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Instruktioner för läsare

Föreliggande katalog över 46 runbleck med vikingatida runinskrifter är 
den grund som min avhandling Vikingatida runbleck (Viking-Age Runic 
Plates) bygger på. Avhandlingens huvudtext finns i två versioner: en 
svensk stencil från 2017 och en engelsk översättning från 2019. Oavsett 
vilken version du har, går katalogen att använda för dem bägge: när 
jag i katalogen hänvisar till huvudtexten, går det lika bra att slå upp ett 
avsnitt i fråga i versionen från 2017 som i versionen från 2019. Katalogen 
föreligger också i en tidigare version från 2017. Både den tidigare och den 
nuvarande versionen är avfattade på svenska. Den nuvarande versionen 
rättar en del felaktigheter som finns i version 2017; också numreringen för 
vissa bilder har ändrats samtidigt som antalet bilder något har minskats. 
Ett bleck (nr 4) som jag inte hade tillfälle att undersöka före disputationen 
2017 har nu kunnat undersökas.

Katalogen är geografiskt uppställd efter land, landskap och fyndort. 
Varje runbleck är vidare försett med löpnummer, namn samt signum 
(om sådant finns). För att ta reda på löpnumret för ett specifikt runbleck, 
kan läsaren konsultera bilaga 1 i huvudtexten (Appendix 1 Collected 
information on runic plates)1, där runbleckens namn listas alfabetiskt. 
Katalogen innehåller de tidigare och nya translittereringar som finns 
i huvudtexten, men också mina läsningsrapporter; de senare saknas i 
huvudtexten men utgör grunden för mina translittereringar och tolkningar. 
Om det finns flera tidigare translittereringar, anges de som blivit mest 
etablerade eller är mest relevanta för diskussionen. Translittererings- och 
numreringsprinciper samt runografiska termer och termer använda för 
att beskriva metall förtecknas nedan.

I läsningsrapporterna följs författarens numrering av respektive blecks 
runor, tidigare numreringar anges inom parentes där detta är särskilt 
påkallat (se mer om numreringen nedan). I läsningsrapporterna mar-
keras runans nummer med fet stil om den nämns och diskuteras för första 

1 Denna bilaga saknas i huvudtexten 2017 men finns i katalogen 2017 som bilaga 2.
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gången. Detta görs för att underlätta för läsaren att snabbt lokalisera en 
specifik runa som är av intresse. För varje läsningsrapport hänvisas till 
diskussionen i huvudtexten. De teckningar som används i katalogen är 
utförda av Ksenia Dubrovina efter författarens avritningar, fotografier 
och anvisningar. Katalogen innehåller många fotografier. Om inget 
annat anges, är fotografierna tagna av författaren. Både teckningarna 
och fotografierna kallas i katalogen för figurer. Figurerna har samma 
löpnummer som runblecken samt ett undernummer för varje ny figur 
avseende ett och samma bleck. Där figurerna utgörs av fotografier av 
runor genom stereomikroskop återges dessa oftast i förminskad storlek. 
Figurernas vänstra respektive högra sida anges ur läsarens synvinkel.

Translitterering 
De stora skillnader som ibland finns mellan nya och gamla trans-
littereringar beror ofta på att vissa bleck för första gången undersöktes (och 
deras inskrift translittererades) före fullgod rengöring och konservering 
(detta är fallet med t.ex. Lundablecket 1 och Hovgårdsblecket). Smärre 
skillnader kan oftast bero på att tidigare forskare inte hade dagens 
tekniska möjligheter (stereomikroskop med rörlig belysning) eller på att 
deras tolkningar fick bestämma över deras läsningar. En del skillnader 
beror inte på att man ser olika runor, utan på att man läser olika runor, då 
man kan välja hur man skall translitterera det man ser. Man kan således 
translitterera runan o som o, b eller ø beroende på inskriftens övriga 
runor, på inskriftens datering eller på tolkningen. Man kan också markera 
någon ovanlig runa (t.ex. þ) som oidentifierad (-) eller föreslå en läsning, 
vars grad av säkerhet kommer att vara beroende av inskriftens övriga 
runor. Därför är det mycket viktigt att diskutera translittereringsprinciper 
för katalogen.

Translittereringen anges alltid med fet stil med ett groteskt typsnitt. 
Varje runa som kan bestämmas motsvaras av en latinsk bokstav (t.ex. m 
> m). I katalogen uppdelas translittereringen inte i ord och dubbellästa 
runor markeras heller inte. Jag följer de translittereringsprinciper som 
föreslås i SRI (med Gotlands runinskrifter 2 som rättesnöre, SRI 12 1978:3). 
Om runan är oläslig, markeras den med streck -. I några fall är anledningen 
att runan endast är delvis bevarad, medan det i andra fall kan handla om 
ett ovanligt tecken, som inte kan identifieras. Underprickning (£k) används 
för att ange en osäker men trolig läsning, där ett val har gjorts mellan 
två eller flera alternativ. Tre punkter (...) används för en lakun utan 
spår av ristning (oavsett skadans omfattning). Hakparenteser anger att 
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de omslutna runorna har supplerats från äldre källor. Vinkelparenteser 
betecknar att de omslutna runorna har rekonstruerats med hjälp av 
tolkningen (då de är skadade eller har utelämnats i inskriften). Om två 
eller fler runor samskrivs (bindrunor) markeras de med en båge (((þr). Om 
runan dubbelläses, markerar jag detta med en underbåge mellan runorna 
(s@s). Jag har valt att inte använda mig av vertikala linjer, vilket annars 
är brukligt (s| |s), eftersom raka linjer i några av avhandlingens inskrifter 
används som skiljetecken. Radbyte i inskrifter markeras med samma 
symbol (¶) som i Samnordisk runtextdatabas (SRD ). 

Åsrunan translittereras alltid med o och yrrunan med R, oavsett vilka 
fonem de representerar. Om äldre runor används i yngre runinskrifter 
translittereras de med kapitäler, t.ex. ᴅ, H, A och M. Stungna runor 
translittereras som i SRI, t.ex. y> y, g> g och e> e.

I huvudtexten och i katalogen anger jag inte bara mina egna 
translittereringar utan även andras. Jag behåller då respektive författares 
translitterering vad gäller latinska bokstäver och diakritika men inte 
för andra specialsymboler. Om t.ex. författaren translittererar yrrunan 
med E eller åsrunan med â behåller jag dessa tecken, trots att de inte 
sammanfaller med mitt sätt att translitterera, men om författaren 
använder rundade parenteser för osäkra runor eller hakparenteser 
för rekonstruerade runor ändrar jag detta till underprickning resp. 
vinkelparenteser. Jag ändrar också translittereringen av äldre runor i 
yngre runinskrifter till kapitäler, om den källa som jag citerar inte gör 
detta. I en del fall anger jag en etablerad translitterering från SRD istället 
för att ange flera tidigare translittereringar. Jag behåller i dessa fall inte 
de specialtecken som används där. 

Numrering
Olika numreringsprinciper tillämpas i tidigare translittereringar, men i 
denna avhandling numreras alla runor i translittereringen från den första 
till den sista, en bindruna numreras som bara en runa, medan skiljetecken 
inte numreras. Jag tillämpar detta sätt att räkna inte bara i mina egna 
translittereringar utan även i andras för att göra det lättare för läsaren att 
följa med i läsningsrapporterna. 

Runografiska termer 
I läsningsrapporterna (liksom i viss utsträckning i avhandlingens 
huvudtext) beskrivs runor med de termer som redovisas nedan. Den 
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paleografiska terminologin för runinskrifter varierar från undersökning 
till undersökning, och det verkar inte finnas någon samsyn i hur man 
skall beskriva runtecken, jfr t.ex. Stilles (1999:21 f.) terminologi med den 
som används av Åhlén (1997:62–82). Jag definierar därför de termer som 
jag använder i mina beskrivningar av inskrifterna på korpusens runbleck. 

Grundbeståndsdelar (bild 1).
1. Huvudstav och stav: en lodrät linje som är lång ((I) kallas för 

huvudstav, och en lodrät linje som är kort (Þ)))) kallas för stav. 
Antalet (huvud)stavar i runan brukar begränsas till två (s och M)

2. Bistav. För att kallas bistav, måste en linje antingen fästas på en 
(huvud)stav eller annan bistav eller korsa huvudstaven/bistaven. 
Den kan fästas med sin ena ände (N) eller med sina båda ändar 
(H, s). På grund av bistavens osjälvständiga karaktär behåller jag 
benämningen. Bistaven kan vara ensidig (N) eller dubbelsidig (n); 
den kan riktas uppåt (k) och neråt (l) och den kan vara lång (u) 
eller kort (l). Den kan också vara rak (U) eller böjd (u). Bistavens 
höjdläge (eller fixeringsläge) på huvudstaven är också viktigt. 
Detta analyserar jag genom att indela skriftytan i tre mellanrum. 
De distinktiva dragen för bistaven är alltså höjdläge, riktning och 
längd. 

3. Båge. Denna beståndsdel utgörs av en bågformad bistav, som 
kan vara sluten (ansluter till huvudstaven och/eller bistaven med 
sina båda ändar) eller öppen (ansluter sig till huvudstaven och/
eller bistaven med en ände). Den kan i runologisk litteratur också 
kallas för bälg, påse eller ögla. Bågen kan vara mjuk och bestå av 
en bistav (d) eller kantig och bestå av två (ê) eller till och med tre 
linjer. Det är viktigt att notera att bistaven således kan bestå av 
flera linjer, om dessa utgör en betydelsebärande enhet (i detta fall 
en båge). Den kan också vara stor (î) eller liten (ì). Även dess 
position på staven är av distinktivt värde. 

Kompletterande termer
1. Punkt. Dessa kan vara redundanta (ha en utsmyckande 

funktion), men de kan också precisera runans användning. I det 
senare fallet är de av distinktiv art och kallas för stingningar. 
Denna distinktion görs för att skilja på graftyper (stungna 
runor blir till nya graftyper) och graftypsvarianter (dekorerade 
runor blir inte till nya graftyper utan graftypsvarianter). För 
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termerna graftyp och graftypsvariant hänvisas till bilaga 1 i 
katalogen.

2. Streck. Med streck menar jag en kort linje som varken är fäst 
vid huvudstaven eller korsar den utan utgör en fristående linje. 

3. Kantlinje. Härmed betecknas föremålets naturliga kanter.
4. Ramlinje. Härmed betecknas ristade linjer, som indelar texten 

i rader. Ramlinjen kan även kallas för bas- eller topplinjen, dvs. 
linjen under respektive över staven. 

5. Topp/bas. Huvudstaven har en topp och en bas, som kan 
sammanfalla med en eventuell ram- eller kantlinje. Detta sker 
dock inte med nödvändighet, då huvudstaven också kan korsa 
ramlinjer eller inte nå fram till dem.

6. Sida. Huvudstaven har två sidor, vänster och höger, och bi-
stavarna kan fästas på vilkendera sidan. Stavens vänstra 
respektive högra sida anges ur läsarens synvinkel.

7. Skriftyta och mellanrum. Avståndet mellan de kantlinjer 
som rymmer en runa kallas för skriftytan och indelas i tre 
mellanrum: det övre, mittre och nedre. 

-----------------------------------------
övre mellanrummet

-----------------------------------------
mittre mellanrummet

-----------------------------------------
nedre mellanrummet

-----------------------------------------

Termer för att beskriva runbleckens skick
I katalogen beskrivs ibland med några korta ord hur bleckets yta ser ut 
och på vilket sätt dess skick påverkar läsningen av runorna. Alla ord som 
jag använder för dessa beskrivningar är sådana som brukar förekomma i 
liknande runologiska rapporter. 

Det mest allmänna ordet är korrosion. Med korrosion menas sådana 
skador som kan förekomma i metall och som orsakats av oxidering. Det 
övre oxiderade metallskiktet kan kallas oxidskikt eller patina. En något 
äldre term är ärg, som jag använder sparsamt. I några fall anger jag vilken 
färg patinan har (t.ex. mörkgrön).

Korrosion kan yttra sig som flagor och gropar. Flagor är ytligare 
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medan gropar är djupare. Korrosion kan även se ut som stora utvittrade 
avflagringar eller utvittringsgropar i metallen. Den kan också ses på 
anfrätta kanter. Som anfrätningar/avfrätningar kan korrosion också 
förekomma i form av större gropar.

Som nötning anges de delar av metallytan som troligen har varit i 
kontakt med ett annat föremål, och där spår avsatts efter detta föremål.
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De Brittiska öarna, Orkney

1. Deernessblecket (Or 21)
Brough of Deerness; figurerna 1.0–1.10. Avsnitt 7.1 i huvudtexten.

1      2     3    4    5       6          7     8      9    10   11    12  13    14     15      16

17
  1

8 
 1

9 
    

    
    

 2
0 

   2
1 

   2
2 

    
23

   2
4 

    
25

    
26

    
 2

7 
   2

8 
    

29

30     31     32       33      34       35         36     37    38 39    40      41 42

43
    

 4
4 

    
    

45
    

 4
6 

    
    

47
    

 4
8 

    
 4

9 
    

 5
0 

  5
1 

52
  5

3

Figur 1.0. Deernessblecket, teckning: sidorna A (höger) och B (vänster).
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John Hines’ translitterering (2013):

A: -8a-)oþ : u8ar : -b-8a-km-- ¶ r{tlkiku--þ : -

       ¹                   5                    ¹0               ¹5          ²0
B:  8o-uþli(al9aua-)aþkk-- ¶ (aþ : -)ab : k(al)akn-

         ²5            ³0                ³5                     40                      45

Ny translitterering:

A: ...-(£a!l!i ' !r9"nu8ar !3 ob(£ul¹alunkm9an---...¶ ...---rtkik)þu9un 3 i)þ£o!(ln...

     ¹                5                         ¹0                  ¹5                        ²0          ²5                    ²9
B: ...8t"Ruþli(la"R£a ' )aþk"s--... ¶ ...-8ar(ln)ab 3 $m(ul)uk--...--

     ³0           ³5                   40                             45                         50          5³

Till läsningen
Det är omöjligt att avgöra var på sidan inskriften börjar och var den slutar, 
samt vilken sida som skall läsas först; det förefaller dock rimligast att 
börja vid änden med ett hål, och jag väljer att följa Hines’ sidoindelning. 
Runornas huvudstavar är lutade åt vänster på såväl fram- som baksidan. 
Runornas former visar att inskriften har bustrofedonläsordning. Translit-
tereringen, som föreslås ovan, har ett stort antal runor med flera alternativa 
läsningar; den får därför tas med stor försiktighet. De alternativ, som jag 
väljer, baseras inte på någon tolkning utan på min subjektiva känsla av 
rimlighet. 

Endast den övre delen av huvudstaven på runa 1 är synlig: runan kan 
ha haft en eller flera bistavar i sin mittre och/eller nedre del och kan ha 
varit h, n, i, a, eller R eller en bindruna av dessa. Runa 2 är till hälften 

Figur 1.1. Deernessblecket, fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).
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Figur 1.2. Runorna 4–6.

dold av korrosion. Den synliga delen består av en huvudstav och två 
korta bistavar: en går från huvudstavens mittre del nedåt vänster och en 
annan går från övre del nedåt höger. Huvudstavens nedre del kan ha haft 
ytterligare bistavar som nu är bortkorroderade: en möjlig men osäker 
läsning är (al. 

Den nedre delen av huvudstaven på runa 3 är också försvunnen; två 
tredjedelar av den är dock synliga, och möjliga läsningar är i eller R. Hines 
lämnar denna huvudstav utan någon läsning och verkar inte uppfatta den 
såsom hörande till inskriften, då han inte numrerar den. Därefter följer två 
diagonala streck som går upp till höger. I Hines’ teckning ansluter dessa 
till den påföljande runans huvudstav. Hines läser också ihop dem som en 
bindruna )oþ. Strecken i fråga ansluter emellertid inte till runa 4 (3 i den 
tidigare translittereringen). Det övre strecket är dessutom mycket svagt 
ristat, och avståndet mellan strecken mycket kort (se figur 1.2 nedan, svart 
pil). Det nedre strecket verkar dubblera det övre. De kan möjligen förstås 
som ett slags skiljetecken, men det går inte att helt utesluta att Hines har 
rätt i att de hör till den nästföljande runan, trots att de inte rör vid den. 
De kan då bilda bindrunan 8or eller troligare 8ar. Runa 4 vill jag alltså 

läsa som r: den består av en 
huvudstav, en sluten mjuk 
båge och en bistav som 
fästs på bågen och går ned 
till höger. Nästan samma 
form har runa 44 men dess 
båge har en kantig form och 
består av två linjer. Ristaren 
har också en annan r-runa 
med en öppen och mjuk 
båge (r. 20) och en som har 
en öppen kantig båge av 
två linjer (r. 6). En liknande 

variation vad gäller former på r-runor finns i andra inskrifter på Orkney: 
Or Barnes20 har r-runor med öppna och slutna bågar; Or Barnes8 har 
både grönländska och vanliga r-runor med öppna och mjuka bågar; Or 3 
har r-runor med öppna bågar samt möjligen en grönländsk r-runa. 

Runa 5 (4) kan kanske förstås som bindrunan 9nu: n-runans bistav 
är ensidig, den ansluter till huvudstavens mitt och går upp till vänster. 
Vanligtvis går dock bistavar på kortkvistrunan n nedåt, antingen till 
höger eller till vänster från huvudstavarna (Johnsen 1968:23–31). 

Hines uppfattar denna bistav som en del av ett skiljetecken ihop 
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med den föregående r-runans nedre bistav. Jag kan dock inte hålla med 
honom om detta, eftersom linjen mycket tydligt ansluter till u-runans 
huvudstav (figur 1.2). På Shetland finns det möjligen en dubbelsidig 
n-runa (Sh 3) men på Orkney har vi inga sådana belägg. I Skottland 
finns det runinskrifter med dubbelsidig n-runa (Sc 15) liksom också med 
ensidig n-runa med en bistav som riktas upp till höger (Sc 8). Kan det 
möjligen vara så att Deernessbleckets ristare skilde på a- och n-runor 
genom bistavens riktning: till vänster upp eller höger ner för n-runor 
och till höger upp eller vänster ner för a-runor? En annan möjlighet är 
att bistaven hör till den föregående runan trots att den inte rör vid den. 
Runa 4 kan då läsas som 8rn, ©arn eller )þo (i det fall att dess nedre bistav 
inte bildar r-runan utan o-runans nedre bistav). 

Runa 6 (5) är bindrunan 8ar: a-runans bistav korsar huvudstavens 
övre del en aning, r-runan består av en öppen båge av två linjer och 
en tredje bistav som går från bågen rakt nedåt, nästan helt parallellt 
med huvudstaven. Bindrunan 8ar är en av de vanligaste bindrunorna på 
Orkney, och även i denna inskrift förekommer den ytterligare en gång 
(r. 44). Därefter följer ett skiljetecken bestående av två korta streck 
som är placerade diagonalt och löper ner från vänster till höger. Det är 
också möjligt att dessa två korta streck hör till bindrunan 8ar och bildar 
bindrunan ©aro. Jag markerar skiljetecknet som osäkert. Runa 7 (6) består 

av en huvudstav och två 
dubbelsidiga bistavar 
som går ner till höger 
(figur 1.3). Jag menar 
att det är möjligt att 
föreslå läsningen o för 
denna runa. I Maeshowe-
inskrifterna har o-runan 
ensidiga nedåtriktade 
bistavar på vänster sida 
om huvudstaven, vilket 
också är en etablerad 

form i västnordiska runinskrifter. Dubbelsidiga bistavar markerar att 
runan får läsas /ͻ/, och det finns även en unik form med tre dubbelsidiga 
bistavar som markerar läsningen /ø/ (Barnes 1994:54). På Orkney finns 
det dock också en o-runa med ensidiga nedåtriktade bistavar på höger 
sida om huvudstaven i en futhark-inskrift på en björntand (Or 11). Barnes 
& Page (2006:191) noterar att denna inskrift kan vara en av de tidigaste 
nordiska inskrifter på de Brittiska öarna, men de kan inte utesluta en sen 

Figur 1.3. Runorna 7–9. 
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datering heller. Åsrunorna har formen o i en inskrift från Lincoln, Eng-
land (E 4): Barnes & Page (2006:60) föreslår att denna inskrifts ålder kan 
vara 1000–1100-talet på grund av förekomsten av just denna form och det 
faktum att inskriften också innehåller runor ur ”set (b)”. Deernessblecket 
har för övrigt också några diagnostiska runor ur ”set (b)” (se s. 55 i 
Barnes & Page 2006 för diagnostiska runor och s. 52 för ”set (b)”). Vi har 
långkvistrunorna t, b, m, "s och "R på blecket, och vi har inga diagnostiska 
medeltida runor. Det förefaller således möjligt att läsa o som o. Att läsa 
runa 7 som bindrunan 9nn, som föreslås alternativt av Hines, förefaller 
mindre rimligt eftersom den står efter skiljetecknet (som dock är osäkert) 
och därför snarast borde inleda ett nytt ord. 

Runa 8 (7) har en huvudstav och två bågar som överlappar varandra. 
Bågarna är mycket tunt ristade men säkra (figur 1.3). Runan kan läsas 
som b. Vi har också en annan b-runa i denna inskrift (r. 46) som har 
samma form. En liknande form har ett av runtecken på Hovgårdsblecket 
(se figur 17.13). Runa 9 (8) har två nedåtriktade bistavar på höger sida 
om huvudstaven. Den övre bistaven utgår från huvudstavens topp, den 
nedre från dess mittre del. Den nedre bistaven når inte kantlinjen (figur 
1.4). Det går att läsa runan som bindrunan (ln eller till och med som (lu, 
eftersom den nedre bistaven ändå är tillräcklig lång och böjd för att bilda 
u-runan. Bistavarna är inte parallella, utan den övre bistaven lutar något 

mot den nedre, vilket gör 
det möjligt att uppfatta 
runan som ett ”grön-
ländskt” r, trots att den 
nedre bistaven inte når 
baslinjen. Det så kallade 
grönländska r-et finns 
belagt i två (Or 10, Or 
Barnes8), möjligen tre 
(Or 3) runinskrifter på 
Orkney. Or Barnes8 har 
daterats till 1100-talet, Or 
3 och Or 10 till 1200-talet 

eller senare. Den föregående runan o tillsammans med frånvaron av 
stungna eller medeltida runor tyder snarare på 1000-talet. Dessutom 
menar Jonas Nordby (pers. medd.) att det är högst osannolikt att man 
skulle träffa på grönländska r-runor i en inskrift vars r-runor har kantiga 
(slutna eller öppna) bågar. Jag väljer därför att translitterera runan som 

(l£u. 

Figur 1.4. Runorna 9–10.
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Runa 10 (9) består av en huvudstav och fyra bistavar, en på vänster 
sida och tre på höger sida om huvudstaven (figur 1.4). Bistaven på vänster 
sida kan läsas som a. Den övre bistaven, som utgår från huvudstavens 
topp, kan läsas som l. De två resterande bistavarna får läsas som n och u. 
Bistaven för u når inte riktigt kantlinjen men kommer ändå mycket nära 
den. Det skapas således ett stort utrymme för olika kombinationer: ¡alun, 
¹anlu,¡ luna,¡ laun,¡ nula,¡ unal m.fl. Sådana bindrunor av tre eller fyra runor 
är ännu ovanliga på 1100-talet, men det finns ett belägg från 1000-talets 
slut (U 163, Pr 4 ©auk) och några från 1100-talet (N 148 ©ann, N 170 ©oþu, N 
384 ©arn, Vg 76 ©atb). Runa 11 (10) är k och runa 12 (11) är m. Runa 13 (12) 
har jag läst som bindrunan 9an (figur 1.5).

Runa 14 (13) är till hälften dold bakom korrosion; man kan dock 
urskilja flera repor till höger om dess huvudstav, av vilka en kan ha varit 
runans bistav. Runan skulle alltså kunna läsas som k eller till och med 
f. Denna läsning förefaller dock alltför osäker. Därefter syns det toppar 
av ytterligare två huvudstavar: runa 15 kan ha varit l eller u, eftersom vi 
kan se en bistav som går från huvudstavens topp ner till höger. Den kan 
självfallet också varit en bindruna av något slag. Runa 16 har en bistav som 

går från toppen ner 
till vänster. Runan 
kan vara t men den 
kan också ha varit en 
bindruna. Resten av 
rad 1 är dold bakom 
korrosion.

De första runorna 
i rad 2 är borta på 
grund av korrosion: 
det finns spår av tre 
huvudstavar, r. 17–19. 

Runföljden 20–24 (14–18) kan utan problem läsas som r t k i k. Runa 25 
(19) är bindrunan )uþ eller )þu: þ-runans båge är placerad på huvudstavens 
nedersta del (figur 1.6). 

Runa 26 (20) är bindrunan 9un, n-runans bistav sitter på u-runans 
bistav. Därefter följer två diagonala streck som jag uppfattar som ett 
skiljetecken, det övre strecket korsar något den vågräta linjen ovan och 
går ner till höger, den rör inte vid nästa runas huvudstav. Det nedre 
strecket utgår nästan från n-runans bistav och når kantlinjen. Runa 27 
(21) är i; den nedre delen av huvudstaven är dold bakom korrosion. Runa 
28 (22) kan tolkas som bindrunan )þo med två bistavar på þ-runans båge, 

Figur 1.5. Runorna 11–14.
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som kan förstås som o (figur 1.7). Det är dock också möjligt att de utgör ett 
skiljetecken som hamnat för nära þ-runan. Runa 29 (23) har två bistavar: 
den övre bistaven är lång, den utgår från huvudstavens topp och går ner 
till höger. Den nedre bistaven är också lång, men den korsar huvudstaven 
och går upp till vänster; den fortsätter också möjligen på höger sida om 

huvudstaven, men detta 
går inte att se på grund 
av korrosion (figur 1.7). 
Kan runan vara o med 
en övre bistav som 
hamnat för långt till 
höger istället för att 
korsa huvudstaven? Jag 
anser att runans form i 
detta fall kan ha liknat 

runa 7 (o). Den kan också läsas som bindrunan (ln. Båda dessa varianter 
är osäkra, men den andra verkar ändå rimligare. 

Runa 30 (24) är den första urskiljbara runan på sida B och kan möjligen 
tolkas som en bindruna av långkvistrunorna t och R (t+z) eller som 
en bindruna av kortkvistrunan o och det grönländska r-et (Í+Ú). Jag 
föredrar att läsa runa 30 som 8tR (figur 1.8). Det palatala R-et kan möjligen 
återge /y/. Runorna 31–34 (25–28) är uþli. Runa 35 (29) är bindrunan 

(al eller (la. Runa 36 (30) kan vara en bindruna 9un med en u-bistav på 
vänster sida om huvudstaven och en överlång n-bistav på höger sida. Det 
förefaller dock rimligare att translitterera runan som R (figur 1.9). Att läsa 
dess vänstra bistav som a och den högra som u, som Hines föreslår, är 
svårt, eftersom de skiljer 
sig alltför mycket från 
inskriftens övriga a- och 

u-bistavar. 
Runa 37 (31) kan vara 

a med en ensidig bistav. 
Därefter kommer ett 
diagonalt streck som 
går ner till höger. Det 
ansluter inte till runa 37, 
men det kan vara fråga om en bistav för n, som hamnat för långt till 
höger. Runa 37 kan då läsas som bindrunan 9an. Det är antagligen detta 
streck som markeras som runa 32 i Hines’ translitterering. Runa 38 (33) 
är bindrunan )aþ. Runa 39 (34) är k. Den nedre delen av runa 40 (35) är 

Figur 1.7. Runorna 28–29.

