runstensfadder
Maria Frisk

Foto: okänd



Amoda och Moda läto lägga denna
sten efter Sigrev, sin make och
Sigstens och Holmstens broder

Plats
Vid Grödinge bygdegård

GPS
N 59° 7' 59,36'’ E 17° 49' 59,93'’
(Grödinge bygdegård)
N 59° 7' 59,32", E 17° 50' 0,12"
(fyndplatsen)

Kommentar
Runstenen hittad vid Iselsta brink (gamla
vägen från Bygdegården till Uringe), nära

Uppingestenen
Grödinge 191:1

Brötastenen
Grödinge 215:1

bron. Stenen saknar fot och var enligt
inskriptionen liggande

Runstensfadder
Gösta Fäldt

Vigmar lät resa denna sten efter
Jörunde, sin frände och kamrat …
broder …

Plats
Intill östra sidan av väg 549, ovanför vägskär-
ningen nära gränsen mellan Grödinge och
Sorunda socknar (numera Botkyrka och
Nynäshamns kommuner)

GPS
N 59° 5' 42,89", E 17° 53' 20,96"

Kommentar
Runstenen stod där vägen nu går och
flyttades österut när skärningen gjordes

Runstensfadder
Jonas Hasselrot

Foto: Helen Simonsson, Raä

Foto:Thord Linder

Richard Dybeck
1850-talet

Foto: Jonas Hasselrot



Uringe malm
Grödinge 226:1

Håur(?) och Karl och Sighjälm och
Vihjälm och Kåre läto resa denna sten
efter Vigmar sin fader.

Plats
Vid norra sidan av väg 257, nära mindre väg
mot Lilla Skogssjön. Nära gränsen mellan
Grödinge och Västerhaninge socknar
(numera Botkyrka och Haninge kommuner)

GPS
N 59° 7' 40,56", E 17° 54' 46,79"

Kommentar
Stenen flyttad ca 15 m mot öster

              Över korset finns en hane (tupp)
              inristad (syns bäst i eftermiddags-
             sol). Hanen ej dokumenterad av
Raä. Sådana hanar finns på flera runstenar
i Hanvedenområdet

Runstensfadder
Tiina Laantee

Nolinge
Grödinge 237:4

Björn lät resa stenen efter... [han vart
död] österut i Grekland. Björn högg

Plats
Vid norra sidan av gamla vägen från
«Smällan» (Malmbro) till Nolinge, nära
Nolinge grindstuga

GPS
N 59° 9' 15,05", E 17° 50' 1,30"

Kommentar
Ristningen mycket vittrad. Hittad 1952 i
åkerkanten 200 m åt sydväst, tillsammans
med en bautasten (uppställd intill runstenen)

Runstensfadder
Bo Sigerlöv

Richard Dybeck
1850-talet

Foto: LittleGun

Foto: Jssfrk



Skälbystenen
Grödinge 280:1

Norrga
Grödinge 522:1

Svårläst ristning (tolkning saknas)

Plats
Gårdsplan till höger om väg 572 mellan
Rosenhill och Norrga kvarn, ca 500 m från
Rosenhill (Norrga By 30)

GPS
N 59° 8' 29,59", E 17° 50' 27,50"

Kommentar
Stenen funnen 1963 i åker med
ristningsytan nedåt

Runstensfadder
Barbro Gramén

Åsgöt reste denna sten efter Ämfast,
sin mo[rbr]oder, Gydings son; och
efter Olov, sin hustru, gjorde Åsgöt
detta minnesmärke

Plats
Mellan väg 225 och Skälby, nära garage vid
gamla landsvägen. Nära gränsen mellan
Grödinge och Östertälje socknar (numera
Botkyrka och Södertälje kommuner)

GPS
N 59° 9' 58,51", E 17° 44' 32,82"

Kommentar
Stenen står på ursprunglig plats. Ett stort
stycke avslaget upptill. Olov här ett
kvinnonamn

Runstensfadder
Sören Morberg

Richard Dybeck
1850-talet

Foto: Jssfrk

Foto: Jssfrk



Marieberg
Grödinge 626

Hallsveden/ Viad
Grödinge 347:1

... (lät)o bro ... (?) (enligt rester av

4 runor)

Plats
Vid Grödinge Hembygdsgård, Vårsta
(Vasastugan)

GPS
N 59° 9' 45,14'’, E 17° 47' 54,63'’
(Vasastugan)
N 59° 8' 0,00", E 17° 45' 46,83"
(fyndplatsen)

Kommentar
Runstensfragment påträffat vid en stenkista
i Björkstaån, sydväst om Marieberg. Troligen
ursprungligen en del av en brant bergfast
hällyta

Runstensfadder
Sven-Gunnar Broström

Vifast och Sigvid lät resa stenen efter
Ulv, sin fader

Plats
«Stenen står vid en sämre körväg, som från
trakten av gården Hall löper söderut nästan
genom hela skogen» (Richard Dybeck)
Troligen vägen från Hall via Kungsdalen till
Viad

Kommentar
Avtecknad av Richard Dybeck i mitten av
1800-talet.
Runstenen numera spårlöst försvunnen

Foto: Jssfrk

Foto: Jssfrk



Tyttinge
Grödinge 531:1

Fragment med ett fåtal runor

Plats
Tidigare på gårdsplan i Tyttinge

Kommentar
Fragmentet numera försvunnet