Figur 1.6. Runorna 25–26.
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dold bakom korrosion, men 
den synliga övre delen gör 
det möjligt att föreslå att den 
kan vara en långkvistruna 
s. Topparna på två andra 
huvudstavar är synliga längre 
fram i raden, men ingen 
läsning kan föreslås för dem. 
Av runa 43 är endast den övre 
delen av huvudstaven synlig; 

runan kan ha varit h, n, a, i, R eller en bindruna av dessa. Runa 44 (38) 
är bindrunan 8ar som följs av ett kort diagonalt streck som kan vara ett 
skiljetecken eller en tillfällig 
repa. Runa 45 (39) kan 
antingen förstås som ett 
”grönländskt” r eller som 
en bindruna (ln. Den andra 
varianten är troligare och 
jag väljer att translitterera 
runan som (ln. Runa 46 (40) 
är bindrunan )ab. De två 
följande diagonala strecken 
utgör ett skiljetecken (figur 
1.10). Runa 47 (41) kan vara m; dess vänstra bistav ansluter visserligen 
inte till huvudstaven, men det är svårt att med Hines tro att den skulle 
vara en del av skiljetecknet. Runa 48 (42) kan förstås som en bindruna 

(ul med u-bistaven på vänster sida om huvudstaven. Det kan finnas en 
liknande bindruna 0um på Pilgårdsstenen (G  280), men dess läsning är 
mycket osäker (e-post från M. Källström den 31 januari 2016). Runa 49 

(43) kan också den förstås som en 
bindruna )uk med en omvänd u-runa. 
Jag antar att läsningen (ul och )uk för 
runorna 47–48 (42–43) är troligare ä 

(al och )ak, vilket föreslås av Hines. 
Den nedre delen av runa 50 (44) är 
dold bakom korrosion, men den övre 
delen antyder att runan kan ha varit 
n eller o eller någon bindruna med 
n-bistav. Resten av raden är förstörd 

av korrosion, men det finns spår av ytterligare tre huvudstavar.

Figur 1.8. Runorna 30–31.

Figur 1.9. Runorna 36–37.

Figur 1.10. Runorna 45–46.
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Danmark, Bornholm

2. Gyldensgårdsblecket (DR NOR2004;8)
Gyldensgård, Østermarie sogn; figurer 2.0–2.2. Avsnitt 6.4.3 i huvudtexten.

Figur 2.0. Gyldensgårdsblecket teckning: sidorna A (höger) och B (vänster).
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Stoklunds & al. (2004a) translitterering:

A: ... ¶ 2þr£hu...

                    ¹      
B: m2þ x... ¶ + axmru...--- 

        5                                    ¹0

Ny translitterering:

A:  ...f... ¶ ...2þr£h-...

               ¹                         5
B: ...f... x -£u ¶ £a x m!r£u...  

                                ¹0

Till läsningen

Föremålet verkar inte ha rengjorts eller konserverats: runornas spår är 
fyllda med något som påminner om jord (figur 2.1). Ytan är dessutom 
täckt med stora och små gropar som även de är ifyllda, vilket gör det 
nästan omöjligt att verkställa en läsning. Det är oklart huruvida bleckets 
kortsidor är avbrutna eller inte, men detta är särskilt möjligt för den högra 
kortsidan. Bleckets ursprungliga form kan följaktligen inte fastställas 
med säkerhet. Dock löper inskriften utan tvekan på bägge sidor och är 
indelad i två rader på vardera sidan. Den löper från vänster till höger, 
varefter blecket vänds 180 grader och ristningen fortsätter från vänster 
till höger i så kallad bustrofedonordning. Avståndet mellan runorna är 
ovanligt stort (3–5 mm).

Jag följer samma sido- och radindelning som i den tidigare trans-

Figur 2.1. Gyldensgårdsblecket, fotografi: sida A.
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littereringen. I rad 1 på sida A kan jag identifiera en f-runa i mitten av 
raden. I rad 2 kan jag se runorna 2–4 (1–3) 2þr£h (figur 2.1) och spår av 
ytterligare en runa som jag inte kan identifiera. Jag anger tre punkter 
framför dessa runor, eftersom jag menar att denna kortsida kan vara 
avbruten. Runorna þ och h markerar jag som osäkra, eftersom ytan kring 
dem är så skadad att de i framtiden (efter den rengöring, som jag hoppas 
kommer att göras) kan visa sig vara t.ex. b och a eller n. 

I rad 1 på sida B ser jag inte runorna m och þ. Jag ser dock att raden 
börjar med ett f, som i translittereringen föregås av tre punkter på grund 
av att den högra kortsidan möjligen kan vara avbruten. I radens slut kan 
jag se ett skiljetecken, en oidentifierad runa och en möjlig u-runa (figur 
2.2). Jag misstänker att det är just dessa två runor som i omvänd ordning 
(£u-) läses som m2þ (5–6) av Stoklund & al. (som inte noterar inskriftens 
bustrofedonläsordning). Rad 2 inleds med runa 9, som antingen kan läsas 
som a med en dubbelsidig bistav eller som æ. Runorna 11–12 (9–10) är 
osäkra: runa 11 kan möjligen vara r, men också þ eller b, och runa 12 kan 
vara ett u eller ett þ med stor båge (figur 2.2).

Figur 2.2. Sida B: runorna 7–8 i rad 1 och 9–11 i rad 2.
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3. Skørrebrovejblecket (DR DKBh63)
Skørrebrovej, Vestermarie sogn; figurer 3:1–3:7. Avsnitt 6.2.1 i huvudtexten.

Figur 3.0. Skørrebrovejblecket, teckning: sidorna A (höger) och B (vänster).
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Lisbeth Imers translitterering (i DK nr Bh 63):

A: ...£hukr!ikunuak ¶ ...los)£kR)£kuk...£h- 
             ¹        5            ¹0                      ¹5                  
B: ukþarna"sumiauk... ¶ au£ksamraþa-...

      ²0           ²5           ³0                      ³5            40         44

Ny translitterering:

A: !lu"(sthu)k£ur!ikunua-... ¶ + --bos(kR)ku!f£u-h--

      ¹            5            ¹0                           ¹5           ²0              ²5
B: ukbarna!i!tumiauk£o!f... ¶ + auksamraþa-...

             ³0            ³5            40                              45             50              55

Till läsningen

Bleckets övre oxidskikt saknas nästan helt på både fram- och baksidan, 
vilket gör att runspåren blir ytterst ytliga och svåra att urskilja. Föremålets 
högra kortsida tycks vara avbrutet, vilket innebär att inskriften inte är 
fullständig. Vi vet därför inte om blecket var avsett som ett hänge eller inte. 

Figur 3.1. Skørrebrovejblecket, fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).
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Ytan är något bucklig, vilket ytterligare försvårar läsningen. Avståndet 
mellan runorna är så litet att det ibland är oklart huruvida bistaven i fråga 
hör till den föregående eller den efterföljande huvudstaven. Ristningen är 
tvåsidig och består av totalt fyra rader (två på vardera sidan). Den läses 
från vänster till höger, varefter blecket vänds 180 grader och man åter 
fortsätter att läsa från vänster till höger (bustrofedonordning).

Runa 1 kan vara l om det inte funnits en annan bistav på dess vänstra 
sida som nu är försvunnen på grund av att oxidskiktet saknas. Runans 
högra bistav är förhållandevis lång men når inte den vågräta linjen, varför 
jag menar att det kan vara en l-bistav. Runa 2 är u: avståndet mellan 
bistaven och huvudstaven är stort, men det är ingen tvekan om att bistaven 
hör till just denna huvudstav och den når också den vågräta linjen. En 
liknande form har runa 5 u, medan de övriga u-runorna är smalare. Runa 
3 kan möjligen förstås som en bindruna (st. Dess vänstra stav når inte den 
vågräta linjen till skillnad från den andra staven. Stavarna förenas med 
två diagonala bistavar: den ena löper från den första stavens bas och upp 
till den andra stavens mitt; den andra löper från den första stavens övre 
del till den andra stavens topp. Runan kan således vara ett s med bistaven 
på t-runan på den andra stavens topp. Runa 4 (1) är h. Runa 5 (2) är u.

Runa 6 (3) är antingen en bindruna )ku eller ett k vars huvudstav har 
blivit korrigerat (figur 3.2, vit pil). Runa 7 (4) är ett r vars form verkar vara 
helt typisk för denna inskrift: runan har en liten kantig båge i den övre 
delen av huvudstaven och en lång bistav som utgår från bågens nedre del 

och går ner till den vågräta 
linjen (figur 3.2). Runa 8 (5) 
består endast av en huvudstav 
vars lutning går i motsatt 
riktning från inskriftens. 
Om denna huvudstav inte 
är en misslyckad huvudstav 
från den nästföljande runan 
k, kan den läsas som i (figur 
3.2). Samma lutning har 
huvudstaven på runa 6, varför 
jag även där antar att det 

kanske inte handlar om en bindruna utan om en rättning. Runföljden 
9–13 (6–10) kan utan svårighet läsas som kunua. Runorna n och a har 
dubbelsidiga bistavar och u-runorna är smala. Runa 14 (11) kan vara 
k, men dess huvudstav är bara synlig till hälften och dess bistav syns 
knappast alls. Raden avslutas med tre punkter, eftersom denna kortsida 

Figur 3.2. Runorna 5–9.
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verkar vara avbruten. 
Rad 2 tycks inledas med ett stort plusformat skiljetecken, därefter finns 

två runor 15–16, som är svåra att identifiera och vilkas huvudstavar inte 
når den vågräta linjen. Huvudstaven på runa 15 verkar inte ha några 
bistavar och det kan därför möjligen vara fråga om en i-runa. Runa 16 

har en bistav på sin högra 
sida som går från dess 
topp och neråt, så den kan 
möjligen ha varit l. Runa 
17 (12) har fått läsningen 
l av Imer. Jag urskiljer 
dock att dess övre bistav 
övergår i en båge och att 
det finns ytterligare en 
båge i dess nedre del som 
är betydligt större (figur 

3.3, vit pil). Runan kan utan tvekan läsas som b. Runa 18 (13) är o med 
dubbelsidiga bistavar riktade neråt till höger. Runa 19 (14) är s. Det är 
svårt att se hur bistaven ansluter till dess vänstra stav, men det ter sig 
ändå omöjligt att föreslå någon annan läsning för denna runa. Runa 20 
(15) kan förstås som en bindruna )kR, )ky eller }kæ (beroende på hur z bör 
läsas). 

Runa 21 (16) kan vara en bindruna )ku (figur 3.4). Runa 22 (17) kan vara 
ett f, men dess övre bistav är knappt synlig, varför också läsningen k är 
möjlig. Runa 23 kan vara u (figur 3.4). Det finns också en ristad linje som 
korsar något dess huvudstav och 
går ner till vänster; den korsar 
också f-runans huvudstav. Jag 
antar att denna linje kan vara 
en tillfällig repa, men det är 
svårt att uttala sig med säkerhet 
när inskriften nu är så ytlig. 
Runan kan därför möjligen 
vara bindrunan 9au (jmf också 
med runa 31). Runa 24 kan inte identifieras. Den består tydligt av en 
huvudstav, och det finns två möjliga bistavar: den ena korsar huvudstaven 
från vänster till höger och går neråt, den andra utgår från övre delen av 
denna bistav och går neråt till vänster. Runan skulle kunna förstås som 
ett misslyckat h. Denna andra bistaven är dock så lång att den korsar 
något den föregående u-runans bistav (figur 3.4). Är den kanske också en 

Figur 3.3. Runorna 16–19.

Figur 3.4. Runorna 19–23.
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tillfällig repa av samma slag som vi finner på u-runans huvudstav? (jfr 
dock med runa 31.) Runa 25 (18) är h. Därefter syns spår av ytterligare 
två huvudstavar.

Runföljden 28–29 (20–21) är uk. Deras huvudstavar är något böjda 
åt vänster; u-runan är smal, och dess bistav ser nästan ut som en stor 
öppen båge. En liknande form har runorna 10, 12, 21 (u-runans bistav) 
och 46. Runa 30 (22) har lästs som þ av Imer, men jag ser ytterligare en 
båge på huvudstavens nedre del (figur 3.5, vit pil). Runan kan således 

läsas som b och har en 
så kallad glasögonform 
(B). Runa 31 (23) är a. 
Här kan man notera den 
långa bistaven, som inte 
bara korsar huvudstaven 
utan också går ner till 
vänster, korsar b-runan 
och avslutas vid 29 (21) 

k-runans huvudstav. Betyder detta att de linjer som diskuterats ovan i 
samband med runorna 23–24 faktiskt kan vara bistavar och inte blott 
tillfälliga repor? Runa 32 (24) är r. Först kan det förefalla som om den 
hade samma form som grönländska r-runor (ÚÜ), eftersom man ser två 
bistavar som går ner till höger, av vilka den nedre når den vågräta linjen. 
Ristaren verkar dock ha gjort ännu ett försök genom att rista ytterligare 
en bistav mellan r-runans huvudstav och övre bistav, vilket resulterat 
i en smal och kantig båge i övre delen av huvudstaven (figur 3.6. svart 
pil). De två andra r-runorna (7, 51) har en liknande form med en smal 
kantig båge i den övre delen av huvudstaven, men deras nedre bistavar 
utgår från bågens nedre del och inte från 
huvudstaven som i runa 32. Runföljden 
33–34 (25–26) är na. Deras bistavar korsar 
varandra något. Runföljden 35–36 (27) har 
lästs som ett osäkert s av Imer. Jag menar 
dock att den snarare bör läsas som it eller 
ki. Det är svårt att fastställa om bistaven var 
menad att tillhöra k-runan eller t-runan, då 
den rör vid båda huvudstavarna och förenar 
dessa (figur 3.6 svart pil). Det är därför helt 
förståeligt att Imer föreslår läsningen s. De 
två andra säkra s-runorna i denna inskrift är dock inte stolformade, och 
även om de hade varit det, förefaller läsningen it eller ki sannolikare än 

Figur 3.5. Runorna 30–37.

Figur 3.6. Runorna 31–33.
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s. Det är intressant att notera att runa 36 har samma ensidiga form som 
t-runan i bindrunan 8st (3). Runa 37 (28) är u. Dess form är dock ovanligt 
smal även för ristarens sparsamma stil: den ser ut som om den hade 
pressats in i inskriften som en senkommen rättning. 

Runföljden 38–42 (29–33) kan utan svårigheter läsas som miauk 
(figur 3.7). Runa 43 kan vara o. Den övre delen av huvudstaven är inte 
helt synlig, men man ser spår av något som kan vara en bistav som korsar 

huvudstaven och går 
ner till höger. I den nedre 
delen av huvudstaven 
har vi en helt synlig 
bistav som också korsar 
huvudstaven och går 
från vänster ner till 
höger (figur 3.7). Jag 
markerar ändå runan 
som osäker. Runa 44 
består av en huvudstav 
och två möjliga bistavar 
på dennas övre högra 

sida, som går upp till kanten. Dessa är dock svåra att urskilja, och jag 
markerar därför även denna f-runa som osäker. Raden avslutas med 
tre punkter, eftersom denna kortsida kan vara avbruten. För rad 2 på 
sida B har jag i stort sett samma läsning som Imer. Jag ser dock i radens 
inledning ett plusformat skiljetecken + auksamraþa. Därefter finns 
spår av en huvudstav och en lång bistav som möjligen tillsammans 
med huvudstaven bildar en u-runa. Det finns dock spår av andra linjer 
som försvårar denna identifiering, och jag markerar därför runan som 
oidentifierad. Raden bör ha haft ytterligare två eller tre runor som nu är 
omöjliga att se. Jag avslutar raden med tre punkter, då jag inte säkert kan 
avgöra hur många dessa försvunna runor en gång varit.

Figur 3.7. Runorna 38 –42 i rad 1 och rr. 45–50 i rad 2.
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4. Østermarieblecket (DR AUD1999;288)
Englyst, Bornholm; figurer 4.0–4.5. Avsnitt 6.1.1 i huvudtexten.

Marie Stoklunds translitterering (2003:866 f.):

A: si2gmoþR i... þiR s!i... ...-arnsmo 

¹          5                  ¹0                      ¹5            ²0
B: sua ristaR... runaR auk... ...£aR heil!i... aki reist b!i-rk 

   ²5               ³0              ³5                         40              45          50         55
Rikke Steenholt Olesens translitterering (2007:90):

A: si2gmoþRi... ¶ ...-arnsmo ¶ þiRsi...

¹          5                          ¹0             ¹5              ²0
B:  suaristaR...  ¶ ...akireistbi ¶ -rk ¶ runaRauk... ¶ ...£aRheil!i

²¹        ²5                          ³0         ³5             40               45            50                           55
Ny translitterering:

A: si2gmoþRi... ¶ ...arnsmo ¶ þiRsi...

¹          5                           ¹0                 ¹5               
B:  suaristaR...  ¶ ...akireistbi ¶ ark ¶ runaRauk... ¶ ...£aRheili

²0          ²5                           ³0        ³5              40                45                            50         55

Figur 4.0. Østermarieblecket (teckning): Sidorna A (vänster) och B (höger).

    1       2    3       4        5      6       7    8

    9    10     11     12          13         14

 15    16    17        18     19  

    20     21    22     23  24  25    27    27    28

 29  30  31   32   33   34  35     36

 3
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50  

32



Till läsningen

Jag undersökte detta runbleck i augusti 2017 och har kommentarer endast 
till de runor som i tidigare läsningar betraktats som oidentifierbara eller 
osäkra. 

En av bleckets kortsidor är avbruten och lätt böjd, varför två runor 
har hamnat i böjningens veck. Detta är runorna 7 och 8, de syns inte på 
illustrationen men läsningen är säker. Runorna 29 och 50 kan urskiljas 

på illustrationen, eftersom de 
befinner sig på böjningens 
yttersida. Blecket har också en 
reva i metallen som går från 
hålet till det hörn som ligger 
närmast hålet (figur 4.1). Hörnet 
är lätt böjt. Runorna  37 och 38 
har hamnat i vecket och syns 
därför inte på illustrationen; 
läsningen är dock säker. Runa 
1 befinner sig på böjningens 
yttersida och dess läsning är 
också säker, trots att runan 
syns dåligt på illustrationen.

Någon runa 14 som i 
Stoklunds läsning (9 i Steenholt 
Olesens translitterering) har 
jag inte kunnat konstatera. 
Därför inleder jag rad 2 på sida 
A med tre punkter. I bleckets 
övre hörn på sida A, där rad 
2 börjar, finns förvisso en 
svagt ristad linje som korsar 
ramlinjen och går ner till höger 
(figur 4.2, vit pil), och det är 
antagligen denna linje som 

identifierats som runa 14 (9), trots att varken Stoklund eller Steenholt 
Olesen kommenterar vad de ser där. Det är dock mycket osäkert att 
denna linje skulle kunna föreställa en bistav, och än mindre säkert att 
den skulle kunna föreställa en nedre del av en huvudstav. Saken är den 
att ristarens övriga runor har huvudstavar och bistavar som inte korsar 
ramlinjerna, i alla fall inte i så stor utsträckning som denna linje gör. 

Figur.4.1. Østermarieblecket, fotografi: A och B.
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Linjens karaktär skiljer sig dessutom från de övriga ristade linjerna och 
verkar vara tillfällig. Steenholt Olesen (2007:91) föreslår i sin tolkning att 
runa 9 kan vara en b-runa. Om hon menar att linjen utgör nedre delen av 
en huvudstav, finns det inte någon plats för att supplera b-runans bistavar 
på höger sida om huvudstaven. En runa 39 (40 i Steenholt Olesens) kan 

jag däremot inte bara konstatera utan även med säkerhet klassificera som 
en a-runa. Jag ser tydligt huvudstavens övre del och en bistav som går 
upp på höger sida om huvudstaven (figur 4.3, vit pil). a-runorna i denna 
inskrift är dubbelsidiga, men den vänstra sidan av denna bistav kan vara 
skadad: stället har spår av nötning. Av runa 50 £a finns endast högerdelen 
av dess bistav kvar (figur 4.4, vit pil). Jag behåller punkten under runan, 
eftersom för litet finns kvar för att man skall vara helt säker på att det 
handlar om ett a. Runa 56 (44 i Stoklunds läsning, 57 i Steenholts Olesens 
läsning) kan utan tvekan läsas som en i-runa. Runans huvudstav är 
förvisso kraftigt böjd åt höger och når inte den nedre ramlinjen (figur 4.5, 
vit pil), men det gör inte heller de tre föregående runornas huvustavar: de 
når inte ramlinjen utan är en aning böjda, denna gång åt vänster.

Figur 4.2. Runorna 9–12.                                                        Figur 4.4. Runa 50.

Figur 4.3. Runorna 39–41.                                 Figur 4.5. Runorna 51–56.
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Danmark, Sjælland

5. Roskildeblecket (DR 246)
Roskilde sn, København amt; figurer 5.0–5.4. Avsnitt 6.1.2 i huvudtexten.

Figur 5.0. Roskildeblecket, teckning: sidorna A (höger) och B (vänster).

     1        2      3       4               5        6         7          8          9      10     11    12       13

   14  15   16   17   18     19            20                       21        22     23    24     25  
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Ivar Lindquists translitterering (1932:67):

A: lufrþ9EEnt ' i¹ssssrrr x 

     ¹        5                     ¹0 
B: siuarþ©uuu¡ uuubf)Ekk8tua

        ¹5             ²0                            ²5

Jacobsens & Moltkes translitterering (DRI 1 1942:297):

A: siuærþ©£u£u£u¡ £u£u£ubf(kyk8t£uæ 
       ¹          5                            ¹0 
B: lufrþ-nt ' "c-rrr x

       ¹5         ²0            ²5

Ny translitterering:

A: lufr}þþþR)þþþ ' -- rrr x

      ¹          5                      ¹0 
B: siuarþ©uuu¡ uuubf)Rkk8tu x

                  ¹5             ²0                            ²5

Till läsningen

Runa 1 är l. Det finns två repor på dess vänstra sida, som av Stephens  
(1867–1868:864) uppfattades som o-runans bistavar, men dessa är av 
tydligt tillfällig karaktär. Runa 5 är bindrunan }þþþ i balansform. Runa 
6 är R eller m i balansform. Runa 7 är bindrunan (þþ i balansform. Runa 

Figur 5.1. Roskildeblecket, fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).
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8 är þ i balansform. 
Runa 9 kan läsas som 

i, men huvudstavens 
nedre del är bortnött. 
Man ser visserligen hur 
denna nötning fortsätter 
ner (figur 5.2, svart pil), 
men jag markerar runan 
som oidentifierad. Den 
synliga övre delen är 

för lång för att man skall kunna föreslå läsningen c, såsom görs i DRI; 
dessutom finns det inte något streck eller någon punkt på huvudstaven 
för att skilja c från s. 

Runa 10 har en intressant form. Lindquist föreslår att läsa den som 
bindrunan ¹ssss. Jag vill dock uppmärksamma att runans övre bistav 
knappast kan höra till s-runan, då den sitter för högt (figur 5.2, vit pil). 
Läsningen ±ssst är emellertid osäker, på grund av att den andra t-runan i 
denna inskrift (r. 25) har dubbelsidig form. Ett liknande tecken (dock med 
tre diagonala bistavar) inleder inskriften på Kingittorsuaq-stenen (GR 1) 
och tjänar antagligen där som ett slags inledningsmarkör. Inskriften 
på GR 1 har emellertid sex krypterade runor på slutet, som fortfarande 
saknar en övertygande tolkning och som möjligen hänger samman med 
det inledande tecknet. 
Runa 14 föregås av en 
linje, som ser ut som ett 
påbörjat skiljetecken 
(se figur 5.3, svart pil). 
Man kan då tänka sig att 
ristaren ändrade sig, när 
han insåg att han redan 
hade gjort ett kryss i slutet 
av inskriften på sida A och 
inte hade behövt upprepa 
detta i början av inskriften på sida B. Runa 20 är bindrunan ©uuu, och 
runa 21 är bindrunan¡ uuub. Runa 23 är bindrunan )Rk eller )kR, och runa 
25 är bindrunan 8tu. Det sista tecknet på denna sida ansågs tidigare vara 
a- eller æ-runan. Jag ser emellertid att dess huvudstav inte når den nedre 
kanten (figur 5.4, vit pil), medan dess bistav är så lång att den når den 
övre kanten (figur 5.4, svart pil) och korsar något u-runans bistav med sin 
nedre spets. Bistaven är till och med längre än huvudstaven: den är 10 mm 

Figur 5.2. Runföljden 7–10.

Figur 5.3. Runföljden 14–17.
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lång, medan huvudstaven är endast 7 mm. Om man jämför detta tecken 
med den andra a-runan, som finns i denna inskrift (17), blir det ännu 
tydligare att tecknet snarare bör förstås som ett stort skiljetecken. Jag 
föreslår därför att uppfatta det som ett slags avslutningstecken. Inskriften 
har efter min nya läsning 25 runor.

Figur 5.4. Runa 25 och ett avslutningstecken.
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Danmark, Skåne

6. Lundablecket 1 (DR Fv1993;226)
Kvarteret Gyllenkrok 3.4.5, Lund; figurer 6.0–6.4. Avsnitt 6.3.1 i huvudtexten.

Figur 6.1. Lundablecket 1, LKM:s fotografi.

Figur 6.0. Lundablecket 1, teckning.

3                    4                    5            6            7              8                     1              2
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Translittereringen ges efter Stoklunds beskrivning av runorna (i 
Snædal & al. 1993:226):

þþþþþtþ

¹            5 
Ny translitterering:

A: "bo← →t("t2þ£oþt-

 ¹                          5 
B: ?

Till läsningen 

Blecket sitter fast på en metallplatta; dess vänstra kortsida är avrundad, 
och i dess högra kortsida finns spår av ett trasigt runt hål. Blecket fästes 

förmodligen på metallplattan för att 
bevara det från vidare förstörning. Så vitt 
jag vet har inga röntgenundersökningar 
gjorts för att ta reda på om inskriften även 
löper bakom plattan. På framsidan kan vi 
se åtta runor, som är svårt skadade av 
korrosion och bortvittring. Långsidorna 
kantas av avgränsningslinjer, som också 
de är skadade av korrosion. Runorna 1 
och 2 är vända åt vänster och stupade och 
bör kanske läsas från höger till vänster. 
Runa 1 har en huvudstav och en båge på 
vänster sida av huvudstavens nedre del 
(figur 6.2, svart pil); den övre delen av 
runan är skadad, men det kan möjligen 

ha funnits en båge till på övre delen. Jag markerar läsningen b som osäker; 
den andra möjliga läsningen är r. Runa 2 består 
av en huvudstav och två uppåtgående bistavar 
på huvudstavens vänstra sida; en möjlig 
läsning är därför o. Runföljden 3–8 är vänd åt 
höger och inte stupad. Runa 3 har formen y 
och kan därför läsas som en långkvistruna t i 
balansform (figur 6.3). Runa 4 ser ut som þ i sin 
övre del; den nedre delen är bortvittrad, men jag 
urskiljer två möjliga bistavar, som går upp från 

Figur 6.2. Runorna 1–2.

Figur 6.2. Runorna 3–4.
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huvudstavens bas (figur 6.3, svarta pilar): den ena går till höger och den 
andra till vänster om huvudstaven. De ser ut som t-runans bistavar men 

är upp-och-nedvända, 
liksom t-runans bal-
anserade form i sin 
nedre del. Jag trans-
littererar runan som 
bindrunan ("t2þ. Runa 
5 har en huvudstav 
och två bistavar på 
sin högra sida, som är 
riktade neråt. Den är 
av samma form som 
runa 2, bortsett från 
att denna inte är vänd 

till höger och inte är stupad. Den möjliga läsningen är också här o. Runa 
6 är þ; runa 7 är ett vanligt t med dubbelsidiga bistavar (figur 6.4). Av 
runa 8 är endast huvudstaven synlig. 

7. Lundablecket 2 (DR Fv1988;238)
Kvarteret S:t Clemens 9, Lund, Skåne; figur 7.0. Avsnitt 6.4.1 i huvudtexten.

                            Figur 7.0. Lundablecket 2: sida A. Marie Stoklunds fotografi. 
                                                   Teckningen av M. Cinthio (LKM). 

Figur 6.4. Runorna 4–7.
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Marie Stoklunds translitterering (i Snædal & al. 1988:238 f.):

A: Runliknande tecken?
B: ...-t!li-u 
             ¹      5

Till läsningen

Blecket har inte kunnat återfinnas i LKM:s samlingar, varför jag inte haft 
möjlighet att undersöka det. Jag har trots detta en kommentar till en av 
runorna i Stoklunds läsning, nämligen nr 6. Saken är den att bleckets 
långsidor är starkt utvittrade och avflagrade (se figur 7.0), i synnerhet 
mellan runorna 4 och 6. Det är därför möjligt att vi inte behöver räkna 
med en stupad u-runa här, utan att runa 6 i stället kan vara ett vanligt k, 
på vilket nedre delen av huvudstaven försvunnit med avflagringen.

8. Lockarpsblecket (DR NOR2003;20)
Lockarps gamla bytomt, Malmö; figurer 8.0–8.1. Avsnitt 6.4.2.

Helmer Gustavsons translitterering (2003:20 f.):

A: t8art)aþa Eller: t"tt$)aþa Eller: t"tt"ta 
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1                           2                               3                   4          5 



Till läsningen

Jag har inte undersökt blecket själv, men med utgångspunkt i Gustavsons 
läsningsrapport förefaller den första eller den andra varianten bägge vara 
sannolikare än den tredje.

9. Uppåkrablecket (DR NOR2000;8C)
Uppåkra, Lund, Skåne; figurer 9.0–9.1. Avsnitt 6.2.2 i huvudtexten.

Marie Stoklunds translitterering (2000:8–9):

...-i!lkar x un x ra... 

      ¹       5                     ¹0
Ny translitterering:

...£hi£nkar x un x r£a...     Eller:  ... "x i£nkar x un x r£a... 

                 ¹        5                      ¹0                                    ¹         5

Figur 8.1. Lockarpsblecket, KMB:s fotografi.

Figur 9.0. Uppåkrablecket, teckning.

1    2     3       4        5            6    7         8
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Till läsningen

Inskriften är tydlig och löper bara på framsidan (figurerna 9.0 och 9.1). 
Inga spår ses av korrosion eller vittring i metallen. Bleckets båda kortsidor 
är avbrutna, och av inskriftens första bevarade tecken finns endast en 
linje kvar. Denna linje kan ha varit en bistav i en h-runa eller en av två 
linjer i ett kryssformat skiljetecken. Runa 3 har av Stoklund lästs som 
ett osäkert l. Runans bistav är för lågt ansatt för att vara ett säkert l, men 
samtidigt för högt ansatt för att vara ett säkert n. Läsningen n förefaller 
dock sannolikare, eftersom bistaven fästs på huvudstaven i mitten av dess 
övre mellanrum (inte i den övre delen av det övre mellanrummet); den 
andra säkra n-runan (8) har sin bistav på gränsen mellan huvudstavens 
mittre och övre mellanrum. Av runa 10 finns endast vänsterspetsen av 
en bistav bevarad. Runan kan ha varit a eller h, men läsningen a är av 
fonotaktiska skäl troligare. Det andra säkra skiljetecknet liknar snarare 
en bock än ett kryss. Detta kan möjligen bero på att blecket redan var 
böjt, när inskriften skulle ristas, och att det var svårt att rista i själva 
böjningen.

Figur 9.1. Uppåkrablecket, fotografi.
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Ryssland, Novgorod

10. Gorodiščeblecket 1 (RU Melnikova2001;181)
Rjurikovo Gorodišče, Novgorod; figurer 10.0–10.5. Avsnitt 7.2.1 i huvudtexten.

Elena Mel´nikovas translitterering (2001:182, 188):

A: ¬waRifarlaᴅ 1/3 (?)
       ¹           5        ¹0 
B: þarni"(s£k)þaRaki 2/3(u)
            ¹5               ²0

Ny translitterering:

A: "-2þa$miM"ultM-

       ¹           5          ¹0 
B: }2þ£o"t"8t£o(þu9£a£n8tni(þo8nu0tan(fn"o!i

                    ¹5                       ²0  

Figur 10.0. Gorodiščeblecket 1, teckning: sidorna A (vänster) och B (höger).

   1      2    3    4     5    6      7    8   9     10         11
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Till läsningen

Man vet inte vilken sida som skall läsas först, och jag följer därför 
Mel´nikovas sidoindelning. Jag utgår från antagandet att runorna på 
detta bleck inte innehåller några extra linjer utan lexikal mening och 
läser därför en del runor som bindrunor. Sida A börjar med runa 1, 
som Mel´nikova läser som ¬. Det kan dock också vara en fråga om ett 
inledningstecken: runans beståndsdelar verkar inte nå den nedre kanten, 
vilket gör läsningen ¬ mindre sannolik. Ett liknande avgränsningstecken 
finns förmodligen på G 157 (Källström 2012:123; 2013:103). På kryssets 
mitt sitter nu en pappersbit med bleckets inventarienummer (figur 10.2), 
som gör det omöjligt att se hur beståndsdelarna korsas. Ytan kring 
pappersbiten är emellertid också täckt med något slags skyddslack, som

gör det svårt att helt säkert avgöra beståndsdelarnas längd; läsningen ¬ 
kan därför inte uteslutas. Runa 2 kan antingen vara w eller þ. Att þ-runor 
kunde ha bågarna högt placerade på huvudstavarna visas i min analys av 
Ladogableckets runor (tablå 5). Läsningen w är också möjlig. Runa 3 har 
en ovanlig form (figur 10.2): den består av en huvudstav och två korta 
bistavar på huvudstavens högra sida, som utgår från en och samma punkt 
på huvudstaven; den ena går upp till höger och den andra ner till vänster. 
Deras spetsar förenas med en mjukt böjd linje. En liknande form har sex 
runor på Rökstenen i dess med äldre runor skrivna parti. Av kontexten 
att döma står de där för /a/ eller /a:/. Jag väljer därför att translitterera 
runan som a. 

Figur 10.1. Gorodiščeblecket 1, J. Knirks fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).
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Runa 4 kan vara en yngre runa m eller R i balansform. Det är också 
möjligt att läsa runan som bindrunan 0mR. På Ladogablecket har sådana 
grafer läsningen m, och parallellt används där även en äldre M-runa i 
balansform. Det kan också vara fallet för Gorodiščeblecket, att det finns 
två runor för /m/, en yngre och en äldre. Jag väljer därför att translitterera 
runan som m. Runa 5 är i. 

Runa 6 är utan tvekan en äldre runa M i balansform (figur 10.3), men 
Mel´nikova läser den som två runor, f och a, eftersom hon i sin läsning 
utgår från antagandet att inskriftens framsida, liksom baksidan, bör 
innehålla 12 runtecken. Runans övre och nedre del är något skadade av 
vikningen; detta påverkar emellertid inte läsningen, som kan räknas som 
säker. Runa 7 (8) är skadad av vikningen i sin övre del, men jag ser ändå 
att den har en huvudstav och en lång böjd bistav som verkar utgå från 
huvudstaven på gränsen mellan dess mittre och övre del; bistaven går ner 
till höger och når den nedre kantlinjen. Mellan huvudstaven och bistaven 
finns ett kort diagonalt streck som varken rör huvudstaven eller bistaven. 
Jag menar att detta är en tillfällig repa eller möjligen utgör en fortsättning 
av bistaven på runa 9. Den övre delen av runa 7 är skadad, men runan kan 
knappast vara r, som Mel´nikova menar. Runa 7 kan däremot läsas som 
u: u-runor med lågt ansatta bistavar är typiska för yngre inskrifter med 
kortkvistrunor, och vi har en kortkvistruna t längre fram på framsidan 
samt ytterligare några kortkvistrunor på bleckets baksida. Rökstenens 
u-runor har för övrigt just denna form. 

Runa 8 (9) läser jag på samma sätt som Mel´nikova, dvs. som l. Dess 

Figur 10.2. Runföljden 1–6. James Knirks fotografi.
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topp är skadad av vikningen, men både huvudstaven och bistaven är 
synliga, och även denna läsning kan räknas som säker. Runa 9 (10) vill 
jag läsa som en kortkvistruna t. Mel´nikova läser den som ett a med högt 
ansatt bistav, men jag menar att läsningen t är troligare. 

Runa 10 (11) har samma form som runa 6 och kan läsas som en 
balansruna M. Runa 11 (12) har en mycket ovanlig form. Den kan beskrivas 
som en huvudstav med tre zickzack-linjer som korsar huvudstaven. 
Runan blir ändå inte symmetrisk eftersom zickzack-linjerna är kortare på 
vänster sida än på höger sida. På Hovgårdsblecket finns en liknande runa 
(figur 17.4), men den består där av en huvudstav och två zickzack-linjer, 
som fortsätter i ytterligare en vinkel och är symmetriskt ansatta, så att 
runans vänstra och högra sida har identisk form: zickzack-linjerna har 
samma antal vinklar på bägge sidorna. Mel´nikova (2001:183) diskuterar 
möjligheten att runan skulle kunna vara en kvistruna 1/3 (m) eller 3/1 
(f) med en bistav på vänster sida och tre på höger sida, som upprepas tre 

gånger. Hon väljer emellertid till slut 
att uppfatta runan som ett förstärkt 
t. Jag kan inte hålla med henne om 
detta, eftersom runans övre bistavar 
inte utgår från huvudstavens topp, 
vilket gör läsningen t problematisk. 
Man kan dock uppfatta runan 
som en vanlig (inte förstärkt) 
koordinatruna: en huvudstav och 
tre zickzack-linjer 1/3 (m) eller 3/1 
(f). Framsidan kommer då på samma 
sätt som baksidan att avslutas med en 
koordinatruna, vilket gör förslaget 
tilltalande. Jag är dock ändå osäker 

på om även runa 11 bör förstås på detta sätt.
Sida B har samma inskrift som Gorodiščeblecket 2; de små skillnader, 

som finns mellan dem, behandlar jag i tablå 1. Runa 12 (13) läses av 
Mel´nikova som þ, eftersom hon uppfattar övriga bistavar som icke-
lexikala och därför räknar bort dem. Detta gör hon även med flertalet 
runor på baksidan. Jag menar att detta inte är berättigat. I själva verket 
kan alla de runor, som hon behandlar på detta sätt, utan problem läsas 
som vanliga bindrunor i balansform, och runa 12 kan läsas som en bind-
runa }toþ eller }loþ i balansform. Det är viktigt att lägga märke till att 
runans läsning lika väl kan vara }þot eller }þol. Saken är ju den att om man 
skapar en bindruna med t-runa, kan man inte placera t-runans bistavar 

Figur 10.3. Runorna 5–9.
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på något annat ställe än på toppen, annars blir det omöjligt att känna igen 
runan. Däremot kan þ-runans båge placeras på vilken plats som helst, då 
den ändå kommer att indikera att bindrunan innehåller þ. 

Runa 13 (14) har i Mel´nikovas teckning en bistav i övre delen, på vänster 
sida om huvudstaven, samt fyra bistavar i mellersta delen: två på vänster 
och två på höger sida. Jag ser dock också en mycket svagt ristad – men 
ändå säker – bistav på huvudstavens topp, på dess högra sida (figur 10.4, 
svart pil). Runan kan således läsas som bindrunan (lo eller 8to i balansform. 
Om vi vänder oss till Gorodiščeblecket 2, kan vi notera att runa 2 där 
saknar denna högra, högt ansatta bistav. Runa 14 (15) kan läsas som 
bindrunan )þu i balansform. Läsningen r, som föreslås av Mel´nikova, är 
knappast möjlig. u-runor med lågt ansatta bistavar är möjliga och relativt 
typiska för inskrifter med kortkvistrunor. Rökstenens u-runor har just 
en sådan form med lågt ansatta bistavar, som utgår från huvudstavarnas 
mittdelar. 

Runa 15 (16) består av en huvudstav och två bistavar, som fästs på 
huvudstavens mittre del: den ena korsar huvudstaven, vilket inte är 
fallet med den andra. Runan kan läsas som en bindruna 9an bestående 
av långkvistrunan a och kortkvistrunan n. Om vi återvänder till bleck 2 
noterar vi emellertid att runa 4 där har två bistavar, som korsar varandra 

Figur 10.4. Runorna 12–16.
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och skapar ett tydligt kryss något vid sidan om huvudstavens mitt. Runa 
4 på bleck 2 kan alltså läsas som en h-runa, en äldre A-runa eller ett a med 
dubbelsidiga bistavar i balansform. Detta är antagligen också fallet med 
bleck 1, men jag låter translittereringen återspegla vad vi tveklöst kan se 
på bleck 1. Runa 16 (17) kan läsas som bindrunan 8tn med kortkvistrunorna 
t och n. Det är intressant att notera att Rökstenens n-runor har just sådan 
form med en kort nedåtriktad bistav på huvudstavens högra sida. 

Runa 17 (18) läses av Mel´nikova ")s£k, men detta är enligt min mening 
inte en möjlig läsning. Runan består av en huvudstav och två s-formade 
linjer, som omsveper huvudstaven (figur 10.5). En liknande form med 
en svepande s-formad linje har i-runorna på Rökstenen i den med äldre 

runor krypterade delen av 
texten, varför jag föreslår att 
läsa runan som i. Runa 18 
(19) är bindrunan )þo med 
þ-runans båge på vänster 
sida om huvudstaven. Sådana 
bindrunor med omvända 
delar är ovanliga, men det 
finns ett säkert exempel från 
en vikingatida runinskrift (Sö 
367). Runa 19 (20) kan läsas som 
bindrunan 9nu i balansform: 
u-runans lågt ansatta bistavar 
stämmer överens med hur 
de två andra u-runorna ser 
ut i denna inskrift samt med 

hur u-runan brukar ristas i inskrifter med kortkvistrunor. Runa 20 (21) 
kan läsas som en bindruna ©tan (T+a+N) bestående av kortkvistrunorna t 
och n och runan a med dubbelsidiga bistavar. Runans läsning kan också 
vara ©atn, ©ant, ©nat eller ©tna. Runa 21 (22) kan läsas som bindrunan (fn i 
balansform: f-runans bistavar är ovanligt korta och högt ansatta, framför 
allt med tanke på hur f-runor brukar ristas i inskrifter med kortkvistrunor, 
men denna läsning är ändå sannolikare än )kn, eftersom k-runor inte 
brukar dekoreras med inre bistavar. 

Runa 22 (23) har en ovanlig form: den ser ut som en bindruna (hh 
eller som något slags förstärkt h. Runan kan dock vara balanserad på 
samma sätt som hälften av runor på denna sida. I så fall kan den vara 
en långkvistruna o (o) eller en kortkvistruna b (É). Runa 23 (24) är en 
kvistruna 2/3, som enligt den mest spridda skrifttraditionen (där ättens 

Figur 10.5. Runa 17.
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nummer står till vänster och runans nummer till höger om huvudstaven) 
bör läsas som tredje runan i den andra ätten, nämligen i. Mel´nikovas 
förslag att läsa runan som u baseras på ett missförstånd: hon jämför runan 
med kvistrunor på runbenet Sl 9 (kv. Guldet, Sigtuna), vilka hon antar har 
ett annat system, nämligen ett där ättens nummer står till höger, och 
runans nummer till vänster om huvudstaven. Detta är dock inte fallet, 
utan kvistrunorna på runbenet Sl 9 bildas också enligt det konventionella 
systemet. 

Förekomsten av de äldre runorna ¬ och w i denna inskrift betraktar jag 
i ljuset av mitt jämförelsematerial som mindre sannolik (se avsnitt 2.1 i 
huvudtexten), även om den är möjlig, om man uppfattar de äldre runorna 
som ett slags kryptering av samma typ som vi finner på Rökstenen 
(Ög 136). För en eventuell kryptering talar dessutom runa 3 på framsidan 
och runa 6 på baksidan, vilka påminner just om Rökstenens äldre runor. 

11. Gorodiščeblecket 2 (RU Melnikova2001;189)
Rjurikovo Gorodišče, Novgorod; figurer 11.0–11.3. Avsnitt 7.2.1 i huvudtexten.

Elena Mel´nikovas translitterering (2001:188):

A: þarni")s£k)þaRaki 2/3(u)
       ¹          5                ¹0 

Figur 11.0. Gorodiščeblecket 2, teckning: sida A.

1           2         3       4         5       6      7      8     9      10            11       12

51



Ny translitterering:

A: }þo!l8to)þu"A8tni)þo9nu©tan!(fn£o!i

          ¹                 5                         ¹0 
Till läsningen

Inskriften på bleck 2 upprepar baksidan på bleck 1. Vad som är intressant 
är att det faktiskt finns några små skillnader mellan dessa två nära nog 
identiska inskrifter. De kan vara tillfälliga, även om det var samma ristare 
som utförde bägge inskrifterna. I detta fall kan de säga oss något om vilka 
detaljer som var viktiga och vilka som kunde modifieras eller utelämnas. 
Skillnaderna kan också tänkas vara avsiktligt gjorda. Det finns ju inte 
några andra exempel på två mer eller mindre identiska krypterade 
runinskrifter som upphittats på ett och samma ställe. Om en ristning 
har krypterats med olika krypteringsprinciper (balansrunor, bindrunor, 
äldre runor) blir det mycket svårt att »knäcka koden», om det inte har 
gömts en nyckel någonstans. Dessa små skillnader mellan ristningarna 
kan därför vara av avgörande betydelse, varför jag vill jämföra de två 
ristningarna tecken för tecken. 

Figur 11.2. Runa 1.                             Figur 11.3. Runa 8.

Figur 11.1. Gorodiščeblecket 2, fotografi: sida A.
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 Tablå 1. Jämförelse mellan graferna på Gorodiščeblecken 1 och 2.

Bleck 1
Sida B
Grafer

Bleck 2
Sida A
Grafer

Skillnaderna mellan graferna på blecken 1 och 2

Runa 1 på bleck 2 har två bågar på huvudstavens vänstra sida 
(figur 11.2), medan runa 12 på bleck 1 endast har en båge på 
sin vänstra sida.

Runa 2 på bleck 1 har en högt ansatt nedåtriktad bistav på 
höger sida av huvudstaven som saknas på motsvarande runa 
på bleck 2. Mel´nikova markerar emellertid inte denna bistav 
i sin teckning av bleck 1, och sanningen är att den är mycket 
svagt ristad. Läsningen är dock tillräckligt säker; kan det 
emellertid vara så att inte ens ristaren av bleck 2 såg denna 
bistav? Eller kunde inskriften behålla sin mening även utan 
den?
Runa 3 på bleck 2 har samma form som den motsvarande runa 
på bleck 1, men dess linjer är mer svepande. Runan förefaller 
dessutom bestå av fyra linjer till skillnad från runa 14 på bleck 
1 vilken består av fem linjer: 1) den vertikala huvudstavens 
linje; 2) den linje, som börjar vid huvudstavens topp på höger 
sida, fortsätter ner och sedan stannar vid huvudstavens mittre 
del utan att korsa den – till skillnad mot på bleck 2; 3) den 
linje, som börjar på huvudstavens vänstra topp, fortsätter ner 
och sedan stannar vid huvudstavens mittdel utan att korsa 
den; 4) den linje, som börjar vid huvudstavens mittdel på 
vänster sida och sedan fortsätter ner till vänster; 5) den linje, 
som börjar vid huvudstavens mittdel på höger sida och sedan 
fortsätter ner till höger. 
Runa 4 på bleck 2 har två bistavar, som korsar varandra något 
vid sidan om huvudstavens mittdel. Också den motsvarande 
runan på bleck 1 har två bistavar: den ena korsar huvudstaven 
på mitten, medan den andra utgår från det ställe, där den 
första bistaven korsar huvudstaven och sedan går ner till 
höger. Runans form skulle i själva verket kunna vara h.
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Tecknen är i stort sett identiska, men runa 5 på bleck 2 har 
något längre övre bistav än motsvarande runa på bleck 1. 

Tecknen är i stort sett identiska, men runa 6 på bleck 2 har 
mer svepande karaktär och ett kortare avstånd mellan runans 
två s-formade linjer.

Tecknen är i stort sett identiska, men runa 7 på bleck 2 har 
en lätt böjd huvudstav. Bågen på runan är mindre än på 
motsvarande runa på bleck 1.

Tecknen är i stort sett identiska. Mel´nikova ser inte 
huvudstavens nedre del på bleck 2, men denna finns där (figur 
11.3).

Tecknen är nästan identiska: runa 9 på bleck 2 har en övre 
bistav, som är kortare än på bleck 1 och korsar huvudstaven, 
vilket motsvarande bistav på bleck 1 inte gör.

Tecknen är i stort sett identiska. De nedre bistavarna på runa 
10 på bleck 2 är dock längre än de motsvarande på bleck 1.
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Tecknen är identiska.

Tecknen är nästan identiska, men det finns en intressant 
smärre skillnad: runa 12 på bleck 2 är ristad med fem linjer 
och inte med sex, som motsvarande runa på bleck 1. 

Skillnaderna kan betraktas utifrån den ovannämnda hypotesen att bleck 2 
kan förstås som ett slags nyckel till bleck 1. Vi kan då indela skillnaderna i 
två typer: att runans utseende förtydligas tack vare nya detaljer (runorna 
1 och 4 på bleck 2) samt att runan saknar en bistav eller har en förändring 
vad gäller bistavens placering (runorna 2 och 9 på bleck 2). Detta hjälper 
oss att etablera en säkrare translitterering för bleck 1: runa 13 får snarare 
läsas som 8to än som (lo. Runa 15 får läsas A, a eller h, och inte 9an.

Det är intressant att notera att a-runorna i dessa inskrifter har 
dubbelsidiga bistavar, medan n-runorna har ensidiga bistavar; o-runorna 
har ensidiga bistavar (Ê), men i ett fall möjligen dubbelsidiga (o). Bengt 
Loman (1965) har noterat att det som är avgörande för kortkvistrunor 
a, n och o inte är huruvida deras bistavar skär huvudstavar eller inte, 
utan bistavarnas antal, placering och riktning. Det är således möjligt att 
inte uppfatta Gorodiščebleckens a och o med dubbelsidiga bistavar som 
långkvistrunor. Blecken har då endast en säker långkvistruna, nämligen m.
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Ryssland, Staraja Ladoga

12. Ladogablecket (RU Melnikova2001;196)
Varjaggatan, Staraja Ladoga; figurer 12.0–12.9. Avsnitt 7.2.2 i huvudtexten.

Figur 12.0. Ladogablecket, teckning: sidorna A (höger) och B (vänster).

1       2      3       4       5         6        7         8      9   10  11

12    13        14      15     16     17      18      19    20     21       22

    23   24          25   26    27      28    29   30   31    32  33

   34    35       36        37     38    39    40    41 42   43   44
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Jurij Kuz´menkos translitterering (1997:197; Kuz´menko anger 
alternativa läsningar inom runda parenteser):

A: }þuRamuþrunaR£a- ¶ ($â, "t, !l, £n) muwaþ0waMkfa

                ¹               5            ¹0                                    ¹5                 ²0   
B: unþRuþi£nþat ¶ ᴅaþaRnakifak

                ²5           ³0               ³5            40        45
Elena Mel´nikovas translitterering (2001:196; Mel´nikova anger 
alternativa läsningar inom runda parenteser):

A: þamuþrunaRis ¶ £o$m£uw(þ)alw(þ)M"kfa 

             ¹            5            ¹0                ¹5                          ²0   

B: unþRuþi£ow(þ)a"t ¶ HaþaRnaki!fa£k

               ²5           ³0                       ³5            40         45
Ny translitterering:

A: (þ!rAmuþrunaRs ¶ omuþa!l)þaMkfA 
        ¹             5            ¹0                 ¹5               ²0

B: unþRu)þ"Aioþa"t ¶ £HaþaRna$m--£k

            ²5             ³0                ³5            40         44

Figur 12.1. Ladogablecket, J. Knirks fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).
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Till läsningen

Ladogableckets inskrift är krypterad enligt vad som traditionellt kallas 
spegelrunsprincipen. Jag har analyserat denna krypteringsprincip och 
kommit fram till att balansprincipen är en bättre benämning (se avsnitt 
2.6 i huvudtexten). Bleckets inskrift innehåller både yngre och äldre 
runor som krypteras på detta sätt. Nedan följer min läsningsrapport, i 
vilken jag har valt att endast kommentera de runor som specifikt behöver 
kommenteras, eftersom såväl Mel´nikova som Kuz´menko redan har 
publicerat sina respektive läsningsrapporter. Jag kompletterar dock denna 
korta läsningsrapport med en fonografematisk analys av Ladogableckets 
samtliga runor. Denna återfinns i bilaga 1 i katalogen.

Sida A. Runa 1 består av en huvudstav och två bågar, en på vänster 
sida om huvudstaven och en på höger sida. Runan har också en ristad 

linje till höger om huvudstaven, 
denna kan inte läsas som u (som 
Kuz´menko föreslår) eftersom 
den inte liknar inskriftens andra 
u-runor: den är en aning böjd i 
mitten och påminner snarare om 
ristarens r-runor (figur 12.2). Till 
vänster om huvudstaven finns 
också en linje som är svår att 

urskilja och som motsvarar den aningen böjda bistaven på högra sidan. 
Ett försiktigt förslag är att uppfatta detta som en r-runa och läsa det första 
tecknet som en bindruna (þ!r i balansform. Alternativt kan runan läsas 
som ett enkelt þ. På den nedre delen av samma huvudstav ser Kuz´menko 
två nedåtriktade bistavar som han läser som R (figur 12.8). Jag uppfattar 
dessa linjer som en fortsättning på runans bågar som korsar huvudstaven 
och fortsätter en bit ner mot den vågräta linjen utan att nå densamma. 

Runföljden 2–10 har lästs som amuþrunaR av både Kuz´menko 
och Mel´nikova. Runa 2 kan uppfattas som en balanserad form av en 
dubbelsidig n eller a. Ett annan och kanske mer sannolikt alternativ 
är att läsa runa 2 som ett äldre A. Runa 3 har lästs som m men har i 
Mel´nikovas teckning (figur 12.9) en extra uppåtriktad bistav till höger om 
huvudstaven, vilken hon lämnar utan kommentarer och vilken jag inte 
ser på själva blecket (figur 12.2). Runföljden 4–7 består av balansrunorna 
uþru. Runa 8 är n med en ensidig bistav i balansform. Runa 9 är a med 
en ensidig bistav i balansform. På Mel´nikovas teckning (figur 12.9) har 
den två uppåtriktade bistavar på var sin sida av huvudstaven, och en av 

Figur 12.2. Runorna 1–5.
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bistavarna (den vänstra) korsar huvudstaven. Jag ser inte det på själva 
blecket (figur 12.3). 

Runa 10 har lästs som R. Troligen för att skilja R från m-runans 
balansform har ristaren inte balanserat det genom formen ú, utan i stället 
tagit bort den övre delen av huvudstaven. Man kan fråga sig varför: 
huvudstaven övre del skulle inte hindra att R skildes från m. Saken är 
den att runans högra och vänstra sida inte behöver balanseras, medan 
dess över- och underdel inte kan balanseras. Det finns därför inte något 
annat sätt att bättra på runans balans än att skära bort den övre delen av 
dess huvudstav. Den har på så sätt blivit mindre än de övriga runorna 
och dess form liknar nu ett balanserat u. Balansprincipen håller dock för 
inskriften. Det finns även en annan möjlig förklaring till runans ovanliga 
form, som kanske är förenlig med min första förklaring. Magnus Källström 
(2012:122) noterar att två R-runor i en gotländsk inskrift (G  310) har 
samma form som Ladogableckets R-runor: ”På den svårt nötta bildstenen 
Hangvar kyrka II förekommer två gånger en R-runa av långkvisttyp, 
där det ser ut som om den övre delen av huvudstaven saknas. Det ligger 
naturligtvis nära till hands att tänka sig att detta beror på nötning, men 
en motsvarande variant av R-runan finns belagd på en runamulett som 
har påträffats i Staraja Ladoga i Ryssland.” Stenen dateras av Snædal 
(2002:51) till ”mitten eller senare hälften av 800-talet”. Det är således 
möjligt att Ladogableckets ristare kände till en sådan runform och valde 
den som en bättre balanserad variant i jämförelse med z. 

Runa 11 kräver en ingående diskussion. I radens slut urskiljer 
Kuz´menko på elfte plats en kortkvistruna a i dess vanliga (dvs. icke-
balanserade) form „. Han överväger dock också läsningen i för denna 

runa. Han antar vidare att 
det funnits ytterligare en 
runa, som gick förlorad 
när man reparerade 
bleckets fäste. Han menar 
också att en tjock linje 
som följer därefter, om det 
överhuvudtaget är ristat, 
kan uppfattas som en 

kortkvistruna s (figur 12.3, svart pil). Mel´nikova har läst runa 11 som i. 
Hon säger sig inte se den högra uppåtriktade bistav på runans huvudstav, 
som finns på Kuz´menkos teckning, men man får konstatera att hon ändå 
gör detta, eftersom den linje som Kuz´menko uppfattar som bistaven på 
runa 11, av Mel´nikova i stället betraktas såsom tillhörande runa 12. Den 

Figur 12.3. Runorna 6–11.

59



tjocka linjen från övre kanten (figur 12.3, svart pil) uppfattar hon också 
som tillhörande runa 12. På så sätt får hon en långkvistruna s som är synlig 
bara till hälften. Men jag ställer mig tveksam till att det överhuvudtaget 
skulle ha funnits någon tolfte runa som nu skulle dölja sig bakom fästet 
eller ha gått förlorad. Jag anser att den tjocka linjen inte är ristad utan 
utgör en bortvittring i form av en linje. Huvudstaven på den elfte runan går 
inte ända ner till den vågräta linjen (figur 12.3, vit pil). Dock hade ristaren 
av detta bleck för vana att korsa den vågräta linjen med sina huvudstavar 
och långa bistavar. Man kan t.ex. se hur både huvudstavar och bistavar 

på nästan alla runor på sida 
A korsar den vågräta linjen 
(figurer 12.0 och 12.1). 
Den vänstra staven på den 
»tolfte runan» är också den 
kort och går inte ända upp 
till övre kanten. De lodräta 
stavarna förenas med en 
tydligt ristad diagonal 

linje. Därför menar jag att de tillsammans bildar en långkvistruna s. 
Denna runa har förmodligen inte balanserats, den kan betraktas som 
halvbalanserad. Om man dock försöker att balansera dess över- och 
underdel sammanfaller den med H-runan. Man skulle dock tänka sig att 
det är möjligt att balansera runan på mitten och jag har till och med först 
tyckt mig se en annan ristad linje, som är placerad lite högre på den korta 
vänstra staven, nästan i dess mitt, som då (kunde man förmoda) förenade 
de två stavarna men förblev dold bakom den tydligt ristade linjen. Efter att 
ha sett på blecket ytterligare några gånger är jag osäker på huruvida det 
verkligen finns en sådan ristad linje; denna är snarare ett slags korrosion 
som bara kommit att likna en ristad linje (figur 12.3).

Runa 12 (13) i rad 2 har inte fått någon slutgiltig läsning av Kuz´menko, 
som föreslår varianterna o, t, l, n men till slut betecknar runan med ett 
frågetecken, medan den 
av Mel´nikova har lästs 
som o. Jag håller med 
henne om att den kan 
läsas som en balanserad 
o-runa; det är visserligen 
svårt att urskilja dess 
nedåtriktade bistavar till 
vänster om huvudstaven 

Figur 12.4. 12–16.

Figur 12.5. 14–19.
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eftersom blecket är mycket slitet vid kanten, men jag är ändå säker att 
bistavarna faktiskt finns där (figur 12.4, svarta pilar). 

Runa 13 kan läsas som m. På Mel´nikovas bild har denna runa en extra 
bistav till höger om huvudstaven, precis som i runan m i första raden på 
hennes bild. Mel´nikova föreslår att bistaven är en felristning. Jag kan 
dock inte hålla med henne, eftersom denna extra bistav egentligen tillhör 
runan m i första raden; detta är dess nedåtriktade bistav till vänster om 
huvudstaven, som korsar den vågräta linjen och fortsätter en bit nedåt. Jag 
ser inte heller de två punkter i m-runans bågar som finns på Kuz´menkos 
och Mel´nikovas teckningar. Runans nedre bistavar är mycket mindre 
än dess övre och svåra att urskilja, men man kan vara säker att de är där 
(figur 12.4, vita pilar). 

Runa 14 har lästs som u. Den har dock en egendomlig form: den ser 
snarare ut som en bindruna (lu eller som om en t- eller l-runa ristades av 
misstag och sedan ändrades till u (figur 12.4). Runans utseende är alltså 
kantig i jämförelse med bleckets andra u-runor. Att läsa en u-runa (och 
inte en bindruna (lu) är enligt min mening det minst osäkra alternativet. 
Det finns även en möjlighet att dess kantiga utseende beror både på 
ristarens teknik och på tillfälliga gropar i metallen som hamnat just 
på de punkter där linjerna gör en sväng och föranlett linjernas kantiga 
utseende. 

Runa 15 (16) har lästs som en w-runa av Kuz´menko och som þ av 
Mel´nikova. Ristarens þ-runor har vid två tillfällen mycket stora bågar 
som börjar nästan på toppen och sedan täcker hela huvudstaven (runorna 
5 och 28). I ett fall börjar þ-runans bågar direkt på huvudstavens topp 
men kommer sedan inte ner till dess bas (runa 1), medan bågarna i två fall 
ligger inom huvudstavens mittdel (runorna 25 och 36 med fördubblade 
bågar). Förutom dessa tre olika men säkra varianter på þ-runan finns tre 
þ-liknande runor med relativt små bågar. Runa 31 har bågar som börjar 
nästan vid huvudstavens topp och når något längre än till huvudstavens 
mittersta del; den har dessutom små streck i sina bågar. Två gånger 
påträffas þ-liknande runor med små bågar som ryms inom övre hälften 
av huvudstaven (figur 12.5): en av dem har också små streck inom 
bågarna (15) och en annan har två mycket stora streckaktiga punkter 
inom bågarna som uppenbarligen menades som små streck (18). Frågan 
är om dessa tre runor skall läsas som äldre w- eller som þ-runor? Rent 
grafematiskt måste dessa tre runtecken räknas representera ett och 
samma ljud, eftersom skillnaderna mellan dem inte är av något distinktivt 
värde. Runa 31 har större bågar än runorna 15 och 18, men bågarnas 
placering liknar ändå alldeles för mycket bågarnas position på runorna 15 
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och 18. Runan har samma streck i sina bågar såsom runan 18, vilket också 
visar att de representerar samma graftyp. Det verkar vara problematiskt 
att läsa dessa runtecken som w-runor, eftersom vi saknar säkra belägg på 
w-runans förekomst i yngre runinskrifter (se avsnitt 2.1 i huvudtexten). 
Om man vänder till möjligheten att läsa dessa runor som þ måste man 
först hitta liknande þ-runor med små och högt ansatta bågar. Då kan man 
läsa alla de tre runorna som þ. I tablå 5 (i bilaga 1 i katalogen) visar jag 
att runor med en sådan form kan stå för /þ/ eller /ð/ och därför väljer jag 
läsningen þ framför w. 

Runa 16 kan läsas som kortkvistrunan a i balansform. Man kan se hur 
bistavarna och huvudstaven på den ovanstående þ-runan når a-runan. 
Ristarens stil är inte särskilt noggrann, tvärtom – ganska yvig. 

Runa 17 (18) kan vara l i balansform. Kuz´menko läser dock runan 
som þ: på vänster sida om huvudstaven har runan i Kuz´menkos teckning 
(figur 12.8) en liten båge som saknas på Mel´nikovas teckning (figur 12.9). 
Dock är det inte fråga om någon båge utan snarare om ett litet ristat 
streck, som enligt min mening utgör l-runans vänstra bistav. Den övre 
vänstra bistaven på Kuz´menkos och Mel´nikovas teckningar (figurerna 
12.8 resp. 12.9 nedan) betraktar jag som en icke-ristad fördjupning (figur 
12.5, svart pil ovan). Det är kanske på grund av denna som ristaren 
placerade l-runans vänstra bistav lägre ner på huvudstaven. Man kan 
dock också lägga märke till att balansrunornas vänstra och högra sidor 
inte är helt symmetriska, utan att runornas vänstra bistavar ofta placeras 
något lägre än de motsvarande högra bistavarna (t.ex. runorna 3, 4, 6, 25). 
Den högra båge, som finns på Kuz´menkos teckning, är också resultatet 
av fördjupningar som börjar vid den högra bistavens spets och sedan 
fortsätter ner till vänster (figur 12.5, svart pil nedan). Runa  17 skulle 
möjligen också kunna läsas som en kortkvistruna t (som sammanfaller 
med l i balansform), men att läsa den som en balanserad långkvistruna l 
är ändå rimligare just på grund av detta sammanfall, som annars skulle 
störa Ladogableckets grafematiska system.

Runa 18 (19) måste också kommenteras. På Kuz´menkos teckning ser 
den ut som en liten blomma, med sina två små bågar och två uppåtriktade 
bistavar, men på Mel´nikovas teckning finns bara bågar. Jag är emellertid 
säker på att runa 18 har både två bågar och två uppåtriktade bistavar på 
var sin sida om huvudstaven (figur 12.5, vita pilar). Runan tillhör samma 
graftyp som 15 och 31 och kan alltså läsas som en bindruna )þa eller 
(aþ. Den har mycket små streck i sina bågar, precis som runa 31. Dessa 
motsvaras av stora, streckartade punkter i runa 15. Bågarnas oansenliga 
storlek beror antagligen på att ristaren ville få plats med a-runans bistavar 
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på huvudstavens nederdel. Runa 19 har lästs som M både av Kuz´menko 
och Mel´nikova. Jag håller med dem om denna läsning. Det faktum att 
ristaren använder två olika runor, m och ú, för att beteckna ett och 
samma fonem /m/ har en parallell i Sparlösastenens inskrift, vars ristare 
också använder sig av två runor för /m/ – en kortkvistruna ¸ och en äldre 
runa M. De tre följande runorna 20–22 kan läsas som k, f och A. Runan 
k har två punkter mellan huvudstaven och den vänstra bistaven som är 
av ovisst ursprung: jag kan inte bestämma mig för huruvida de är ristade 
eller tillfälliga, men jag antar att de snarare är av tillfällig karaktär.

Sida B. Den första raden behöver nästan inga kommentarer. Runföljden 
23–27 kan utan tvekan läsas som unþRu. Runa 28 (29) har på Kuz´menkos 
teckning två bistavar på sin högra båge och han överväger läsningen 
k eller n för dem, men bestämmer sig för att dessa streck inte hör till 
inskriften. Mel´nikovas teckning saknar dem. Dock ser även jag dessa 
bistavar (figur 12.6, svarta pilar). Det är svårt att förstå hur de bör läsas. 
Kanske de var menade som ett litet kryss, och i sådant fall föreslår jag 
att läsa dem som en äldre A-runa, eller en a med en dubbelsidig bistav i 
balansform. Detta resulterar i läsningen )þ£A. 

De följande fyra runorna 29–32 kan läsas som ioþa: övre delen av 
i är så ärgad att man blir osäker om att där verkligen inte finns någon 
nuförtiden osynlig bistav. För runa 30 överväger Kuz´menko varianterna 
o, n, t och l men väljer att uppfatta den som n. Mel´nikova föreslår att 
läsa den som o och jag håller med henne. Runa 31 (32) har lästs som þ av 
Kuz´menko och Mel´nikova; den har små bågar med små streck inuti som 
runorna 15 och 18. Jag vill därför föreslå samma läsning som för dessa 
runor, nämligen þ. 

Runa 33 (34) är till hälften dold bakom bleckets fäste och har lästs 
som t av såväl 
Mel´nikova som 
Kuz´menko. Redan 
när jag undersökte 
blecket för första 
gången märkte jag 
att det till vänster 
om den till hälften 
dolda huvudstavens 
nederdel fanns en 
uppåtriktad linje 
(figur 12.6, vit pil), Figur 12.6. 27–33.
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som saknades på såväl Kuz´menkos som Mel´nikovas teckning (figurerna 
12.8 och 12.9), men eftersom jag vid mina två första undersökningar 
saknade tillfredsställande belysning, kunde jag inte vara helt säker att 
linjen verkligen var ristad. Vid ett tredje tillfälle fick jag tillgång till ett 
binokulärt mikroskop med en bättre lampa och kunde konstatera att 
denna uppåtriktade linje kunde vara ristad. Runans form skulle alltså 
kunna vara y, vilket är en balanserad långkvistruna t. I rad 2 kan bara de 
sju första runorna läsas. De sista fyra tecknen är alltför skadade, men jag 
kommer att ändå försöka identifiera dem längre fram i texten. 

Runa 34 (35) har av Kuz´menko uppfattats som en ᴅ-runa, men han 
överväger också läsningen H; Mel´nikova läser runan som H. Båda 
läsningarna är möjliga, frågan är endast om H-runan överhuvudtaget 
behövde balanseras, vilket är inte någon självklarhet, eftersom s-runan 
på Ladoga-blecket inte får någon inre bistav som skulle förstärka dess 
balans i mitten och man kan därför förmoda att inte heller H-runan skulle 
behöva någon extra inre bistav. Varför har runan en sådan form då? Det 
finns förvisso inga säkra belägg på en balanserad H-runa, men Magnus 
Källström (2007b:50–55) vill läsa runan ᴅ på ett runstensfragment från 

Finsta i Skederid som H. I sitt föredrag på heldagsrunrådet i Köpenhamn 
(26 november 2011) menade han också att bindrunan ó på Roesstenen 
(G  40) skulle kunna innehålla en H-runa av denna form (ᴅ) (se också 
Källström 2012c:144). Emellertid har dessa runformer antagligen ett 

Figur 12.7. 41–44.
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annat ursprung: de är inte balanserade utan är bildade i grafematisk 
analogi till en äldre M-runa (mer om detta i bilaga 1 i katalogen, under 
multifonografemet </h/>). Jag menar därför att denna H-runa på 
Ladogablecket inte heller är balanserad utan har just en sådan analogisk 
form som står i grafematisk opposition till ett M. Läsningen ᴅ är också 
möjlig, men jag föredrar läsningen H. 

Runföljden 35–40 kan läsas aþaRna. Runa 36 har fördubblade bågar 
men liknar i övrigt runa 25 och kan läsas som þ. Runa 38 måste vara R. Man 
kan lägga märke till att dess bistavar är raka i jämförelse med runa 10. De 
sista fyra eller fem runtecken i denna rad är mycket ärgade, och det går 
knappt att urskilja deras former. Runa 41 kan bestå av två huvudstavar 
(figur 12.7). Den andra huvudstaven verkar inte nå den nedre kanten, 
men detta kan bero på de korrosionsgropar som täcker ytan kring kanten. 
Dessa två huvudstavar står i alla fall så nära varandra att det är svårt att 
tro att det skulle rymmas två balansrunor här. Runans läsning kan därför 
med någon tvekan föreslås vara m. Det är dock också möjligt att runa 41 
bör läsas som två runor. Av runa 42 är endast huvudstaven synlig. Det 
finns många gropar kring huvudstaven, som lurar ögat att urskilja olika 
bistavar (figur 12.7). Jag låter därför runan förbli oidentifierad. Detsamma 
gäller runa 43. Runa 44 har en tydlig huvudstav och två bistavar. Jag 
känner mig säker på att den sista runan i raden är k, men eftersom hela 
ytan är så skadad av korrosion sätter jag en punkt under den.

Figur 12.8. Ladogablecket. Jurij Kuz´menkos teckning.

Figur 12.9. Ladogablecket. Elena Mel´nikovas teckning.
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Min läsning skiljer sig på några punkter från de tidigare läsningarna, 
framför allt från Kuz´menkos förslag, i det att jag inte har de äldre runorna 
w och ᴅ. Anledningen härtill har varit att det saknas säkra belägg på 
att dessa runor har använts i yngre runinskrifters grafematiska system. 
Till skillnad från Gorodiščeblecken saknas det grund för att anta att de 
äldre runorna w och ᴅ kunde användas för kryptering på samma sätt som 
på Rökstenen. Däremot är runorna H, M och A belagda i den så kallade 
Helnæs-Gørlev-gruppen av runinskrifter, varför är det möjligt att även 
de kan ha funnits på Ladogablecket. 
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Sverige, Gotland

13. Gällungsblecket 1 (G 261)
Gällungs, Väskinde socken; figurer 13.0–13.3. Avsnitt 5.3.1 i huvudtexten.

Translittereringen ges efter Thorgunn Snædals läsning av runorna 
(i GR 3, G 261):

A: ¡ þ2þar

Ny translitterering:
A: °!r!i...

B: ...

Figur 13.0. Gällungsblecket 1, teckning.
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Till läsningen

Blecket är rullat, och på framsidan finns endast ett tecken. Detta består av 
en huvudstav och tre bistavar (figur 13.2). Två bistavar finns på vänster 
sida; de utgår från huvudstavens topp och går till ner till vänster, korsar 
huvudstaven och fortsätter ner till höger. Samma runform finns på 
Gorodiščeblecken 1 och 2, och det finns liknande i-runor på Rökstenen 
(Ög 136) i den del av texten, som är skriven med äldre runor. Jag föreslår 
därför att läsa den som ett osäkert i. Också den tredje bistaven utgår 
från huvudstavens topp och går ner till höger, svänger inåt till vänster, 
fortsätter vidare ner till höger och försvinner slutligen bakom bleckets 
andra rullade ände. Dess form påminner om r-runans bistav, varför jag 
föreslår att läsa den som r. Det finns spår av ytterligare två parallella 
linjer, som korsar r-bistavens nedre del (figur 13.2, svart pil), vilket kan 
betyda att runan kan ha haft fler bistavar än de, som är synliga idag. Hela 

bindrunans läsning är 
således osäker. På 
insidan kan jag se spår 
av raka linjer, som når 
den övre kanten. De kan 
vara huvudstavar (figur 
13.3, pilar), och det kan 
därför inte uteslutas att 
inskriften löper även på 
insidan.

Figur 13.1. Gällungsblecken 2 och 1 ovanifrån.                   Figur 13.2. Bindrunan. 

Figur 13.3. Linjerna på insidan.
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14. Gällungsblecket 2 (G 261)
Gällungs, Väskinde socken; figurer 14.0–14.2. Avsnitt 5.3.1 i huvudtexten.

Translittereringen ges efter Thorgunn Snædals beskrivning av 
runorna (i GR 3, G 261):2

A: si!r2þn ¶ "tr--lþu--- ¶ na--£h-!l ¶ ...atutu

       ¹        5              ¹0          ¹5                ²0                   ²5
B: ...

Ny translitterering:

A: si!rþn!i : ¶ ...ru--- ¶ na£hih!l-- ¶ ...hia"tu£nu

       ¹        5                       ¹0                ¹5                   ²0          ²5
B: ...

2 I SRD finns en translitterering som ges efter Snædals beskrivning av runorna.
Denna innehåller 25 runor, eftersom den saknar min runa 19. Snædal beskriver dock 
denna del av inskriften på ett sådant sätt att jag förstår att hon ser två lodräta stavar 
mellan runorna 17 a och 20 h (i GR, G 261 s. 10).

Figur 14.0. Gällungsblecket 2, teckning.

          1      2     3       4     5         6

                             20      21  22 23   24       25        26

       12   13  14 15 16 17  18    19   

                      7      8    9   10 11
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Till läsningen

Såsom Thorgunn Snædal (i GR 3, G 261 s. 8) har påpekat, är inskriftslinjerna 
”ytterst grunda” och svåra att se. Blecket har dessutom blivit behandlat 
med vax eller lack, vilket gör att ljuset reflekteras från metallytan och 
inte hjälper till att få fram ristningslinjerna. Inskriften löper på såväl 
framsidan som insidan. Framsidan är indelad i tre rader (se 14.0) men 
läsordningen byts i varje rad. Den övre raden (rad 1) läses från höger till 
vänster. Raden i mitten (rad 2) läses från vänster till höger till mitten av 
skriftytan och därefter från höger till vänster. Den nedre raden (rad 3) 
läses från vänster till höger. I vilken ordning dessa rader egentligen skall 
placeras är dock oklart. Jag följer därför den läsordning, som föreslagits 
av Snædal. 

Runa 1 är en långkvistruna s. Den diagonala linjen skär över den övre 
vertikala staven och rör inte den nedre vertikala staven, men läsningen 
förefaller säker (figur 14.2). Runa 2 är i. Runa 3 kan vara r, men bågen rör 
inte vid huvudstaven och huvudstavens nedre del är osynlig. Jag ser dock 
möjliga spår av en nedre bistav (figur 14.3, svart pil), som skulle tillåta 
oss att läsa denna runa som r, som Snædal föreslår. Runa 4 kan vara þ 
med en stor båge, som dock inte vidrör huvudstaven. Runa 5 är ett n med 
dubbelsidig bistav. Runa 6 kan vara i. Därefter syns just spåren av två små 
raka streck, som verkar utgöra ett skiljetecken.
Rad 2 utgör fortsättningen på något som döljs bakom bleckets rullade 

Figur 14.1. Gällungsblecken 2 (till vänster) och 1 (till höger).
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kortsida. Som Snædal riktigt formulerar 
det, ser man i raden ”ett ’virrvarr’ av 
streck som går över både den övre 
och den nedre ramlinjen”. Just här 
urskiljer hon runorna t, r och l. Det är 
dock möjligt att istället urskilja andra 
runor, vilket Snædal också påpekar. Jag 
markerar dessa runor med tre punkter, 
eftersom det är svårt att identifiera 
deras antal och form. Runa 7 som 
Snædal läser som þ (r. 10 i hennes 
translitterering) bör snarare läsas som 
r: den har en tydlig nedre bistav, som 
utgår från huvudstavens mittdel och går 
ner till ramlinjen. Därefter följer runa 8 
som är en tydlig u-runa med lågt ansatt 
bistav. Sedan står två eller tre tecken, 

som inte med säkerhet kan identifieras, eftersom de står så nära varandra 
att deras bistavar rör vid varandra. Runa 9 skulle kunna vara i; runa 10 
skulle kunna vara en bindruna 8tu eller t-runa med överlånga bistavar, 
medan runa 11 skulle kunna vara þ.

Läsriktningen ändras, vi vrider blecket 180 grader och läser nu från 
den andra kortsidan men i samma rad. Denna del av raden avgränsas 
dock inte av ramlinjerna. Runa 12 är n med dubbelsidig bistav. Bistavens 
vänstra sida är mycket diffus, men man kan ändå se spår av den. Runa 
13 är ett a med dubbelsidig bistav. 
Runa 14 är antingen ett a med 
dubbelsidig bistav eller h. Jag ser 
mycket svaga spår av en diagonal 
bistav, som går från vänster och ner 
till höger och korsar huvudstaven. 
Därefter finns det spår av en svagt 
ristad vertikal linje, som kan vara 
en i-runa. Runa 16 är en h-runa 
med mycket högt ansatta bistavar. 
Runa 17 kan läsas som l med lågt 
ansatt bistav. Det korta uppåtgående 
strecket på huvudstavens högra sida 
bedömer jag vara av annan karaktär 
än de övriga ristningslinjerna. Det 

Figur 14.2. Runa 1.

Figur 14.2. Runorna 3–4.
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är djupare och har skadade ojämna kanter. Det är utan tvivel ristat, men 
detta har gjorts med ett annat föremål eller med annan kraft, och jag tror 
därför inte att det hör till inskriften. Runa 18 kan vara en bindruna (ln, 
men dess bistavar är så långa att denna läsning inte kan anses säkerställd. 
Därefter följer ytterligare ett tecken, som inte kan identifieras men som 
liknar en h-runa.

Läsriktningen byts nu åter. Vi vrider ännu en gång rullen 180 grader 
och är nu i rad 3. Transkriptionen av raden inleds med tre punkter, 
eftersom det är tydligt att det finns runor bakom den omvikta kanten. Den 
första runan (r. 20) som kan urskiljas i raden liknar en h-runa. Därefter 
följer en lodrät linje, som kan vara i-runans huvudstav. Runa 22 är ett a 
med dubbelsidiga bistavar. Runa 23 kan vara t, men dess bistav är för lågt 
ansatt för att man skall kunna vara säker på denna läsning. Runa 24 är ett 
u med högt ansatt bistav, som utgår från ramlinjen. Runa 25 kan knappast 
läsas som t: den har en lång bistav på höger sida om huvudstaven, som 
utgår från huvudstavens mittre del och går ner till kantlinjen och den 
verkar även korsa huvudstaven något. Runan kan antingen läsas som 
ytterligare en u-runa eller (och snarare) som n. Runa 26 är u.

15. Hallbjänsblecket (G 361)
Hallbjäns, Sundre socken; figurer 15.0–15.1. Avsnitt 3.1 i huvudtexten.

Figur 15.0. Hallbjänsblecket, teckning.

     1  2   3   4  5    6     7   8     9    10

    11 12  13 14 15  16  17 18  19 20
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Helmer Gustavsons translitterering (i Gustavson & Snædal Brink 
1981:187–188 och i GR 3, nr 361):3

A:     þu£nu!rþurus ¶ ---hatrn--

            ¹           5           ¹0               ¹5         ²0

Thorgunn Snædals translitterering (2002:43):

A:    þu£nu!rþurus ¶ ---Aatrn--

           ¹          5           ¹0               ¹5          ²0

Ny translitterering:

A: →2þ£u[£nu!r]þurus ¶ ←---"Aotrn!i-

             ¹            5            ¹0                     ¹5         ²0

Till läsningen

Jag inspekterade blecket på SHM i april 2013 men hann vid tillfället inte 
undersöka det närmare. När jag kontaktade SHM några månader senare 
angående detta bleck, visade det sig att det var på resa med en av de 
två vandrande utställningarna ”We call them Vikings” och inte skulle 
komma tillbaka till museet förrän 2019. Det jag kan säga efter min korta 
bekantskap med blecket i april 2013 är att större partier av metallytan var 
avflagrade än vad fotografierna i GR 3 (G 361) ger vid handen. Runorna 
1 och 2 är skadade men synliga: av runa 1 þ kan man se nedre delen 
av bågen. Av runa 2 u ser man huvudstavens och bistavens mittre och 

3 I SRD anges att runa 15 av Gustavson läses som o, men detta är oriktigt återgivet.

Figur 15.1. Hallbjänsblecket, Gabriel Hildebrands fotografi, SHM.
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nedre del. Runföljden 3–6 är idag helt borta på grund av avflagringen 
(figur 15.1). Runföljden 7–10 þurus är synlig och jag läser den på samma 
sätt som Gustavson. Runorna 11–13 skulle kunna translittereras som tre 
i-runor men bör snarare förstås som ett inledande skiljetecken av samma 
typ som finns på Forsaringen (Hs 7), Hovgårdsblecket, Solbergablecket 
och kanske även Sigtunablecket 1. Runa 14 vill jag translitterera som A, 
eftersom bleckets arkeologiska datering är så tidig (700–750). Vi har dock 
ett tidigt belägg på Gørlevstenen (DR 239, omkring 800 eller början av 
800-talet) på hur runan h står för /h/. På Birkaamuletten (U ANF1937;163), 
som dateras till omkring 800, kan man (av fonotaktiska skäl) förmoda att h 
snarast står för /h/, trots att inskriften är otolkad. Läsningen h kan därför 
inte uteslutas. Runa 15 È kan knappast stå för någonting annat än nasalt 
/ą/, oavsett om runa 14 står för /h/ eller /a/. Om man betraktar ortografin 
i Helnæs-Gørlev-inskrifterna, upptäcker man att È där alltid står för /ą/. 
Runa 18 n har utan tvekan en ensidig bistav. Runorna 19–20 står så nära 
varandra att det blir oklart till vilken runa den ena av de två bistavarna 
hör. De möjliga läsningarna är därför två: im eller lk. Läsningen iR, som 
föreslås av Gustavson (i Gustavson & Snædal Brink 1981:188), är endast 
möjlig, om vi accepterar en stupad R-runa, en ovanlig men inte omöjlig 
företeelse (se Larsson 2002:21 f.). Man måste dock också noga överväga 
om inte runa 20 bör läsas efter runföljden 2þ£u[£nu!r]þurus. I så fall kan den 
läsas som vanligt, inte stupat R: 2þ£u[£nu!r]þurusR.
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Sverige, Dalarna

16. Leksandsblecket (D Fv1984;250)
Leksand, Leksands socken; figurer 16.0–16.1. Avsnitt 5.1.1 i huvudtexten.

Thorgunn Snædal Brinks translitterering (i Gustavson & Snædal Brink 
1984:250):

A: ku!ia-

     ¹        5
B: ----

 

Figur 16.0. Leksandsblecket, teckning: sida A (ovan) och B (nedan).

    1            2         3        4               5

                     6           7                 8              9
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Helmer Gustavsons translitterering (2009a):
A: a---

      ¹           
B: -ui--

      5
Fanny Agåkers translitterering (2010:81):

A: auia

¹

Ny translitterering:

A: £ku£na£R

¹          5
B: £a--a

Figur 16.1. Leksandsblecket, sidorna A (ovan) och B (nedan). 
                 H. Sjöstrands fotografi, Dalarnas museum.
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Till läsningen

Blecket är mycket skört och har korrosionsfläckar på flera ställen. Dock 
har det bevarats i sin helhet, förutom det övre vänstra hörnet. I bleckets 
högre ände finns en vertikal spricka i metallen, som går genom hela 
skriftytan.

Runa 1 på sida A består av en huvudstav och en mjukt böjd bistav som 
korsar huvudstaven i dess övre del och sedan går uppåt till kantlinjen. 
Den sannolikaste läsningen är k, framför allt på grund av bistavens form 
och placering, men läsningen a, som föreslås som alternativ av Gustavson 
(2009a) (och även Agåker 2010) kan inte helt uteslutas, eftersom bistaven 
korsar huvudstaven och går ett stycke ner till vänster. På huvudstavens 
högra sida i den mittre delen av skriftytan finns en fördjupning i metallen, 
som går ner till höger. Den kan påminna om en ristad linje, men under 
förstoring (på fyra gånger) blir det tydligt att detta knappast är fallet. 
Runa 2 är utan tvekan u. Runa 3 har en mycket svagt ristad bistav i 
mitten av huvudstaven, som går från vänster och ner till höger. Snædal 
Brink (i Gustavson & Snædal Brink 1984:250) skriver om denna runa att 
”[t]ill höger om dess mitt finns diffusa streck snett uppåt och nedåt höger. 
Det kan inte uteslutas att runan varit h”. Jag urskiljer dock bara strecket 
nedåt höger och föreslår därför läsningen n med frågetecken. Runa 4 är 
sannolikt a. Gustavson (2009a) menar att läsningen k är sannolikare, men 
bistaven sitter inte tillräckligt högt och når heller inte upp till den övre 
kantlinjen. Runa 5 består av en kort huvudstav, som inte når den övre 
kantlinjen, samt en bistav vardera på höger och vänster sida, vilka går 
från huvudstavens mittre del och ner till kantlinjen. Sprickan i metallen 
går längs huvudstaven, varför denna blir nästan osynlig, men på ett ställe 
syns den ristade lodräta linjen tydligt. Jag föreslår att läsa runan som R 
men markerar läsningen som osäker på grund av sprickan. Snædal Brink 
(i Gustavson & Snædal Brink 1984:250) uppfattar antagligen den vänstra 
bistaven som runans huvudstav och uppmärksammar därför endast den 
högre bistaven: ”[Runan] tycks ha bestått av en svagt diagonalt ristad 
huvudstav. Strax ovanför dess mitt utgår en bistav snett nedåt höger, 
skadad i mitten av sprickskadorna i blecket. Runan kan alltså ha varit 
n.” Även Gustavson (2009a) uppmärksammar endast den högra bistaven: 
”Av runa 5 återstår en bistav som från halv runhöjd ... är skuren snett 
nedåt höger till bleckets nedre kant. Runan ha varit en u- eller R-runa. 
Vad som på foto ser ut som nedre delen av en huvudstav är en spricka i 
metallen.”

Om inskriften på baksidan säger Snædal Brink (i Gustavson & Snædal 
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Brink 1984:250) att den består av ”runliknande tecken av vilka inget kan 
med säkerhet typbestämmas”. Jag kan delvis hålla med henne om att 
det är svårt att typbestämma runorna på B-sidan, men jag kan inte hålla 
med om att runorna på baksidan endast är runliknande tecken. På sida 
B finns fyra runor. Runa 6 kan vara en a-runa, men dess huvudstav är 
förstörd av samma spricka, som drabbade runa 5. Runa 7 kan vara ett u 
med lågt ansatt bistav. Bistaven verkar dock inte nå fram till den nedre 
kantlinjen, varför också läsningen n måste övervägas. Runa 8 ser ut som 
en bindruna 9au, men u-runans bistav sitter alldeles för nära huvudstaven; 
möjligen korsar den också huvudstaven och fortsätter upp till vänster. I 
det senare fallet kan läsningen h övervägas. Jag markerar därför runan 
med ett streck. Runa 9 är skadad i toppen, men såväl dess huvudstav som 
dess bistav är synliga. Runan kan läsas som a.
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Sverige, Uppland

17. Hovgårdsblecket (U NOR1994;26A)
Hovgården, Adelsö socken; figurer 17.0–17.9. Avsnitt 5.1.2 i huvudtexten.

Figur 17.0. Hovgårdsblecket, teckning: sidorna A (höger) och B (vänster).

1    2  3     4  5    6      7  8      9             10                       11              12    

   13     14           15             16          17       18     19          20            21    

      22            23     24          25          26           27         28           29        30

           31         32        33       34     35          36      37       38       39  40   41  42  43      
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Jan Owes translitterering i SRD som baseras på Thorgunn Snædals 
preliminära teckning (se denna i Gustavson 1994:26):

A: : iii 5 -sk 5 isi-n ¶ (th-o----

                       ¹          5            ¹0                   ¹5
B: -k-o-þto£uf--- ¶ t-----!f-

                  ²0          ²5         ³0               ³5

Ny translitterering:

A  1:  5|||6 £¬ka£b8atM!(l£at£o-£ᴅ 5 2(þ-

¹             5               ¹0          
2:  "R-)þu$m£uþ"R(fu- 5

        ¹5                 ²0
B  1:  5 ---(þ"s}-"sþ(fs--b

            ²5                    ³0 
2:  5 t£b}foR£o¹f£u£knº0ma)ka£)oþ---"R£k

                   ³5                             40            

Till läsningen

När Thorgunn Snædal avritade blecket 1994, var det ännu inte konserverat 
och kunde därför inte granskas i detalj. Sedan blecket konserverats syns 
inskriften avsevärt mycket bättre. Min avritning och translitterering 
skiljer sig därför markant från de tidigare gjorda. 

Inskriften är bevarad i sin helhet och löper över två sidor med två rader 
på varje sida. På några ställen kring kanterna har oxidskiktet lossnat 

Figur 17.1. Hovgårdsblecket, sidorna A (ovan) och B (nedan). G. Hildebrands fotografi, SHM.
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(figur 17.1), vilket gör det svårt att urskilja några av runornas toppar och 
baser. På baksidan finns också ett nött ställe med mindre avflagringar 
(vid den högra kortsidan), som skadat två runor i rad 1 och tre runor i 
rad 2 (28–29, 39–41). Vi vet visserligen inte vilken sida som är framsida, 
men det mycket elaborerade skiljetecknet 5|||6 skulle kunna markera 
inskriftens inledning. Läsningen går i så fall från vänster till höger i rad 
1. I rad 2 finns det ett skiljetecken i radens slut. I likhet med det första 
skiljetecknet har detta tecken tre (eller möjligen fyra) triangulära punkter 
med nedåtriktade spetsar, vilket tyder på att runorna i rad 2 inte är 
stupade utan bör läsas på samma sätt som i rad 1, från vänster till höger. 
Skiljetecknens form avslöjar att även baksidan bör läsas på detta sätt: 
först rad 1 och sedan rad 2, bägge från vänster till höger. 

Innan jag övergår till läsningen vill jag kommentera min läsmetod, 
som baseras på två antaganden: att varje runa i denna inskrift kan läsas 
samt att ristaren var metodisk och hade ett fungerande skriftsystem 
bakom sin kryptering. (Jag diskuterar i huvudtextens avsnitt 5.1.2 varför 
jag menar att inskriften kan vara krypterad.) Jag utgår också ifrån att 
krypteringen i sig har principer och är metodisk till sin karaktär, så 
att t.ex. runorna R och m (ú) i balansform bör skilja sig på något sätt, 
och så att ristaren inte skulle använda bindrunan )ku (Ò) i balansform, 
eftersom denna då skulle kunna sammanfalla med m eller R i balansform. 
Dessa antaganden kan vara felaktiga, men det är en hypotes som krävs 
för att alls göra en translitterering möjlig. Jag utgår vidare från att, om 
en bindruna balanseras, alla dess bistavar kommer att balanseras, inte 
bara t.ex. bistavarna i dess övre del. Om vi har runformen , vet vi att 
den inte kan läsas som (fR med balanserade f-bistavar samt en vanlig 
R-runa, utan den måste läsas som bindrunan (fu, för endast då blir alla 
dess bistavar balanserade. Ristaren kan förvisso ha saknat avsikten 
att göra krypteringen fullständigt logisk eller genomskådlig. Det stora 
antalet f-runor i min translitterering skulle t.ex. kunna tyda på att en 
del av dessa skulle kunna vara k-runor med fördubblade bistavar eller 
ytterligare någonting annat. Inskriften skulle också i princip kunna 
vara icke-lexikalisk. Ett metodiskt viktigt inslag i min läsning för detta 
runbleck var att notera vilka av inskriftens linjer som ristats först och 
vilka som ristats sedan ovanpå dessa. Jag menar att detta kan avslöja en 
hel del om ristarens intentioner bakom runornas uppbyggnad. Även om 
det inte hjälper mig att identifiera runorna i varje enskilt fall, hoppas jag 
att iakttagelserna kan vara av vikt i framtida translittereringsförsök. 

Runa 1 kan antingen vara ett stort kryssformat inledningstecken eller 
en äldre ¬-runa. På Gorodiščeblecket 1 har vi samma tecken, som också 
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kan läsas både som ¬ (möjligen använt på samma sätt som i Rökstenens 
med äldre runor krypterade rader, så att den även kan stå för /k/) och som 
ett inledningstecken. Vilken variant som är troligast är svårt att avgöra. 
Hade Hovgårdsinskriften inte haft några andra äldre runor, skulle den 
troligare tolkningen ha varit ett inledningstecken, vilket då hade kunnat 
jämföras med de liknande avslutningstecknen i form av ett stort kryss, 
som finns på Gothemstenen G  157, på Kärnbostenen Sö  176 och på 
Söderbystenen Gs 13 (se Källström 2012:123 f.). Inskriften har dock en 
del runformer som ser ut som äldre runor och till utseendet påminner om 
just Rökstenens äldre runor. Runa 2 är k med en lång och lätt böjd bistav. 
Runa 3 är a med en uppåtgående bistav på höger sida om huvudstaven.

Runa 4 har en märklig form och påminner 
om ett par glasögon. Kan den vara något slags 
misslyckad eller krypterad b-runa (figur 17.2)? Det 
är intressant att notera att runan förmodligen är 
ristad med tre linjer (figur 17.3, grön färg först, 
därefter brun och sedan svart). Vi har en annan, 
säker b-runa i denna inskrift (r. 30), som också 
ristats med tre linjer och vars bågar överlappar 
varandra på ett ovanligt sätt. Runa 5 ser ut som en 
äldre runa ï. Den skulle ändå möjligen kunna vara 
en bindruna 8ta eller 8at, men a-runans bistav är så 
lågt ansatt att jag markerar läsningen som osäker. 
Runa 6 ser ut som en äldre runa M i balansform. 
Samma runform återfinns på Ladogablecket och 
Gorodiščeblecket 1, och jag läser den som M i 
dessa inskrifter. Runa 7 kan antingen läsas som 
bindrunan (l£a, och runa 8 som t. Alternativt kan de 
tillsammans läsas som en äldre e-runa av samma 
form som på Rökstenen (Ög  136, sida C, rad 9 i 
runföljden Mo¬Meni).

Runa 9 kan vara en långkvistruna o i 
balansform, en förstärkt runa h eller en förstärkt runa A. Jag föredrar den 
första varianten. Samma runform finns även på Gorodiščeblecken, där 
jag också föredrar att läsa den som o. På Solbergablecket 1 finns också 
en sådan runa, som av mig får läsningen o. Runa 10 påminner åter om 
Gorodiščeblecket 1, närmare bestämt om dess sista runa på framsidan, 
som saknar säker läsning. Hovgårdsbleckets variant skiljer sig såtillvida 
att runans vänstra och högra sida här är symmetriska. Runa 11 kan vara 
en äldre ᴅ-runa, och det är svårt att här föreslå någon annan godtagbar 

Figur 17.2. Runa 4.

Figur 17.3. Runa 4.
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läsning. Man skulle dock för att vara uttömmande även kunna lägga till 
en möjlig läsning ¬. Sedan följer ett skiljetecken bestående av två eller tre 
triangulära punkter, förenade med en vertikal linje. Den övre punkten är 
skadad av kantens avsöndring. 

Runa 12 består av en huvudstav, två bågar i huvudstavens övre del 
(den ena på vänster sida, den andra på höger men med den övre delen 
bortflagrad) och sex uppåtriktade bistavar: tre på vänster sida och tre på 
höger. Detta kan knappast vara en kvistruna, men möjligen kan det vara 
fråga om en bindruna i balansform. Jag kan dock inte föreslå någon säker 
läsning, eftersom runans övre högra sida är skadad. Runa 13 i rad 2 kan 
vara R eller m i balansform. Runa 16 har samma form som runa 13, men 
den är kantad med två linjer, som upprepar runans konturer. Kan detta 
vara ett sätt att skilja på R och m i balansform? Jag utgår ifrån att ristaren 
gör skillnad på m och R i balansform, och föreslår därför att försöka läsa 
runorna 13 och 19 som R och runa 16 som m. Runa 14 ser ut som en 
äldre ¬-runa, men den har inom sina beståndsdelar även andra linjer, 
som påminner om små sadeltak (^). Jag är inte i stånd att föreslå någon 
läsning för denna runa men noterar att r-runor lyser med sin frånvaro i 
inskriften. Kan denna runa möjligen vara ett krypterat r? 

Runa 15 består av en huvudstav, två bågar i övre delen (den ena på 
vänster sidan och den andra på höger) samt två böjda bistavar i den nedre 
delen (den ena på vänster sida och den andra på höger). Runan kan alltså 
läsas som bindrunan )þu eller )uþ i balansform. Runa 16 ser ut som m 
eller R i balansform men har ytterligare två linjer, som upprepar runans 
konturer. Jag föreslår att läsa den som m. Den omvända läsningen bör 
dock också övervägas. Runa 17 kan läsas som u med en fördubblad bistav 
eller som en bindruna 9uu. Jag föredrar den första lösningen. Runa 18 är þ 
i balansform. Runa 19 är R i balansform. Runa 20 kan vara en bindruna (fu 
eller (uf i balansform. Det enda som bekymrar här är att runan har ristats 
(figur 17.4, grön färg först, därefter brun 
och sedan svart) med fem separata linjer 
och inte med sju, som man kanske skulle 
förvänta sig av en bindruna (fu i balansform. 
Ristarens handstil verkar emellertid säker 
och sparsam även på andra ställen, varför 
det är möjligt att f-runans bistavar övergått 
i u-runans bistavar, eftersom ristaren var väl 
förberedd och visste vilka tecken som skulle 
göras. Runa 21 ser ut som en fläta. Den kan 
vara en bindruna i balansform, som kan Figur 17.4. Runa 20
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innehålla runorna f och u (med fördubblade bistavar?). Dess övre bistav 
ser emellertid ut som en k-bistav och förefaller inte balanserad, vilket 

strider mot ristarens förmodade metodiska 
tillämpning av balanseringsprincipen på 
hela runan. Om vi närmare undersöker vilka 
linjer som ristats först och vilka som sedan 
korsar dessa linjer, får vi följande bild (figur 
17.5, grön färg markerar de första tre linjerna, 
orange färg den fjärde linjen, brun färg den 
femte och svart de avslutande tre linjerna): en 
balansruna k, vilken sedan kom att överlappas 
av en balansruna R eller m; därefter tillkom 
u-runan i balansform samt den övre bistaven, 

som påminner om den vanliga k-runan. Betyder då detta att runan kan 
läsas som ¹kum eller ¹muk? Raden avslutas med ett skiljetecken med tre 
eller snarare fyra triangulära punkter.

Rad 1 på sida B inleds med ett skiljetecken bestående av tre punkter. 
Runa 22 liknar runa 20 (figur 17.6). Den har ristats på ett liknande sätt. 
Runans övre bistav är alltså inte balanserad och har kanske ett annat syfte 
än att vara just en bistav. Hade det inte varit för den, hade runan kunnat 
vara bindrunan (fu i balansform. Runa 23 ser överhuvudtaget inte ut som 

en runa utan påminner mer om ett kinesiskt skrivtecken (figur 17.7). Om 
man anstränger sig, kan man visserligen ana en bindruna ±kun med en 
linje som upprepar k-runans konturer, men n-runans bistav fästs på just 
denna linje, varför det kunde vara möjligt att linjen är f-runans andra 
bistav, som blivit avsiktligt förlängd till en ny huvudstav, så att runans 
nedre del har en fördubblad huvudstav. Undersöker man hur runan ristats 
(figur 17.7), ser man emellertid att denna läsning knappast är riktig. Jag 
kan i nuläget inte föreslå någon läsning för den. Runa 24 kan vara en 

Figur 17.5. Runa 21.

Figur 17.6. Runa 22. Grön färg först, därefter brun och sedan svart.
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bindruna, som baseras 
på en s-runa. På dess 
vänstra stav finns två 
nedåtriktade, och på 
dess högra stav två 
uppåtriktade bistavar. 
Det kan vara bindrunan 

8so eller 8os i balansform 
(själva s-runan behöver 
knappast balanseras, 
men o-runans vänstra 
bistavar upprepas på 
höger sida). Jag kan 

dock inte frigöra mig från intrycket att runans huvudstav liksom har 
huggits itu och delats upp i två delar, som lagts bredvid varandra och 
förenats med en extra linje. Om detta intryck stämmer, kan runan förstås 
som ett b eller o (É). 

Runa 25 (figur 17.8) kan förstås som en bindruna (þs i balansform 
eller som ituhugget þ. Runa 26 (figur 17.8) ser ut som en besynnerlig 
kvistruna, som i likhet med de två föregående runorna baseras på ett slags 

s-runa: på dess vänstra stav 
finns fyra bistavar, och på 
dess högra stav en båge. 
Kan runan vara 4/1 (med 
ättens nummer till höger 
och runans nummer till 
vänster om huvudstaven)? 
Detta är emellertid inte 
det mest spridda sättet att 
rista kvistrunor. Dessa har 

vanligen ättens nummer till vänster om huvudstaven och runans till 
höger. Kan runan vara en bindruna }-sþ? (eller (-þ, om den s-formade 
zickzacklinjen endast är ett avsiktligt vilseledande sätt att rista runans 
styckade huvudstav)? 

Runa 27 ser ut som bindrunan (fs med ett stols-s och f-bistavar på 
vänster sida om huvudstaven. Runa 28 är skadad i sin nedre del; den övre 
delen är synlig och ser ut som en gran med fem grenar, två på vänster 
sida om huvudstaven och tre på höger sida, alla nedåtriktade. Denna runa 
kan också vara en koordinatruna. Också den nedre delen av runa 29 är 
skadad, men den övre delen ser ut som f i balansform. Runa 30 är b med 

Figur 17.7. Runa 23.. 

Figur 17.8. Runorna 25–26. 
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två bågar som överlappar varandra (samma form av b-runor finns på 
Deernessblecket). 

Nästa rad inleds med ett skiljetecken bestående av två eller kanske 
tre triangulära punkter (den nedre är dock skadad av avsöndringen 
vid kanten). Runa 31 kan vara t med dubbelsidiga bistavar (figur 17.9). 
Runa 32 hade kunnat vara en kortkvistruna b i balansform, om inte 
inskriften redan hade b-runan i långkvistform. Möjligen kan runan 
vara en kortkvistruna o i balansform, i vilket fall ristaren använder sig 
av såväl långkvist- som kortkvistvarianter (Ë, Í och o). Problemet är då 
att o-runan brukar ha nedåtriktade bistavar (till vänster eller höger om 
huvudstaven): på Ladogablecket och Gorodiščeblecken har vi just denna 

form på en balanserad 
o-runa ( o). Det skulle kunna 
tänkas att runa 32 är en 
bindruna 9aa i balansform, 
men inte heller detta är 
oproblematiskt, eftersom 
fördubblade a- eller n-runor 
är mindre genomskådliga 
än t.ex. u-eller h-runor. 

Man kan då fråga sig om vi inte på flera ställen i inskriften har sådana n 
eller a-runor med dubbla bistavar, vilket skulle göra en translitterering 
omöjlig. Eftersom jag här gjort ett metodiskt val, där jag utgår från att 
ristaren hade ett fungerande krypteringssystem, väljer jag emellertid att 
läsa runan som en kortkvistruna b eller o balansform, trots att båda dessa 
läsningar är oväntade. 

Runa 33 är av allt att döma en vanlig (icke-balanserad) bindruna, som 
kan läsas som ¹tafR eller }ofR, beroende på om de två bistavarna till vänster 
om huvudstavens övre del utgör en ensam runa (o) eller två runor (t och 
a). Runa 34 är en balansruna o eller ett förstärkt A eller h. Runa 35 är en 
balanserad bindruna, som kan läsas som ¹kfnu eller ¹afnu, beroende på 
om dess övre bistavar hör till a-runan eller k-runan. n-runans bistavar 
kan knappast utgöras av u-runans fördubblade bågar, eftersom dessa inte 
når kantlinjen. Runa 36 kan vara en obalanserad bindruna 0ma, men dess 
övre bistavar når inte den vågräta linjen, vilket innebär att läsningen av 
m-runan är osäker. 

Runa 37 är en bindruna )ka i balansform. Runa 38 kan vara en bind-
runa )oþ, men o-runans bistavar riktas uppåt, vilket är ovanligt. Jag 
markerar därför denna läsning som osäker. Läsningen )bþ måste också 
noteras som tänkbar, men knappast sannolik. Runa 39 är skadad, men 

Figur 17.9. Runorna 31–32.
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de synliga linjerna påminner om i-runan på Gorodiščeblecken, som 
har en huvudstav omsvept av två s-formade linjer. Samma form, men 
med en s-formad linje, har Rökstenens i-runor i den med äldre runor 
ristade delen. Även runorna 40–41 är skadade, och jag urskiljer på runa 
40 två huvudstavar och en möjlig uppåtgående bistav på den andra 
huvudstavens högra sida. Runa 42 kan vara R i balansform (eller också 
m). Runa 43 är också något skadad i nedre delen. Den övre delen skulle 
kunna läsas som en vanlig k-runa, men runans bistav är för kort och sitter 
för högt, i synnerhet om man jämför den med den andra säkra k-runan 
(2), som återfinns på sida A. Jag markerar därför läsningen som osäker.

18. Björköblecket 1 (U NOR2002;26)
Borg (Garnisonen), Birka; figurer 18.0–18.5. Avsnitt 5.1.3 i huvudtexten.

   21         22  23     24   25  26  27   28    29  30  31
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 1   2    3    4   5     6   7          8   9     10  11 12

Figur 18.0. Björköblecken 1 och 2, teckning: 
                 sidorna A (höger) och B (vänster).

13 14   15 16 17 18 19   20

                 1 2        3              4

    21              22 23     24   25  26   27   28   29  30  31



Helmer Gustavsons translitterering (2002:26–28):

A: arsiarþir- + 2þâi

¹         5                   ¹0
B: miRi-þ ¶ ...i...-fri-k2þ"k-

     ¹5                            ²0        ²5        

Ny translitterering:

A: £b£ara£ua!rir + £þoi

¹            5                 ¹0
B: --£R"s-2þ--+¶ ...-...--!r-ukþ---

 ¹5           ²0                             ²5            ³0

Figur 18.1. Björköblecken 1 och 2, fotografi: 
                 sidorna A (ovan) och B (nedan).
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Till läsningen

Blecket har bevarats i sin helhet. Det har ett runt hål för upphängning vid 
högra kortsidan och hålls av en koppartråd samman med Björköblecket 
2. Oxidskiktet saknas längs kanterna på både fram- och baksidan, och 
ytan är täckt med små gropar och flagor. Läsningen försvåras dock inte 
bara av dessa utvittringar, utan också av ett antal ornamentala linjer, som 
går in i inskriften. De ornamentala linjerna går längs långsidorna och är 
ristade ovanpå runorna. På framsidan (figur 18.0) är de inte raka (som 
på baksidan eller på Björköblecket 2), utan ger intrycket av att vara ett 
försök att avbilda moln (himlen?) och holmar (jorden?).

De första nio runorna lutar svagt åt vänster. Runa 1 består av en 
huvudstav och två uppåtgående bistavar, som korsar huvudstaven från 
vänster till höger i dess mittre del. En sådan form har kortkvistrunan 
b. Runans vänstra sida är emellertid skadad av metallavflagring längs 
kanten, varför jag markerar läsningen som osäker. Runa 2 kan vara a, 
men det är svårt att avgöra om bistaven är dubbelsidig eller ensidig. Jag 
kan urskilja den på höger sida om huvudstaven, men även på vänster sida 
kan man spåra något. Jag kan emellertid inte vara säker på vad jag ser på 
grund av de många små utvittringarna kring runans huvudstav. 

Runa 3 är r. Den består av en huvudstav, en mjuk och rätt stor båge, 
som täcker huvudstavens övre del och hälften av dess mittdel, samt 
av en bistav, som utgår från bågens nedre del och går ner till kanten. 
Runa 4 kan knappast vara ett stols-s, som Gustavson föreslår (r. 3 i hans 
räkning); den har en kort ensidig uppåtgående bistav på huvudstavens 
högra sida, och jag ser inte att denna bistav skulle förenas med bistaven 
på nästföljande runa. Jag föreslår därför att läsa runa 4 som a. 

Runa 5 har en nedåtgående bistav på vänster sida, som utgår från 
huvudstavens mittre del. Runan har en form som liknar den som u-runor 
ibland har i kortkvistruneinskrifter, även om den är vänd här. Jag föreslår 
därför att läsa den som en vänd u-runa. Runa 6 är a med en dubbelsidig 
bistav. 

Runa 7 är r eller en bindruna )þu. Runans form skiljer sig från runa 3 
r: runans båge är liten och kantig (den består av två linjer), och den är 
ansatt en bit ner på huvudstaven; runans nedre bistav är nedåtgående 
och utgår från huvudstavens mittre del. Runa 9 har samma form. Jag 
föredrar läsningen r både för runa 7 och runa 9, men läsningen )þu är inte 
omöjlig. Därefter ser Gustavson runa þ (7 enligt hans translitterering), 
som jag inte kan finna. Jag ser i alla fall inga spår av någon huvudstav, 
även om det finns en böjd linje i ytans mittre del, som möjligen påminner 
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om þ-runans båge. Linjens position passar emellertid inte inskriftens 
riktning, och till sin karaktär verkar den snarare tillhöra de ornamentala 
linjer, som går tvärs över hela inskriften. 

Runa 8 är i, och runa 9 sannolikast r. I ytans mitt finns vidare ett 
tydligt korsformat skiljetecken + med streck på varje spets (figur 18.2). 

Runa 10 kan vara þ; läsningen 
markeras emellertid som 
osäker, eftersom bågens 
nedre del tycks fortsätta ner 
till vänster och nå kanten 
(figur 18.2). Runa 11 kan utan 
problem läsas som o; den har 
två nedåtriktade bistavar på 
höger sida om huvudstaven. 
Runa 12 är i. Raden avslutas 
med två vertikala ornamentala 
streck (figur 18.3).

Baksidan är kraftigare skadad av utvittringar än framsidan (figur 18.4). 
Den är indelad i två rader, och förutom en radindelande linje finns det 
ytterligare två raka lodräta linjer längs långsidorna. Avståndet mellan 
den övre långsidans kant och den övre linjen är ifyllt med ornamentala 
diagonala streck.

Rad 1 verkar innehålla åtta runor, av vilka runa 15 kan vara R, runa 
16 en kortkvistruna s och runa 18 þ. Därefter följer ett streckat kors 
(figur 18.5) av samma 
typ som på framsidan, 
efter vilket raden fylls 
med ornamentala streck. 
Rad 2 tycks bestå av 14 
eller 16 runor. Jag inleder 
translittereringen av rad 2 
med tre punkter, eftersom 
jag inte kan vara säker på 
att det endast fattas en runa 
före runa 21, trots att detta 
verkar vara det troligaste. 
Därefter följer antagligen två eller tre runor till, som också markeras med 
tre punkter i translittereringen. Nästföljande fyra runor, 22–25, läses av 
Gustavson som -fri (r. 21–24). Jag håller bara med om läsningen r för 
runa 24 (23) men markerar även den som osäker, eftersom runans båge 

Figur 18.2. Runorna 8–11.

Figur 18.3. Runorna 11–12.
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verkar ha ristats mellan raderna. Därefter kan jag identifiera runorna 26–
28 som ukþ (figur 18.5). De följande tre runorna kan inte identifieras och 
markeras därför med tre streck.

Figur 18.4. Runorna på baksidan.

Figur 18.5. Skiljetecknet i rad 1 och runorna 25–28 i rad 2.
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19. Björköblecket 2 (U NOR2002;28)
Borg (Garnisonen), Birka; figur 18.0–18.1, 19.1. Avsnitt 5.1.3 i huvudtexten.

Helmer Gustavson translitterering (2002:28):

A: iþiu

     ¹
B: !i!f
    5

Ny translitterering:

A: !iþ-£u

     ¹
B: +

Till läsningen

Både framsidan och baksidan innehåller linjer som går längs långsidorna, 
antagligen i dekorativt syfte (figur 18.0, 18.1 och 19.1). Avståndet mellan 
linjerna och långsidornas kanter är ifyllt med ornamentala streck, som 
påminner om R-runans nedre del. 
Mittytan på framsidan verkar 
vara ifylld med runor. Jag kan 
dock inte utesluta att den första 
raka linjen (runa 1) är ornamental 
och således inte kan läsas som i. 
Runa 2 kan identifieras som þ. Av 
runa 3 ser jag knappt några spår 
alls. Runa 4 kan möjligen vara u. 
En böjd lång linje, som utgår från 
dess topp och går till vänster, tillhör ornamentiken; den är av samma typ 
som på framsidan av Björköblecket 1. Därefter följer ytterligare två böjda 
linjer, som lutar åt höger. De förefaller också vara ornamentala. 

Baksidan inleds med ett streckat kors av den typ, som finns på 
Björköblecket 1 (på fram- och baksidan). Det som följer därefter bedömer 
jag snarare vara ornamentala streck än ett försök att rista runor. Helt 
säker kan man förvisso inte vara att det inte döljer sig någon runa i denna 
ornamentik, men jag väljer att inte försöka gissa vilken eller vilka runor 
detta då skulle kunna vara.

Figur 19.1. Runorna 2–4.
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20. Gamla Uppsalablecket 1 (U ATA 351-1769-2014)
Gamla Uppsala, Uppland; figurer 20.0–20.3. Avsnitt 4.4 i huvudtexten. 

Magnus Källströms translitterering (2014b:1–4):

A: halhiia... ¶ ...-hiialbi ¶ ...rinah

¹        5                          ¹0       ¹5                    ²0
B: alhi... ¶ mika(ln... ¶ ...atrina

                   ²5                             ³0        ³5 

Ny translitterering:

A: halhiia... ¶ ...-hiialbi ¶ ...rinah

¹        5                          ¹0       ¹5                    ²0
B: alhi... ¶ mika(el... ¶ ...atrina

                   ²5                             ³0        ³5

Figur 20.0. Gamla Uppsalablecket 1, teckning: sidorna A (vänster) och B (höger).

1            2          3             4    5  6   7

  8            9              10     11    12    13 14 15

16               17      18           19       20

21        22              23            24

    25     26     27        28       29

30        31          32               33      34
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Till läsningen

Blecket är nu behandlat med lack eller 
vax, och det är mycket svårt att se runorna 
eftersom belysning reflekteras. Trots 
denna svårighet kunde jag med hjälp av 
stereomikroskop konstatera att Källströms 
läsning och avteckning är korrekta. Det 
finns bara tre små kommentarer att ge till 
hans läsning. Runa 16 r har ytterligare en 
bistav, som saknas på Källströms teckning. 
Källström markerar inte den eftersom 
han inte var säker om det han såg var en 
ristad linje eller en spricka i metallen. Jag 
är emellertid säker på att det handlar om 
en ristad linje (figur 20.2, svart pil). 

Runa 24 i skulle kunna ha en 
nedåtriktad bistav på höger sida om 
huvudstaven i dess mittre del. Trots att 
jag undersökte detta ställe med belysning 
från olika håll är jag fortfarande inte helt 
övertygad att det inte är någon optisk 
villa, utan att bistaven finns där (figur 
20.3, svart pil). Den tredje kommentaren 
angår den förmodade bindrunan (ln. Lena 

Peterson föreslog (i en kommentar till mitt avhandlingsmanus) att denna 
runa skulle kunna vara en bindruna (el: den förmodade n-bistaven kan ju 
uppfattas som en stingning. Detta är en frestande lösning för tolkningens 
problem med namnet Mikael.

Figur 20.1. Gamla Uppsalablecket 1.

Figur 20.2. Runa 16. Figur 20.3. Runa 24.
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21. Gamla Uppsalablecket 2 (utan signum)
Gamla Uppsala, Uppland; figurer 21.0–21.1. Avsnitt 5.2.1 i huvudtexten.

Magnus Källströms translitterering (2017):

A: -ho--hou 

        ¹         5
B: -ohb-hob  

                         ¹0           ¹5
Ny translitterering:

A: -ho£b-hou 

        ¹         5
B: -oh£b-ho£b  

                       ¹0           ¹5

Figur 21.0. Gamla Uppsalablecket 2, teckning: sidorna A (ovan) och B (nedan).

    1         2                3        4           5               6         7         8

    9             10        11           12         13      14        15       16
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Till läsningen

Bleckets yta på sida B flagrar kraftigt (figur 21.1). Runa 1 har samma 
form som runorna 5, 9 och 13, nämligen þ. Samma form har balansrunan 
m på Ladogablecket och balansrunorna m och R på Solbergablecket 1. 
Runa 4 har formen q. Detta är samma form som balansrunorna b har 
på Solbergablecket 1. Jag föreslår därför att translitterera runan som ett 
osäkert b. Runorna 7–8 ou är något skadade av en reva i metallen, men 
deras läsning är säker.

Figur 21.1. Gamla Uppsalablecket 2, fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).
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22. Hässelbyblecket (U FJÖLNIR1985:2;28)
Hässelby, Uppsala, Uppland; figurer 22.0–22.5. Avsnitt 5.3.2 i huvudtexten.

Figur 22.0. Hässelbyblecket, teckning 2017.

Figur 22.1. Hässelbyblecket, Leif Karlenbys teckning 1984.
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Leif Karlenbys translitterering (rekonstruerad av mig på grundval 
av hans teckning och beskrivning i 1985:48–49):

A: ..£k£u-...¶ ...f...¶ ....£u£k£as--...¶...-kh--...

 ¹                                        5            ¹0                       ¹5
B: ...

Ny translitterering:

A: ...--[-...¶ ...f...] ¶ ...£u-----... ¶ ...-£ah£k-...

         ¹                                           5         ¹0                            ¹5
B: ...

Till läsningen

När Leif Karlenby undersökte det fragmenterade Hässelbyblecket, var det 
i två bitar. Raderna 1 och 2 befann sig på den mindre biten och raderna 3 
och 4 på den större (se Karlenbys illustration i figur 22.1). På den senares 
baksida kunde man se några ristade streck och resterna av ett runt hål. 
Den mindre biten har nu skadats ytterligare. Jag identifierar den bland 
många små bitar (det ligger metallbitar med ristade linjer i låda, figur 
22.5) genom dess form och genom ramlinjen, som fortfarande är synlig. 

Figur 22.2. Hässelbyblecket, fotografi.
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Av runorna 1–3 återstår rester av två huvudstavar (figur 22.3, svarta pilar) 
Av runa 4 f, som Karlenby 
bedömde som säker, finns inga 
spår kvar. Också den andra 
biten har gått sönder i sin övre 
del, och topparna på runorna 
5–10 är nu borta (figur 22.4). 
Trots detta kan man identifiera 
runa 5 som ett osäkert u, 
eftersom dess bistav har den 
karakteristiska lutningen åt 
vänster. Av runa 11 återstår 
rester av en huvudstav. På dess 
övre del sitter en bit av metall, 
vilket tyder på att blecket 
varit vikt (figur 22.4). Runa 
12 bedömer Karlenby vara ett 
säkert k; jag kan emellertid inte 
hålla med honom om detta, 
eftersom runans bistav korsar 
huvudstaven och fortsätter 
ner till vänster, samtidigt som 
dess övre spets inte når den 
övre ramlinjen. Läsningen a 
förefaller därför troligare. Runa 
13 kan läsas som ett säkert h 

med två tämligen långa bistavar, som korsar varandra i huvudstavens 
mitt (figur 22.4). Runa 14 består av en huvudstav och en bistav, som 
verkar utgå från huvudstavens mitt, gå upp till höger och nå ramlinjen. 
Runa 14 kan således vara k. Därefter syns det spår av ytterligare en stav 

i fragmentets söndriga 
kant. 

Baksidan kunde jag 
inte se, eftersom jag 
inte vågade vända på 
fragmentet på grund 
av dess skörhet. 

Figur 22.3. Rester av två huvudstavar.

Figur 22.4. Runorna 5–15.

Figur 22.5. Metallbitar med spår av ristade linjer.
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Järfällablecket (U Fv1969;210)
Veddesta gård, Järfälla socken; figurer 23.0–23.8. Avsnitt 4.2 i huvudtexten. 

Figur 23.0. Järfällablecket, teckning: sidorna A (ovan) och B (nedan).               

1         2         3              4             5         6       7

8          9               10      11       12     13   14     15                16  

Figur 23.1. Järfällablecket, fotografi: sida A. Blecket ligger på det fordral som det hittades i.
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Helmer Gustavsons translitterering (1969:210):

A: ilfusun

     ¹      5
B: ibiþRu"a

        ¹0     

Ny translitterering:

A:ilfusr9n£u

    ¹      5
B: !ikbiþ!iRu£a

         ¹0         ¹5

Till läsningen

Inskriften är täckt med ett nät av linjer, som är avsiktligt ristade men 
som är grundare än runornas linjer (författarens teckning, figur 23.3). De 
går diagonalt tvärs över hela inskriften på såväl fram- som baksida. På 
framsidan är de något tydligare vid bleckets högra kortsida och försvårar 
läsningen av runorna där. Dessa linjer ristades före inskriftens linjer, och 
man ser hur runornas bistavar korsar över dem.

Runföljden 1–5 på sida A läser jag på samma sätt på Gustavson. 
Runa 6 får läsningen u av Gustavson, men jag föredrar att läsa den 
som r. Gustavson kommenterar inte denna runa i sin läsningsrapport, 
men på hans teckning (1969:209) kan man se att också han iakttar att 
bistavens nedre del gör en sväng inåt (figur 23.4, svart pil 1). Även den 

Figur 23.2. Järfällablecket, fotografi: sida B. Bleckets fodral, sida A och B.                
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inomskriftliga kontexten tyder på att 
runa 6 skall läsas som r snarare än 
som u: de övriga u-runorna (4 och 15) 
i denna inskrift har en annan form, 
nämligen runorna 4 och 15. Runa 4 u har 
en huvudstav vars övre del är böjd till 
höger, antagligen på grund av f-runans 
långa bistavar, som låg i vägen, medan 
dess bistav utgår från huvudstavens 
topp och går ner mot höger utan att böja 
sig inåt. Runa 15 u har förlorat något av 
sin övre del i en avflagring, men dess 
form är ändå tydlig: bistaven utgår från 
huvudstaven och går nedåt mot höger. 

För att finna ytterligare stöd för min läsning har jag sökt andra r-runor 
på metallföremål med liknande form och har funnit en på Klintablecket 1 
i runföljden run (figur 38.2). 

Runa 7, som hos Gustavson har fått läsningen n, kan möjligen läsas 
som en bindruna 9n£u. Gustavson (1969:210) skriver att ”[r]istaren tycks 

ha ristat huvudstaven 
ett flertal gånger och 
därvid inte ha hållit 
verktyget i samma spår”.  
Frågan är dock varför 
ristaren skulle ha ristat 
en huvudstav tre gånger. 
Jag föreslår därför att 
linjen till vänster om 
huvudstaven är en 
dubblering av denna, 
medan linjen till höger 
om den i själva verket 
är u-runans bistav (figur 
23.4, svart pil 2). Denna 
linje går från runans övre 

del och ner till höger. En av nätets linjer verkar sammanfalla med den övre 
delen av u-runans bistav och det är denna linje som korsar huvudstaven 
och sedan fortsätter ännu längre åt höger. (Dess nedre del har dock gått 
förlorad i en avflagring.) Den andra bistaven hos runa 7 är en dubbelsidig 
kort linje (figur 23.4, vit pil 1): den korsar huvudstavens mellersta del och 

Figur 23.3. Författarens teckning.                   

Figur 23.4. Runorna 6–7.            
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går ner till höger. Runan kan på det sättet läsas som 9n£u eller som £9un. På 
u-bistaven finns det också en linje, som verkar tillhöra nätet (figur 23.4. 
vit pil 2). Avståndet mellan huvudstaven och bistaven i runa 7 är inte 

lika stort som i runa 15, men detta kan förklaras med 
platsbrist eller med antagandet att det handlar om en 
rättelse. Bindrunor i vikingatida inskrifter används 
oftast för att rätta skrivfel (MacLeod 2002:152–154), 
och jag antar att det är fallet även här. Ristaren kan 
ha ristat n efter r och upptäckt att runan u saknades 
mitt emellan. Detta skulle kunna förklara runans för 
denna inskrift ovanligt smala form. 

På sida B ser jag en huvudstav till vänster om runa 
9 (8 i Gustavsons läsning). Den är ristad mycket nära 
kanten och kan läsas som i (figur 23.5, vit pil). Nästa 
runa, som av Gustavson läses som i, har en bistav 
som går från huvudstavens mellersta del och upp 
till höger (figur 23.6, svart pil). Gustavson (1969:211) 
menar emellertid att denna bistav är en tillfällig 
skåra: ”Den vinkelböjda skåran till höger om 8 i är 
av annan karaktär än de avsiktligt ristade linjerna.” 

Jag håller inte med honom om detta. Linjen är möjligen något grundare 
än huvudstaven men den har samma avsiktliga karaktär. Mitt förslag är 
att läsa runan som k, vilket också kan 
förklara det annars ovanligt stora 
avståndet mellan denna och nästa 
runa. Några liknande avstånd finns 
inte mellan andra runor på detta 
bleck. 

Mellan runorna 12 och 14 
(11 och 12 i Gustavsons läsning) 
ser Gustavson en avlång, lodrät 
fördjupning, som han anser vara 
naturlig (figur 23.7, svart pil). Jag 
menar dock att det finns en ristad 
linje (figur 23.8, svart pil) i denna 
naturliga fördjupning, som inte är 
lika lång som fördjupningen. Jag 
uppfattade först denna ristade linje 
som en del av nätets linjer, men 
efter att ha försökt tolka inskriften 

Figur 23.5. Runa 8.

Figur 23.6. Runa 9.
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återvände jag till detta ställe och upptäckte att alla nätets linjer är 
diagonala förutom denna enda. Det är därför möjligt att det handlar om 
en i-runa. Den sista runan a är markerad som osäker i Gustavsons läsning. 
Både dess huvudstav och bistav är synliga, men bistaven är mycket kort 
och svår att urskilja. Jag markerar därför också denna runa som osäker. 
Efter min läsning växer antalet runor med två runor till totalt 16. 

Figur 23.7. Runorna 12–15.                            Figur 23.8. Runa 13.  
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24. Sigtunablecket 1 (U Fv1933;134)
Kvarteret Granhäcken, Sigtuna; figurer 24.0–24.9. Avsnitt 3.2 i huvudtexten.

Figur 24.0 Sigtunablecket 1, teckning: sidorna A (höger) och B (vänster).
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Den etablerade translittereringen (SRD):

A: þur x sarriþu x þursatrutinfliuþun(ufuntinis

B: afþiRþriaRþraRulf x ¶ afþiRniunoþiRulfr iii ¶ isiRþisisiRaukis 

    uniRulfrniutlu ¶ ¶ fia

Ny translitterering:

A: 1 þur x sarriþu x þursa

¹               5         ¹0                ¹5
2 trutinfliuþun(ufuntinis

         ²0       ²5             ³0         ³5
B: 1 afþiRþriaRþraRulf x

40        45           50
2 afþiRniunoþiRulfr---

    55         60           65       70
3 ifiRþisisiRaukisuniRulfrniutlu

 75      80        85          90          95      ¹00
A: fia inskrivet mellan þursa och trutin 
     ¹05

Tidigare translittereringar av de sista tre runorna på rad 2 på B-sidan 
samt rad 3 (för diskussion och hänvisningar se huvudtexten, avsnitt 
3.2.2):

Erikssons & Zetterholms translitterering (1933):
iii ¶ isiRþisisiRaukisunirulfrniutlu

Pippings translitterering (1933):
þ ¶ isiRþisiisiRaukiisuniRulfrniutlu

Lindquists translitterering (1936):
iii ¶  i"siRþisisiRaukisunirulfrniutlu

Olsens läsning (1940):
fuþo uniRulfrniutlu

Nordéns translittering (1943):
iii ¶ ikirþikikiraukikunirulfrniutlu

Gustavsons translittereing (2009b):
iii ¶ isiRþisisiRaukisunirulfrniutlu
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Till läsningen

Jag kommer inte att gå igenom inskriften runa för runa, eftersom detta 
redan har gjorts av andra forskare (Lindquist 1932; Eriksson & Zetterholm 

1933). Jag fokuserar bara på de få 
problematiska ställen som finns. 

A-sidan innehåller inga 
direkta lässvårigheter. Runa 36 
är svår att urskilja på grund av 
sin obetydliga storlek men det är 
tydligt att den finns (figur 24.2). 

På sida B finns ”en tunn 
ytskålla, som med något ojämn 
och starkare oxiderad kant 
löper i en krokig linje över två 
av inskriftsraderna” (Eriksson 
& Zetterholm 1933:132). Denna 
fördjupning (”ytskålla”) bildades 

Figur 24.1. Sigtunablecket 1: sidorna A (ovan) och B (nedan). 
                 Gabriel Hildebrands fotografi, SHM.

Figur 24.2. Runa 36.
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antagligen vid bleckets uthamring och den påverkar läsbarheten av två 
runor: 70 och 75. 

Runa 70 har uppfattats som ett stavlöst r av Eriksson & Zetterholm 
(1933:136), vilka menar att denna läsning är säker. Lindquist (1932:16) 
uppfattar först runa 70 (3:17 enligt hans numrering) som ett slags 
skiljetecken. Emellertid ansluter han sig i en senare publikation (1936:32) 
till Erikssons och Zetterholms läsning, varefter han dock uppenbarligen 
ändrar sig på nytt (1987:33, fn.14) under sitt mångåriga arbete med 
Kvinnebyblecket. Efter att ha undersökt blecket är mitt intryck att 

ristaren har utnyttjat fördjupningens kant och förlängt den till den 
stavlösa r-runan (figur 24.3, svart pil markerar fördjupningens kant, vit 
pil markerar r-runans linje). Efter r-runan följer tre tecken, som tidigare 
lästs som i-runor. Dessa i-runor har strukits över med ett streck, som är 
något tunnare än i-runornas och skär över dem (figur 24.3). Jag håller 
alltså inte med Lindquist (1932:95 f.), som menar att ”det [strecket] 
troligtvis är ristat före de tre runor, som äro placerade tvärt ovanpå”. 

Det andra problematiska stället, där samma fördjupning återigen 
försvårar läsningen, finns i rad 3 på sida B. Läsningen för runa 75, som 
ansetts vara en stavlös s-runa, är i själva verket osäker på grund av 
fördjupningens kant. Eriksson & Zetterholm (1933:136) läser detta tecken 
som s men beskriver det på följande sätt: ”hela partiet nedom denna runa 
är emellertid skadat av ärg och runans förlängning nedåt sammanfaller 
med kanten på den ovannämnda ytskållan på denna sida, varför det 
kunde tänkas, att något annat tecken stått på denna plats.” De föreslår 
dock inte någon alternativ läsning. Lindquist läser också runan som "s och 

Figur 24.3. Runorna 70–73.
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kommenterar (1932:16, runa 4:2) att ”en skenbar fortsättning neråt, som 
skulle göra runan till ett l, torde bero på ojämnheter”. Han ser således 
att runans huvudstav fortsätter ner men tror inte att detta var avsiktligt 
gjort av ristaren. Vi kan se mycket tydligt att stavens topp inte börjar vid 
den övre kanten utan något lägre ner (figur 24.4, svart pil 1), samt att den 
börjar med en liten prick eller stingning (figur 24.5, svart pil).

Även på Lindquists teckning (1932, Pl. 2) syns det att staven inte når övre 
kanten. (På Eriksson & Zetterholms teckning (1933:131) framgår detta 
emellertid inte. Denna iakttagelse utesluter möjligheten att läsa runa 75 
som ett stavlöst s. På grund av fördjupningens kant är det svårt att se hur 
staven slutar; men vid justering av belysningens riktning kan man tydligt 
se att staven går igenom fördjupningens kant, och att stavens linje böjs 
något på två ställen på grund av kanten, vilket framgår av figur 23.4 (de 
vita pilarna 1 och 2). På samma sätt böjs även staven på runa 74 (de vita 
pilarna 3 och 4). Man ser också att staven når den nedre vågräta linjen 
och korsar den något (svart pil 2). Det är alltså ingen tvekan om att runan 
har formen f , och just en sådan form har den stavlösa f-runan.Tack vare 
Lena Petersons artikel om de stavlösa runornas grafematiska system 
(1994) vet vi att den stavlösa f-runan skiljer sig från den stavlösa h-runan 

Figur 24.4. Runorna 74–77.
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genom sin längd (s. 246): ”for f and h 
the terminating bar is still redundant 
and height is the distinguishing 
factor between them”. Vi behöver 
därför inte diskutera om punkten 
på stavens topp är avsiktligt ristad 
eller om den tillkommit senare. Ytan 
är visserligen gropig på detta ställe, 
men mitt intryck är att det finns en 
liten ristad prick på toppen, som har 

blivit en aning större på grund av oxidering. Vad gäller längden finns 
inte heller något behov av separat diskussion; det räcker med att jämföra 
vår runa med andra säkra stavlösa f-runor, t.ex. på Malstastenen (Hs 14), 
Sunnåstenen (Hs 15), Högstenen (Hs 12) eller Hälsingtunastenen (Hs 10) 
(se bilder i Peterson 1994:223–252): f-runan är där alltid bara några 
millimeter kortare än i-runan, och detsamma gäller Sigtunableckets 
f-runa.

Man noterar att bleckets ristare var noggrann med att rätta alla 
sina otydligheter eller felskrivningar. I runsekvensen þursa (r. 11–15) 
rättades således r-runans övre bistav (figur 24.6). I runföljden trutin (r. 
16–21) ristades först r-runan istället för u, men detta ändrades sedan. 
Ristaren rättade även t-runans (19) bistavar i samma runföljd (figur 24.7). 
I runföljden n(ufuntin (r. 28–34) på samma sida gjordes åter ett misstag 
med den andra u-runan (r. 30), men den misslyckade bistaven bättrades 
därefter på (figur 24.8). Likaså rättades runa 28 n och 32 t. På sida B i noþiR 
(r. 62–66) förbättrades o-runans nedre bistav (figur 24.9), och i runföljden 
auk på samma sida rättas a-runans (r. 85) bistav. Allt detta får mig att 

misstänka att de tre tecken på sida 
B rad 2, som är överstrukna av en 
ristad linje, möjligen också utgör 
ett slags rättning. Det är märkligt 
att de tre runorna fia inte skulle 
ha fått plats på sida B utan måste 
”pressas in” på sida A mellan þursa 
och trutin. Vad var det som tog 
deras plats på sida B? Jag antar att 
ristaren helt enkelt misslyckades 
med att rista en stavlös f-runa 
mellan två i runor i rad 2 på sida 
B. När detta stod klart, blev det 

Figur 24.5. Runa 75 (toppen).

Figur 24.6. Runorna 13–16 och 104–106.
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nödvändigt att stryka över de tre i-runorna och upprepa sekvensen ifi 
på följande rad. Denna gång lyckades ristaren göra f-runans stav något 

kortare än i-runornas. Det 
som möjligen skulle tala 
emot min hypotes är att det 
kunde ha varit smidigare att 
istället rätta den misslyckade 
f-runan genom att rista två 
bistavar på dess huvudstav 
och på så sätt förvandla 
den till en normal – icke 
stavlös – f-runa. Härigenom 
hade också plats skapats för 

påföljande runor. Vi ser ju ett sådant exempel i runa 29 på sida A rad 2, där 
ristaren först glömde bort någon runa i sekvensen n(ufuntin men sedan 
rättade till detta med en bindruna, (uf. Bistavarna på f-runan är svagare än 
huvudstaven men helt skönjbara (figur 24.8). Tre faktorer talar för mitt 
förslag, nämligen den linje som överstryker runorna 71–73 och som är 
svår att förklara om vi antar att runorna 71–73 bildar ett skiljetecken, de 
tre runorna fia (r. 104–106), som inte fick plats på sida B, samt ristarens 
sätt att normalt noggrant rätta sina misstag. 

Figur 24.7. Runorna 17–21.

Figur 24.8. Runorna 28–32. Figur 24.9. Runorna 63–65.
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25. Sigtunablecket 2 (U AST1;166)
Kvarteret Humlegården, Sigtuna; figurer 25.0–25.17. Avsnitt 4.8 i huvudtexten.

Figur 25.0. Sigtunablecket 2, teckning: sidorna A (höger) och B (vänster).
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Arthur Nordéns translitterering (1943:160):
 
A: ik*ak*uk*ris)du*i*uegon(þR*tu9nglnum ¶ sifgeuinum ǀǀ
     ¹            5             ¹0               ¹5                 ²0                  ²5         ³0        
¶ oyrþ)æta8nge * æuþ)þætskin 

³5               40                    45              50
B: x ek * þ * sig (þrio x nauþRniu ǀǀ ¶ uiurnank

                55            60                 65                  70           75
Helmer Gustavsons translitterering (2014):

 A: !ikakukris-i[u]iko-(þ£Rtum-num ¶ [o]yrþ)ælami$æ---tskin 

 ¹         5         ¹0            ¹5              ²0                    ²5               ³0            ³5         40
¶ sifg-£uinu-m ||

          45         50
B. [||] x ikþsik(þrio x [nøþ]-R ni- [|] ¶ | ui-----... ¶ 

   55           60                   65                          70       75
Ny translitterering:

A:  ikakukris8tuiniko£n£8u!rtuminum ¶ sifg!i!linu- cc 

 ¹         5          ¹0          ¹5              ²0                  ²5      ³0     
¶ oyrþ)ºæ!lami-----"ski£n 

 ³5             40           45        50 
B:  ||x i£aþ"sikri8st x ----R[£n]i£hi x ¶ uilrn£an!r ¶ ||c

       55        60               65                    70         75   

Figur 25.1. Sigtunablecket 2, fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).
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Till läsningen 

Nedan går jag igenom samtliga runor och diskuterar skillnaderna mellan 
Nordéns och Gustavsons läsningar samt ger min egen läsning. Jag ger 
inte detaljerade beskrivningar till varje runa, eftersom detta redan gjorts 
av Gustavson i hans läsningsrapport (2014). Min läsordning diskuteras i 
avhandligens huvudtext.

Sida A var bleckets insida, när det var vikt och låg i jorden. Därför är 
inskriften något bättre bevarad här. Rad 1 börjar med ett antal mycket 
tydligt ristade runor. Runföljden 1–7 kan läsas som ikakukr. Jag ser 

inte några av de skiljetecken som finns i Nordéns translitterering (figur 
25.2). Jag bedömer också, precis som Gustavson (Sl 3), att punkten mellan 
första k-runans bistav och huvudstav är en utvittring. Gustavson skriver 
vidare att ”[t]oppen av [den första runan] !i är vittringsskadad, likaså 
är övre delen av 2 k”. Detta är enligt min mening knappast fallet. Det 
förefaller snarare som om de två första runorna hade ristats kortare än 

Figur 25.2. Runorna 1-8.

Figur 25.3. Runorna 6–11.
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övriga runor i denna rad (figur 25.2) som en följd av den uppåtböjda kant, 
som uppstod när blecket hamrades till sin form. Att runa 5 u skulle vara 
spegelvänd, som Gustavson föreslår, är jag också skeptisk till. Man kan 
se att dess bistav är ristad ovanpå huvudstavens topp och man kan också 
lägga märke till att runa 19 har en liknande form (figur 25.6). 

Runa 9 är s. I s-runans mittre del finns en i-runa. Detta är antagligen 
en rättelse. Runa 10 är bindrunan 8tu eller en runa t med dubbelsidiga 
bistavar, av vilka den högra är överlång. De andra t-runorna i inskriften 
har emellertid ensidiga bistavar (18, 47, 60), varför läsningen 8tu för 
denna runa är troligare. En punkt som sitter mellan den högra bistaven 
och huvudstaven, och som Nordén uppfattar som en stingning, är en 
vittringsskada i metallen (figur 25.3). 

Runa 11 är i. Gustavson och Nordén läser runa 12 som u. Dess bistav 
är dock ansatt alldeles för lågt på huvudstaven för att vara u; man kan 

också lägga märke till att 
andra u-runor i inskriften 
har en annan form. Gustav-
son diskuterar möjligheten 
att läsa runan som n, men 
håller en sådan läsning 
för mindre sannolik efter-
som bistaven då skulle bli 
överlång. En sådan form för 
n-runan är likväl känd från 
senvikingatida och medel-
tida runinskrifter. Det är 

också troligt att bistaven inte är så lång som det verkar; det finns en skåra 
i metallen, som börjar vid bistavens nedre spets och går nedåt, korsar 
den vågräta linjen och fortsätter på rad 2. Denna skåra är av en annan 
karaktär än ristningslinjer (figur 25.4, vit pil visar bistavens nedre spets, 
svart pil visar skåran nedre spets). Jag väljer därför att läsa runan som n. 

Runföljden 13–15 är iko. Runa 16 kan läsas som n eller som l med en 
lågt ansatt bistav. Runa 17 ser ut som en bindruna, (þR eller möjligtvis 8ur 
(figur 25.5). Runa 18 är en kortkvistruna t. Runföljden 19–24 kan läsas 
som uminum. Runa 20 läses av Nordén som en bindruna 9ng men det är 
ingen tvekan att runan skall läsas som m. Runa 21 har lästs som en stupad 
runa l av Nordén: till höger om dess bas finns två korta uppåtgående 
streck. De har emellertid en annan, mera ytlig och tillfällig karaktär än 
inskriftens ristade linjer (figur 25.6, svart pil). Jag läser därför runa 21 
som i. 

Figur 25.4. Runa 12.
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Rad 2 börjar med runföljden 25–28 (42–45 hos Gustavson) sifg. Runa 
29 (46) kan vara i, och jag ser inte någon stingning på huvudstaven, vilket 
Nordén gör. Gustavson markerar runan som oidentifierad, eftersom 
han ser spår av något som kan vara en ensidig a-bistav till vänster om 
huvudstaven. Ytan kring staven är dock så skadad att ögat luras att se 

spår av olika bistavar, varför jag 
låter runan läsas som ett osäkert 
i. Runa 30 (47 hos Gustavson) har 
lästs som u av både Nordén och 
Gustavson; jag ser dock inte att 
runans bistav skulle vara så lång 
(figur 25.7). Den går från toppen 
och ner till höger och avslutas 
i det mittre mellanrummet. 
Man kan också se att det nedre 
mellanrummet är täckt med 
utvittringar och det är möjligt att 
bistaven varit längre. Jag föreslår 
att läsa runan som ett osäkert l. 

Runa 34 (52) är också skadad av korrosion, så att dess övre del är svår 
att se. Jag kan urskilja en huvudstav och bistav som går från huvudstavens 
övre del och upp till vänster (figur 25.8, vit pil). På mitten av huvudstavens 
högra sida finns ett streck, som ser ut som n-runans bistav (svart pil). Detta 
streck är dock möjligen ett tillfälligt avtryck i metallen. Läsningen m för 
runa 34 bedömer jag som osäker, eftersom jag inte kan se runans högra 
uppåtgående bistav; jag kan emellertid inte föreslå någon annan läsning 
och markerar därför runan som oidentifierad. Gustavson räknar med 
ytterligare en runa (51) mellan u och m. Jag ser dock att det är fråga om 

Figur 25.5. Runorna 16–18.

Figur 25.6. Runorna 19–24.
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skåran, som börjar i rad 1 under n-runans (12) bistav och fortsätter till 
rad 2 (figur 25.4). Raden avslutas med två korta streck i radens övre 

mellan-rum (cc). 
Jag har övervägt 
om dessa två streck 
skulle kunna vara 
en stavlös s-runa 
liksom på Sö  159, 

men avståndet från de övriga runorna 
är för stort. Det är således sannolikt 
att det är ett slags skiljetecken snarare 
än en runa.

 Rad 3 inleds med runföljden 35–37 
(25–27 hos Gustavson) oyr. Av runa 
35 är det endast huvudstaven och den 
nedre bistaven som är synliga (figur 
25.9). En övre bistav kan anas, men 
den är utvittrad, så att endast dess 
övre spets är synlig. Huvudstaven är dubblerad med ytterligare en linje. 
Runa 38 (28) har tidigare lästs som þ av både Nordén och Gustavson, 
och jag håller med om denna läsning. Den övre delen av runa 39 är svårt 
skadad. Jag menar mig dock se spår av en l-bistav (figur 25.10, svart pil). 
Runa 39 kan således vara bindrunan )æl. 

Runorna 40–42 kan läsas som 
ami. Runorna 43–46 markeras 
som oidentifierade. Jag vill dock 
försöka läsa dem: runa 43 kan vara 
a eller æ. Runa 44 kan vara u. Jag 
ser huvudstaven och den övre delen 
av bistaven (figur 25.11; vit pil visar 
u-bistaven), medan den nedre delen 
av bistaven har vittrat bort. Därefter 
följer runa 45 som kan vara r. Man 
ser endast runans huvudstav och den 
kantiga bågen (figur 25.11, svart pil 

visar r-runans båge); den nedre bistaven är borta, men detta är tillräckligt 
för att utesluta det þ, som finns i Nordéns läsning. Av nästa runa 46 syns 
bara huvudstavens övre del. Nordén uppfattar runan som ett stavlöst þ, 

Figur 25.7. Runorna 28–33.

Figur 25.8. Runa 34.

Figur 25.9. Runa 35–36.
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men detta är knappast möjligt. Det kan ha varit en kortkvistruna s, men 
detta är så osäkert att jag markerar den som oidentifierad. Runa 47 kan ha 

varit ett t med en ensidig 
bistav eller ett a med en 
högt ansatt bistav. Det 
är endast huvudstavens 
och bistavens övre delar 
som fortfarande är syn-
liga. Runa 48 är s, 49 
är k samt 50 är i. De är 
alla tre relativt tydliga 
och säkra, men s-runan 
saknar sin högra stav. 

Den sista runan i raden kan vara ett l eller n med en högt ansatt bistav.
Sida B är en yttersida, som tagit mer skada av korrosion och därför 

är svårläslig. Rad 1 börjar med ett kryssformat skiljetecken. Till vänster 
om skiljetecknet syns spår av två huvudstavar, som antagligen har 
avgränsande funktion. Runa 52 är i. (Jag ser inte någon stingning på 
huvudstaven, som Nordén gör.) Runa 53 kan vara k, men läsningen a 
kan inte uteslutas. Gustavson skriver att bistavens övre spets (r. 54) är 
bortvittrad, men jag ser inte några spår av bortvittring. Huvudstaven 
är inte skadad på toppen, och bistaven förefaller också vara hel (figur 
25.12); den är bara för kort för att nå topplinjen. Jämför man denna 
runa med ristarens andra k-runor, kommer man också att märka att 
bistaven börjar längre ner på huvudstaven än i andra fall. I sin analys 
av runformer för detta bleck anmärker Gustavson också att ”[b]istaven 
är rak i k-runan och utgår från mitten eller något ovanför mitten av 

Figur 25.10. Runorna 37–40.

Figur 25.11. Runorna 43–46.
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huvudstaven”. I runa 53 fästs bistaven nedanför mitten av huvudstaven, 
varför runan snarare bör läsas som a, trots att de andra säkra a-runorna 
(r. 3, r. 40) har nedåtgående bistavar på vänster sida och inte uppåtgående 
på höger sida. 

Runa 54 har tidigare lästs 
som þ och jag håller med 
om denna läsning. Runa 55 
ser vid första påseende ut 
som u, som följs av en kort 
huvudstav. Syftet med denna 
korta huvudstav är dock 
svårt att förstå. Runan kan 
antingen läsas som s eller 

som två runor ui. Ristarens andra s-runor har dock större avstånd mellan 
stavarna och är vända åt det andra hållet. Inskriftens u-runor är däremot 
smala (se runorna 5, 19 och 44). Jag väljer visserligen läsningen s, men 
markerar den som osäker. 

Runorna 56–57 är ik. Runa 58 är r: en läsning (þr förefaller osannolik. 
Det finns inomskriftliga skäl, som kan förklara runans form. Ristarens 

r-runor är kantiga och består av tre 
linjer (se runorna 7, 37). Runa 58 är 
kantig och består av en huvudstav 
och fyra linjer (figur 25.13): tre 
linjer bildar en kantig båge, medan 
den fjärde utgår från den tredje 
linjens övre del och går sedan ner 
till höger. Detta kan bero på att 
den fjärde linjen inte fick plats 
på huvudstaven, då bågen blev 

en linje större än vanligt. Jag menar således att det är mer övertygande 
att läsa runa 58 som r än som bindrunan (þr. En sådan bindruna skulle 
dessutom vara olyckligt likt en r-runa, och vi har heller inte några belägg 
på en sådan bindruna, vare sig i vikingatida eller medeltida runinskrifter. 

Runa 59 är i. Runa 60 har lästs som o av både Nordén och Gustavson. 
Jag kan dock se (figur 25.14) att runan har två lodräta stavar: den ena utgår 
från toppen utan att nå basen (svart pil 1), medan den andra utgår från 
basen utan att nå toppen (svart pil 2). De förenas av en diagonal bistav, 
som går något för långt åt vänster. Runan har också en bistav, som utgår 
från den övre staven och går ner åt vänster (vit pil). Den kan alltså läsas 
som en bindruna 8ts. Gustavson ser samma sak, men inte på själva blecket 

Figur 25.12. Runorna 52–57.

Figur 25.13. Runorna 57–60.
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utan på gamla fotografier: ”Runan läses som ö eller o. I den vittrade 
metallytan till höger om den lodräta staven finns inga säkra spår av någon 

runa. På fotot från 1943 i ATA 
anas möjligen rester av en lodrät 
stav. Det skulle i så fall också 
kunna röra sig om en bindruna 
8ts, där en ensidig t-bistav utgår 
från första ledet i en s-runa.” 
Man kan jämföra runans form 
med en liknande bindruna (om 
än med dubbelsidiga t-bistavar) 
på ett revben från Sigtuna (U 
Fv1992;168C). Därefter kommer 
ett kryssformat skiljetecken. 
Efter detta är ytan kraftigt 
vittringsskadad, och jag ser 
inga spår av n-runan eller 
nästföljande runor. Jag ser dock 
den runa som Nordén läser som 
63 u. Det verkar emellertid röra 
sig om þ. Den nedre delen av 
bågen är knappt synlig men kan 
fortfarande anas. 

Runa 64 kan jag inte urskilja. 
Runa 65 är R, som saknar den 

övre delen av huvudstaven (på grund av korrosion i metallen, se figur 
25.15 vit pil). Därefter finns svaga spår av fyra runor. Runa 66 har lästs 
som en kvistruna 2/2 n av både Gustavson och Nordén. Man skulle dock 
även kunna läsa den som ett f i balansform. Också runa 67 är knappt 
synlig, men man kan spåra en rak huvudstav, som kan vara i. 

Runa 68 består av en huvudstav och tre stora långa uppåtgående 
bistavar; två går upp på vänster sida och en på höger sida av huvudstaven. 
Runan har lästs som en 
kvistruna u av Nordén, 
trots att den snarare bör 
läsas som h. Man kan dock 
inte utesluta att r. 68 i stället 
är bindrunan (fk. Vidare 
syns spår av ytterligare en 
huvudstav, som kan utgöra 

Figur 25.14. Runa 60.

Figur 25.15. Runa 60.

Figur 25.16. Runa 70–76.
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ett i eller ett avgränsande tecken. Därefter kan man se ett kryssformat 
skiljetecken.

Rad 2 inleds med runa 70 u, som har dubblerats med svagt ristade 
linjer. Därefter följer en huvudstav, som kan läsas som i. Runa 72 består 
av ett kort streck, som går från topplinjen och ner till höger. Jag menar 
att strecket inte kan höra till den föregående huvudstaven, eftersom 
avståndet mellan dem är för stort, och läser det därför som en stavlös 
runa l. Runa 73 består av en böjd linje, som är placerad i skriftytans mitt. 
Den kan stå för en stavlös runa r. En liknande stavlös r-runa i mitten av 
skriftytan finns på Sö 148 (och ytterligare ett stavlöst r med krokigare 
form i mitten av skriftytan finns på Sö 159). Därefter kommer ett kort 
diagonalt streck, som inte hör till inskriften. Gustavson beskriver det som 
”ett avlångt tryck i metallen”. 

Runa 74 består av ett kort streck i mittre delen av skriftytan, som löper 
från vänster och ner till höger. Den kan förstås som ett stavlöst n. Runa 
75 är ett kort streck, som utgår nästan från topplinjen och går ner åt 
vänster. Den kan läsas som en stavlös runa t eller som ett högt placerat 
stavlöst a. Runa 76 är ett kort streck, som är placerat mitt i skriftytan och 
går diagonalt från vänster och ner till höger. Detta är antagligen ännu ett 
stavlöst n. Runa 77 är en lätt böjd linje, som utgår nästan från topplinjen 
och går ner åt vänster utan att nå baslinjen. Den är för lång och för böjd för 
att vara ett stavlöst s. Nordén läser den som ett stavlöst k och jämför med 
de stavlösa k-runor han menar finns på Sigtunablecket 1. Några stavlösa 
k-runor finns det dock inte där, och en stavlös k-runa brukar i vilket fall 
som helst bestå av ett rakt streck, oftast med en punkt på streckets nedre 
spets, som skiljer den från stavlöst s. Denna runa kan snarare vara ett 
stavlöst r, som är placerat i skriftytans övre mellanrum istället för i det 
mittre. Nordéns läsning k kan dock inte helt uteslutas. Denna linje kan 

knappast vara ett avgränsande tecken, 
som Gustavson föreslår. Rad 3 är inte 
helt tom på ristade linjer (figur 25.17). 
Den innehåller således två långa raka 
streck, som ser ut som i-runor. Därefter 
kommer ett kort streck, som ser ut som 
en stavlös runa eller kortkvistruna s. 
Tillsammans kan de tre möjligen utgöra 
ett slags avgränsande tecken. Figur 25.16. Rad 3 på sida B.
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26. Sigtunablecket 3 (U AST1;171)
Kvarteret Humlegården, Sigtuna; figurer 26.0–26.2. Avsnitt 5.2.2 i huvudtexten.

Till läsningen

Blecket har tidigare undersökts av Nordén (1943:171) och Gustavson 
(2013), men ingen av dessa forskare föreslår någon translitterering. 
Blecket är fragmentariskt: det är avbrutet vid en av kortsidorna och 
vid en av långsidorna. Ristningslinjer finns på bägge sidor. Framsidan 
innehåller två tydligt avgränsade rader. Ett sådant sätt att avgränsa rader 

är ovanligt men förekommer på 
Sunnerbyblecket. 

Rad 1 skiljs således från rad 2 
med en extra vågrätt linje, som 
skapar avstånd mellan raderna; 
rad 1 skiljs även från kortsidornas 
kanter med hjälp av ytterligare 
två linjer. Samma radindelning 
kan spåras på baksidan. Rad 1 har 
fem tecken. Tre av dessa kan läsas 
som balanserade m-eller R-runor, 
medan ett tecken ser ut som ett 
slags skiljetecken i form av ett 
kors: en huvudstav med en vågrätt 
bistav på mitten, som omges av en 
cirkel. Det sista tecknet i raden 
ser ut som en slarvigt utförd 

Figur 26.0. Sigtunablecket 3, teckning: sidorna A (vänster) och B (höger).

Figur 26.1. Sigtunablecket 3, fotografi: 
          sidorna A (ovan) och B (nedan).
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bindruna, t.ex. ±sku. Rad 2 syns endast till hälften. Man kan se spår av fyra 
tecken. Det första påminner om en slarvigt utförd äldre ᴅ-runa; det andra 

kan vara övre delen av ett m (eller 
av ett balanserat m eller R), medan 
det tredje tecknet kan vara rester av 
en k-runa (vi vet emellertid inte hur 
den nedre delen av huvudstaven såg 
ut). Det sista tecknet består av en 
fjärdedel av en huvudstav.

Även sida B är indelad i två rader, 
men dessa är fyllda med en mängd 

kaotiska linjer och streck. Man kan dock i slutet av rad 1 urskilja ett 
tecken som påminner om ett balanserat m eller R. Om man anstränger 
sin fantasi något, kan man tycka sig urskilja bilden av en båt bland alla 
dessa ristningslinjer (figur 26.2, vita linjer). Detta intryck förefaller dock 
mycket osäkert.

27. Sigtunablecket 4 (U Fv1986;220B) 
Kvarteret Granhäcken, Sigtuna; figurer 27.0–27.3. Avsnitt 5.2.3 i huvudtexten.

Figur 26.2. Sigtunablecket 3: sida B.

Figur 27.0. Sigtunablecket 4, teckning: sidorna A (ovan) och B (nedan).

1                2       3        4          5       6               7                 8   

9          10                  11             12         13      14        15 
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Marit Åhléns translitterering (i Strid & Åhlén 1986:220):

A: -£haþis8tn-

       ¹         5
B: tR8tns$œ£ø£n

                     ¹0               ¹5

Ny translitterering:

A: ..."R£h£urns8"tn-...

            ¹          5
B: ..."tR"8tnsh£o-...

           ¹0             ¹5

Figur 27.1. Sigtunablecket 4, fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).
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Till läsningen

Blecket tycks vara avbrutet vid bägge kortsidorna, och ytan är mörk och 
starkt ärgad. Inskriften löper över båda sidorna. 

Sida A: Av runa 1 finns endast en bistav kvar. Den ser ut att tillhöra 
en u- eller R-runa. Man kan t.ex. jämföra den med inskriftens säkra 
R-runa (r. 10) på sida B. Runa 2 kan vara h, men dess bistavar är ovanligt 
högt ansatta. Runa 3 kan knappast läsas som a med en ensidig bistav på 
vänster sida som når kantlinjen (figur 27.2, vita pilar). Runan påminner 
snarare om en vänd u-runa. Runa 4 har lästs som þ av Åhlén; jag ser dock 
att runan har ytterligare en bistav, som utgår från huvudstavens mitt och 
går ner åt höger. Bistaven når den nedre kanten (figur 27.3, svarta pilar). 
Runa 4 kan således läsas som r. Runa 5 har lästs som i av Åhlén, men 
jag kan se spår av en bistav, som korsar huvudstaven i dess mittdel och 
går ner åt höger (figur 27.3, vita pilar). Runan skall därför läsas som n. 
Runa 6 är utan tvekan s. Runa 7 är en bindruna 8tn. En alternativ läsning 
föreslogs av Gustavson & Källström (2016:22), nämligen att det kan vara 
en stungen t-runa. Av runa 8 syns huvudstaven samt mycket svaga spår 
av två bistavar, som korsar huvudstaven (en i den övre delen och en i den 
nedre) och går ner åt höger. De kan upptäckas med god förstoring och 
belysning. Runans form kan ha varit (o), vilket motsvarar formen på runa 
14, som jag föreslår att läsa som o. 

Sida B: Av runa 9 finns bara en kort bistav kvar, som går från den 
övre kantlinjen ner åt höger. Runan kan ha varit l eller t. Runa 10 är ett 
R med långa rundade bistavar. Runa 11 är återigen en bindruna 8tn eller 
d. Runa 12 är ett s av samma form som på sida A. Runa 13 består av en 
huvudstav och två bistavar, som korsar varandra i huvudstavens övre 
del. En av bistavarna korsar den nästföljande runans huvudstav. Formen 

Figur 27.2. Runa 3. Figur 27.3. Runorna 4–5.
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motsvarar runa 2, och jag föreslår därför att läsa runa 13 som ett osäkert 
h. Runa 14 består av en huvudstav och två bistavar, som korsar denna i 
den övre respektive nedre delen och går ner åt höger. Åhlén föreslår att 
uppfatta denna runa som ett osäkert ø. Runan ser ut som en vanlig åsruna 
och kan därför translittereras som o. Av runa 15 är endast huvudstaven 
synlig. Svaga spår av en eller möjligtvis två bistavar kan upptäckas med 
stor förstoring, men dessa är för grunda för att identifieras med säkerhet.

28. Sigtunablecket 5 (utan signum)
Okänd fyndort, Sigtuna; figurer 28.0–28.6. Avsnitt 5.2.4 i huvudtexten.

Inskriften presenteras i Gustavson & Källström (2016:16–19) men utan 
translitterering.

Ny translitterering:

A:  -- xx þþþ (þþ (þþ (þþ }þþþ }þþþ }þþþ ----

      ¹                 5                                     ¹0                      ¹5

B: x x -- xx þþþ (þþ (þþ (þþ }þþþ }þþþ }þþþ ----

          ¹                5                                      ¹0                      ¹5

Figur 28.0. Sigtunablecket 5, teckning: sidorna A (ovan) och B (nedan).

           1      2                                       3     4      5      6       7     8      9     10    11       12       13  14    15

           1      2                                       3     4      5      6       7     8      9     10    11       12       13  14    15
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Till läsningen

Blecket är itubrutet på mitten och dess högra kortsida är avbruten. Trots 
detta är blecket långt, 115 mm, och därmed det längsta av alla hittills 
kända runbleck. Ytlagret är starkt oxiderat på flera ställen, och det finns 
även flera nötta ställen, vilket försvårar läsningen väsentligen. På sida B 
finns en stor krustarbildning (figur 28.2) som döljer inledningens runor.

Runorna finns på bägge sidor. Inskriften på framsidan är samma som 
på baksidan, därför tas numreringen om från 1 på baksidan. Runtecknen 
är både okonventionella och kryssformade. Alla huvudstavar är ristade 
med dubbla linjer. Tre runor har även  fördubblade bistavar (r. 1, 12, 
14). Samma sätt att dubblera huvudstavar påträffas i några runor på 
Solbergablecket 1 och Sigtunablecket 6. 

Jag behåller den sidoindelning som föreslagits av Gustavson och 
Källström (2016). Deras argument för valet av A-sidan var att inskriften 
där syns bättre. Baksidan skulle dock istället kunna vara framsidan, 
eftersom den inleds med två tecken som saknas på den andra sidan. Det 
stämmer emellertid att inskriften på sida B är mycket vittrad. Också 
inskriften på framsidan har nötta ställen. Den bästa lösningen kan vara 
att komplettera inskriften på sida B med det som är synligt på sida A och 
vice versa. Jag börjar därför min läsning med B-sidan.

Sida B inleds som sagt med två tecken. Dessa avskiljs från varandra 
med en vågrätt linje (figurerna 28.2 och 28.3). Det övre tecknet är svårt 
att rekonstruera nu. Vi ser dock att det är symmetriskt och med sin 
gaffelutsmyckning anspelar på talet tre. Det nedre tecknet är mycket 
tydligare och kan utan problem rekonstrueras. I huvudtexten föreslår 
jag att det kan vara en prototyp för det mycket vanliga magiska tecknet 

Figur 28.1. Sigtunablecket 5, fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).

127



ægishjálmr ’skräckhjälmen’. Likheterna mellan våra tecken och de 
klassiska skräckhjälmarna är slående. Skräckhjälmarna har dock fyra och 
inte sex armar, men de dekoreras vanligtvis på samma sätt, antingen med 
gaffel (som tecknet 1) eller med m- eller R-runorna (som tecknet 2).

Av runorna 1 och 2 är endast de nedre delarna nu synliga, men runor-
nas utseende kan rekonstrueras med hjälp av framsidan. Där ser vi att 
runa 1 består av två huvudstavar och åtta bistavar (figur 28.4). Dess 
form mot-svarar m- eller R-runan i balansform. Balansformerna av dessa 

runor finns på Ladogablecket, 
Gorodiščeblecken, Hovgårds-
blecket, Sigtunablecket 3 och 
Roskildeblecket. Runa 2 har 
8-liknande form (figur 28.4), 
och en linje i den är dubbel-
dragen. Den liknar i-runor som 
finns på Rökstenen och möj-
ligen på Gorodiščeblecken och 
Gällungsblecket 1. Tecknen på 
Gorodiščeblecken har även de 

en dubbeldragen linje. Skill-naden är att runa 2 saknar en huvudstav, 
men man kan fråga sig om inte huvudstaven är just den dubbeldragna 
linjen i denna runa, då ju alla andra runor i denna inskrift har dubbla 
huvudstavar. Därefter följer två 
kryssformade tecken. På sida B är 
de mycket vittrade, så vi återgår till 
framsidan för att rekonstruera hur de 
såg ut. 

Det första kryssformade tecknet vill 
jag kalla ett solhjul. Det består av sex 
armar som avslutas med små streck, 
vilka är vända åt vänster (figur 28.5). 
Ett liknande solhjul, som visserligen är 
vänt åt höger, finns belagt på ett annat 
runbleck (av bly eller tenn) från Källa ödekyrka, Öland, vilket Fanny 
Agåker (2010:57 f., 98 f.) daterar till sen vikingatid. Det andra tecknet vill 
jag kalla för hakkors. Det består av fyra armar som avslutas med streck, 
vilka är vända åt höger (figur 28.5). 

Även de följande nio runorna 3–11 syns bättre på sida A (figur 28.6). 
På sida B ser vi bara runa 3 och runorna 10–11, och resten döljs bakom en 
stor skada i metallen. Dessa runor ser ut som bindrunor þ i balansform, 

Figur 28.2. Inledningstecken och krustarbildning.

Figur 28.3. Inledningstecken.
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och antalet bågar ökar successivt i dem. Först finner vi tre balanserade 
þ-runor med två bågar, en på var sin sida om huvudstaven; sedan följer 

tre þ med fyra bågar (två på var 
sin sida om staven) och därefter 
tre þ med sex bågar (tre på var 
sin sida om staven). En liknande 
ökning av antal bågar i þ-runor 
återfinns på Sunnerbyblecket 
och Roskildeblecket (och 
möjligen även på Søllested 
Kirke-amuletten, DR DKSyd15). 

Runa 12 kan vara en 
långkvistruna s vänd åt annat 
håll. Det finns två bågar, den ena 
på runans övre del och den andra 
på dess nedre del. Runa 13 ser ut 
som en äldre g-runa. Ett liknande 
tecken finns på Gorodiščeblecket 
1 och på Hovgårdsblecket. 
Runa 14 har bevarats bättre 
på sida B, den består av en 
dubbeldragen huvudstav och sex 

dubbeldragna uppåtriktade bistavar, tre på vänster och tre på höger sida 
om huvudstaven. Runa 15 är kraftigt skadad på bägge sidorna; den består 
troligen av m-runans bistavar, þ-bågar och möjligen även av a-bistavar.

Figur 28.4. Sida A, runorna 1-2.

Figur 28.5. Skiljetecknen på sida B.

Figur 28.6. Runorna 6–15.
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29. Sigtunablecket 6 (utan signum)
Okänd fyndort, Sigtuna; figurer 29.0–29.2. Avsnitt 5.2.5 i huvudtexten.

Gustavson & Källströms translitterering (2016):

A: --u--£hr-£o

       ¹          5
B: ?

Figur 29.0. Sigtunablecket 6, teckning: sida A.

Figur 29.1. Sigtunablecket 6, fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).

       1           2       3                           4      5           6                     7                   8                  9
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Till läsningen

Jag har samma translitterering som Gustavson och Källström (2016:16).
Bleckets vänstra kortsida är lätt bockad men inte vikt. Det är svårt att 
bedöma om denna bockning är avsiktlig eller tillfällig. Blecket förefaller 
ha sin ursprungliga längd (60 mm i uträtat skick) och bredd (12–14 mm). 
Jag hänför därför blecket till typ B. Dess ytlager på en av sidorna är helt 
borta och det syns där inga spår av ristade linjer (figur 29.1). Det går inte 
att avgöra om sidan en gång varit ristad. Jag markerar denna sida som B 
och betecknar den med frågetecken. Sida A är bättre bevarad, och vi kan 
här se spår av flera linjer och runor. Raden inleds med linjer som kan vara 
resterna av två runor; de är emellertid svåra att identifiera och betecknas 
därför med streck. Därefter följer tydliga spår av en u-runa som lutar åt 
vänster. Dess bistav är fördubblad. Härefter finns ett kort lodrätt streck 
i skriftytans mitt. Det är omöjligt att avgöra om detta utgör resterna av 
en runa eller om det är ett slags skiljetecken. Det markeras därför också 
det med streck. Nästa runa består av en huvudstav och två bistavar, som 
korsar varandra i huvudstavens övre del. Huvudstavens nedre del är 
inte synlig. Runan kan vara £h. Runa 7 är r. Runa 8 har en fördubblad 
huvudstav och fyra bågar, två på vänster och två på höger sida. Runan 
skulle kunna bara en balansruna b eller en bindruna (þþ i balansform. 
Den sista runan, 9, har en huvudstav och två mjukt böjda nedåtgående 
bistavar, som utgår från huvudstavens mittre och övre delar och går åt 
höger. Runan kan läsas som £o.

Figur 29.2. Runföljden 3–6.
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30. Sigtunablecket 7 (utan signum)
”Götes mack”, Sigtuna; figurer 30.0–30.1. Avsnitt 5.2.6 i huvudtexten.

Ny translitterering:

A: !i-----bh

      ¹        5       
B: --£b--£b!i-

        ¹0         ¹5

Till läsningen

Blecket har bevarat sin ursprungliga form, men två av dess hörn är något 
trasiga. Det har konserverats och behandlats med lack eller vax, varför 
det blivit mycket svårt att se inskriftens linjer. Eftersom Gustavsons och 
Källströms artikel (2016:19–20) inte innehåller någon läsningsrapport, 
väljer jag att ge en sådan här.

Inskriften löper på två sidor och består av okonventionella och 
konventionella runor. Några tecken kan även betecknas som runiformer. 
Jag följer den läsordning som föreslagits av Gustavson och Källström (2016).

Sida A består av 8 eller 9 tecken. Runa 1 kan vara i-runa, om huvud-

Figur 30.0. Sigtunablecket 7, teckning: sidorna A (vänster) och B (nedan).

   1     2         3         4         5         6     7     8    9           10     11    12      13   14    15      16
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staven inte haft några bistavar, som idag inte längre är synliga. Tecken 
2 är ett slags runiform; det består av en huvudstav och fyra eller fem 
bistavar: två uppåtriktade från huvudstavens övre del på vänster sida, en 
uppåtriktad på huvudstavens övre del på höger sida och två nedåtriktade 
på ömse sida om huvudstavens nedre del, den högra knappt synlig. Tecken 
3 består av en huvudstav, en båge på huvudstavens vänstra sida, som 
är placerad i nedre delen av huvudstaven, samt två bistavar som korsar 
varandra i huvudstavens övre del. Tecken 4 liknar ett stols-s; det har 
också en båge på vänster sida och två korsande bistavar i huvudstavens 
övre del. Bågen är placerad på huvudstaven i dess mittre och övre del, 
så att den rör de korsande bistavarna och överlappar den vänstra av 
dem. Liknande s-runor med þ-bågar finns på Sigtunablecket 5 (r. 12) och 
Hovgårdsblecket (r. 25). Runa 5 har en liten båge i huvudstavens mittre del 
på höger sida samt en uppåtriktade bistav, som utgår från huvudstavens 
övre del, också den på höger sida. Läsningen skulle kunna vara (kþ. 
Huvudstavens nedre del är inte synlig på grund av en korrosionsfläck. 
Runa 6 har tre uppåtriktade bistavar på höger sida och två nedåtgående 

bistavar på var sin sida om 
huvudstaven i dess nedre del. 
Läsningen skulle kunna vara   

}faR. Runa 7 kan vara b, och 
runa 8 h.

Också sida B består av åtta 
tecken. Runa 9 ser ut som en 
vänd r-runa; på huvudstavens 
vänstra sida finns en båge 
och en nedåtgående bistav. 
Runa 10 har en mycket 
ovanlig form; den består av en 
huvudstav och en svepande 
s-formad linje, som bildar tre 
bågar på huvudstaven. Runa 
11 kan vara b; huvudstavens 
nedre del är inte synlig. Runa 
12 består av en huvudstav 
och två bistavar i dess mittre 
del; den ena går ner till 
vänster och den andra upp till 
vänster. Runa 13 består av en 
kort huvudstav, vars övre och Figur 30.1. Sigtunablecket 7 sidorna A och B.
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nedre del inte är synlig. Huvudstaven sveps om av en s-formad linje och 
korsas av ett par bistavar i sin övre del. Runa 14 kan vara b, men från 
dess nedre del utgår en bistav ner till höger. Om bistaven hör till denna 
eller till föregående runa är oklart. Runa 15 kan vara i. Runa 16 består av 
en huvudstav, som är böjd i sin övre del, och två uppåtriktade bistavar på 
vänster sida om huvudstaven.

31. Ulvsundablecket (U AST1;150)
Ulvsunda, Bromma församling; figurer 31.0–31.6. Avsnitt 4.1 i huvudtexten.

Nordéns translitterering (1943:150):

A: u-"s--uruakRutimisfulkiR || ¶ fakiskaþiua || ¶ uu!r

     ¹        5            ¹0         ¹5         ²0                 ²5      ³0                     ³5

Ny translitterering:

A: ...£u!r--...£u-$mis£bu"tk... ¶ [!f]£a£kiskaþiua || 

        ¹              5           ¹0                        ¹5         ²0

Till läsningen

Liksom Nordén konstaterar jag att inskriften har två rader. Den första 
raden löper längs den övre långsidan medan den andra ligger tätt under. 
Den första raden har troligen sin fortsättning i den andra. Denna andra 
rad är bara till hälften fylld med runor, och dessa är större i storlek än 
på första raden, möjligen därför att ristaren inte beaktade den mycket 
svagt ristade linje som nu löper på runornas nedre del. Denna linje finns 
med i Nordéns teckning (figur 31.6) men har här en annan karaktär än i 
verkligheten. Vad man i själva verket ser är endast svagt ristade streck 
mellan runorna, och man får först intrycket att de tillkommit först när 
runorna i rad 2 redan hade ristats. Detta motsägs emellertid av bleckets 
och runornas storlek (det skulle ha varit mycket svårt att applicera dessa 
små streck mellan runorna). Det är då troligare att utgå från att linjen 
hade ristats mycket svagt, och ristaren sedan glömt eller inte sett den, då 
runorna i rad 2 skulle ristas. 

134



Figur 31.0. Ulvsundablecket, teckning: sida A.

              1        2   3   4                   

        5    6           7  8   9   10      11    12  13

    14    15 16   1718 19 20    21  22 23    24
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De första fem runorna i Nordéns läsning u-"s-- kan knappast ha 
funnits i början av rad 1. I Nordéns teckning (figur 31.6) ser man fem 
streck som ligger till grund för hans läsning. Det första strecket ligger 
precis i den avbrutna vänstra kanten, och jag kan nu inte se det på 
blecket. Jag urskiljer endast tre säkra streck (figur 31.2, svarta pilar), som 
skulle kunna läsas som rester av huvudstavar. Även på de gamla bilder, 
som finns i ATAs samling (vilka dock är desamma, som i Nordén 1943, 
Pl. 2), ser man endast spår av tre streck. Runorna 1–2 (6–7) kan läsas £u!r: 
de streck som fortfarande syns motsäger i varje fall inte en sådan läsning 
(figur 31.2, vita pilar 1–2). Runa 3 (8) har av Nordén lästs som u. Dess övre 
del har dock avsöndrats sedan dess. Då jag inte menar mig kunna lita 
på Nordéns teckning (jag återkommer till detta nedan), markerar jag de 
två streck, som möjligen ingick i runan u, som två oidentifierbara runor 
(figur 31.2, vit pil 3). De nästföljande runorna (9–11 i Nordéns läsning) 
har försvunnit på grund av en skada. 

Runa 5 (12) kan vara u, men de ristade linjer, som ingick i runan, är så 
utvittrade att det är svårt att vara säker på detta (figur 31.3). Runa 6 (13) är 
kvar, men jag kan inte vara säker på dess form, eftersom den är täckt med 
lim. Jag ser dock en huvudstav och en bistav, som går från huvudstavens 
topp ner till höger (figur 31.3, svart pil). Runan kan ha varit l, men det är 
även möjligt att läsa det som r: jag ser svaga spår av ytterligare en bistav 

Figur 31.1. Ulvsundablecket, Gabriel Hildebrands fotografi, SHM.
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i utvittringar i metallen till höger om denna runa, som kanske var en del 
av en r-runas båge (figur 31.3, vit pil). Vad gäller nästa runa i Nordéns 
tolkning (14), är jag osäker på om den överhuvudtaget funnits. Jag ser inte 
spår av någon huvudstav mellan runorna 6 (13) och 7 (15). I runföljden 
7–12 (15–21) är jag säker endast på runorna i, s, u och k. m-runans topp 
är dold av lim, men det finns något slags prick på huvudstavens topp 
(figur 31.4, svart pil 1), varför jag inte kan utesluta att det är fråga om 
en kortkvistform av en runa m. Samma prick finns dock också på den 
nästföljande runan (svart pil 2). 

Runa 10 (18) har inte lika långa bistavar som f-runor brukar ha och 
som runa 14 (25) i rad 2 har i Nordéns teckning, varför den snarare kan 
förstås som en kortkvistruna b (figur 31.4). Runa 12 (20) har en bistav till 
vänster om huvudstaven: detta är en ovanlig form för l, varför det kan 
vara lämpligare att läsa den som en kortkvistruna, t. Jag menar således att 
runorna 7–13 (15–21) skulle kunna läsas mis"fu!lk, som Nordén gör, men 
att de lika gärna kan läsas $mis£bu"tk, vilket enligt min mening är troligare. 

De nästföljande runorna (22–23) med två på varandra följande raka 
stavar, iR ||, som finns i Nordéns läsning och teckning, ser jag inte på 

Figur 31.2. Runorna 1–3 (1–8) och 14–24.
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blecket, trots att denna del av inskriften är oskadad och inte täckt av lim. 
Jag ser ett litet kort streck efter k-runan i den mittre delen av skriftytan, 

vilket kan vara ett slags 
skiljetecken eller snarare 
en tillfällig utvittring 
i metallen som ser ut 
som en kort ristad linje 
(figur 31.4, svart pil 3). 
Även på Nordéns foto-
grafier har jag svårt att 
se något annat än ett 
kort streck efter runan 
k. Denna iakttagelse gör 

att jag förhåller mig kritisk till Nordéns läsning. Jag vågar inte utifrån 
hans läsningsrapport och teckning resonera kring möjliga läsningar och 
tolkningar för de runor, som sedan dess har gått förlorade eller täckts 
med lim. Min läsning för denna rad stöds även av Otto von Friesens 
avritning, som han gjorde i den 2 februari 1940. Denna avritning finns 
i hans anteckningsbok (1918–[1942]: Anteckningsbok IX, s. 269; se dess 

åter-givning i figur 31.5). 
Jag är inte lika säker som 
Nordén på att det inte 
fattas någon eller några 
runor i början av rad 2, 
varför jag inleder denna 
med tre punkter.

Runorna 14–15 (24–
25) är kraftigt skadade av 
utvittringar (figur 31.2). 
Jag är osäker på deras 
form men kan konstatera 
att runa 14 (24) har 

åtminstone en lång uppåtgående bistav till höger om huvudstaven. 
Huruvida runa 14 var k eller f är oklart. Runa 15 (25) har en nedåtriktad 
bistav till vänster om huvudstaven. Den kan möjligen läsas som a. Resten 
av inskriften är lättare att urskilja, eftersom runorna blir allt större och 
tydligare. 

Runa 16 (26) består av en huvudstav och en uppåtriktad bistav till 
höger om huvudstaven. Den kan läsas som k. Runa 17 (27) är i. 

Runa 18 (28) består av en kort huvudstav i den övre delen av skriftytan. 

Figur 31.3. Runorna 5–13.

Figur 31.4. Runorna 7–13.
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Den kan vara en kortkvistruna s. Runa 19 (29) har en huvudstav och 
en lång uppåtgående bistav till höger om huvudstaven. Den kan vara 
k. Också runa 20 (30) består av en huvudstav och en kort uppåtgående 
bistav till höger om huvudstaven. Bistaven är fäst på huvudstaven i den 
övre delen av dess nedre mellanrum. 

De sista fyra runorna 21–24 kan utan problem läsas som þiua. 
Därefter följer två tunt ristade och långa streck, som kan utgöra ett slags 
skiljetecken. Min läsning av rad 2 stöds också av von Friesens avritning, 
förutom att han ritar dessa avslutande långa streck som korta. Det är 
intressant att notera att de tre a-runor som finns i denna rad har olika 
former: runa 15 har en kort, ensidig, nedåtgående bistav till vänster om 
huvudstaven, runa 20 har en kort ensidig uppåtgående bistav till höger 
om huvudstaven och runa 24 har en dubbelsidig kort bistav som korsar 
huvudstaven på mitten och går upp till höger. Jag ser två svagt ristade 
streck utanför raderna (som Nordén läser som uu!r) men kan inte utläsa 
några runor ur dem.

Figur 31.5. v. Friesens anteckningsbok IX, s. 269. Figur 31.6. A. Nordéns plansch 2.
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32. Vassundablecket 3 (U AST1;183)
Vassunda prästgård, Vassunda sn; figurer 32.0–32.10. Avsnitt 4.7 i huvudtexten.

Figur 32.0. Vassundablecket, teckning: sidorna A (ovan) och B (nedan). 

 1     2      3         4     5    6   7     8    9     10      11

  12    13      14       15     16   17         18   19   20  21   22

23   24  25   26    27     28    29     30     31    32  33

34    35     36     37   38    39  40  41   42     43   44

45  46  47  48     49    50   51  52   53  54   55    56

   57      58     59     60    61     62  63        64     65 66    67

   68    69  70                 71   72   73   74    75    76
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Arthur Nordéns translitterering (1943:183–185):

A: £aimarmærfai ¶ hlfakrimifa ¶ ikihiiiift 
¹          5             ¹0             ¹5          ²0             ²5      ³0

B: £ursrstikfr£a ¶ atælalristikf£a ¶ rsaærirmkif ¶ f--...-s-!f"t-

    ³5       40               45         50       55               60           65             70              75

Ny translitterering:

A: "-ikihi---ft ¶ hlfakrimif- ¶ -imarmorfai

¹      5         ¹0             ¹5         ²0             ²5             ³0
B: -rsrstikf8r£a- ¶ atorlristikf ¶ rsaorirmkif ¶ f--...-s-!f"t-

 ³5       40                 45        50       55               60          65            70            75

Figur 32.1. Vassundablecket, fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).
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Till läsningen

Inskriften löper på två sidor och består av sju rader (tre rader på sida A och 
fyra på sida B) i bustrofedonläsordning. Jag ändrar Nordéns radordning 
för sida A, eftersom det förefaller mer logiskt att läsa sida A på samma sätt 
som sida B, dvs. uppifrån och ner. Jag ändrar också Nordéns numrering 
för den sista raden på sida B, eftersom Nordén (1943:185) räknar de tre 
punkterna i denna rad som tre runor, vilket strider mot hur dessa brukar 

användas i translitterering (för ett 
oidentifierat antal runor, som saknas 
eller på grund av skador är oläsliga).

Rad 1 har stora utvittringsgropar i 
sin mittdel, varför runorna 7–9 (28–30) 
är oidentifierade. Den vänstra kortsidan 
i rad 1 är avfrätt eller avbruten: det är 
svårt att avgöra om det saknas en runa i 
början av raden eller inte. Det finns spår 
av en ristad linje i radens vänstra hörn 
(figur 32.2, svart pil), som kan utgöra 

resterna av en huvudstav, men den kan också vara fortsättning på runa 
22:s huvudstav. Alla inskriftens övriga rader har emellertid 11 eller 12 
runor, varför jag väljer att inleda 
rad 1 med en oidentifierad runa. 

Runa 5 (26) är h; den har en 
huvudstav, som endast når den 
mittersta delen av skriftytan; men 
detta verkar inte bero på korrosion 
eller utvittring (figur 32.3). Runa 7 
(28) hade kunnat ha en bistav, som 
utgår från huvudstavens övre del 
och fortsätter ner till höger: ytan 
till höger om huvudstavens övre 
del är täckt med utvittringsgropar 
(figur 32.4). 

Runorna 8–9 ser ut som korta huvudstavar, som endast når den 
mittre delen av skriftytan; och detta beror med stor sannolikhet på de 
utvittringar, som finns i den nedre delen av skriftytan (figur 32.4). Dessa 
runor kan ha varit i, n, a, h eller R. Runa 10 är f. Runa 11 (31) t saknar 
huvudstavens topp, då denna söndrats bort (figur 32.5). 

För rad 2 sammanfaller min läsning i stort med Nordéns, men jag 

Figur 32.2. Runa 1 och rr. 18–22.

Figur 32.3. Runorna 4–6.
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markerar runa 22 som oidentifierad. 
Nordén läser den som a, men dess 
bistav är för kort för att det skall vara 
fråga om en säker a-runa (figur 32.2, 
vit pil). De andra a-runorna i denna 
inskrift har dubbelsidiga bistavar, 
som har samma längd på vänster 
och höger sida av huvudstaven. 
Man kan dock jämföra runa 22 med 
45 a, som har en dubbelsidig bistav, 
som är kortare på vänster sida av 

huvudstaven än på höger sida. Runa 22 kan således ha varit a, men den 
kan också ha varit k eller till och med s, om bistaven korsar huvudstaven 
något; jfr runa 35 s (figur 32.7). 

Rad 3 börjar med runa 23 (1), som kan läsas antingen som a eller h. 
Runans huvudstav saknas, och vi ser endast den övre spetsen av bistaven 
(figur 32.6). I övrigt håller jag med 
Nordéns läsning för denna rad men vill 
translitterera runa 29 (7) som o och inte 
som æ (som han gör). Runa 29 har en 
huvudstav och två dubbelsidiga bistavar, 
som går diagonalt från vänster och upp 
till höger. På Vassundablecken 1 och 2 
(U AST;179 resp. U DLM;70) har en sådan 
runa fått läsningen o av Gustavson (1984). 
Jag menar att denna läsning är troligare 
än Nordéns æ. Jag vill också läsa runorna 
47 och 60 som o.

Rad 1 på sida B börjar med runa 34 (33), som har fått den övre delen 
av huvudstaven avskuren (figur 32.7). Den kan ha varit i, t, l eller a, men 

knappast u, som Nordén föreslår. Runa 
43 (42) är r; den har dock möjligen också 
en a-bistav (figur 32.8) och kan därför 
vara en bindruna 8ra. Runa 44 kan vara 
k eller a; dess övre del verkar vara 
avskuren. I rad 2 är runorna tydligare. 
Den radindelande vågräta linjen 
mellan raderna 2 och 3 saknas eller har 
blivit osynlig mellan runorna 45 och 48 
respektive 64 och 67. Runa 48 (47–48) 

Figur 32.4. Runorna 6–9.

Figur 32.5. Runorna 10–11.

Figur 32.6. Runorna 23–25.
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är r. Nordén har läst den som två separata runor l£a, kanske på grund av 
r-runans ovanliga form. Det är emellertid ingen tvekan om att runan skall 
läsas som r: vi ser (figur 32.9) att den övre bistavens nedre del är skadad av 

korrosion, men dess nedre spets 
är fortfarande synlig (svart pil) 
och rör vid ytterligare en bistav, 
som i sin tur övergår i en tredje 
vertikal bistav. Runans huvud-
stav når inte baslinjen, men detta 
beror inte på utvittringar. De 
nästföljande runorna 49–52 har 
också de huvudstavar, som inte 
når baslinjen. I Nordéns läsning 
avslutas raden med en osäker 
a-runa. Jag menar dock att det 

efter runa 56 f inte står någon runa. Det finns en linje som utgår från 
f-runans övre bistav och går vertikalt neråt. Den förefaller ristad men 
kan vara av tillfällig karaktär. I rad 3 urskiljer jag samma runformer 
som Nordén men ger runa 60 (61) translittereringen o. Runa 59 a har en 
tillfällig repa, som kan förstås som en misslyckad huvudstav för ett stols-s: 
den börjar i raden ovan, går ner, rör vid a-bistavens spets och fortsätter 

sedan med en mjuk böjning ner 
till höger. Rad 4 är svårt skadad. 
Runorna 69–70 (70–71) består av 
två huvudstavar, vilka förlorat 
sina övre delar. Deras synliga 
nedre delar kan bilda en runa, 
t.ex. r, eller utgöra resterna av 
två runor. Efter runa 70 syns 
nästan inga spår av ristade linjer, 

men avståndet tillåter oss att föreslå att det har funnits tre eller två runor 
framför runa 71 (72), som idag också är bortvittrad. Runa 72 (73) är s. 
Runorna 73–74 (74–75) saknar de övre delarna av sina huvudstavar, men 
man kan se spår av två bistavar på huvudstaven på runa 74. Runa 74 kan 
läsas som en osäker f-runa. Runa 75 (76) kan vara en osäker t-runa: på 
höger sida av huvudstaven kan man se en bistav, som antagligen utgår 
från huvudstavens topp; på vänster sida är det emellertid svårt att vara 
säker på om det är resterna av en bistav eller om det är utvittringar som 
liknar en bistav. Av runa 76 (77) är bara mittdelen av huvudstaven kvar.

Figur 32.7. Runorna 33–35.

Figur 32.8. Runorna 43–44.
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33. Villbergablecket (U AST1;174) 
Okänd fyndort, Villberga socken; figurer 33.0–33.5. Avsnitt 5.1.4 i huvudtexten

Figur 32.9. Runorna 47–49. Figur 32.10. Runorna 54–56.

Figur 33.0. Villbergablecket, teckning: sida A.

1             2           3             4        5           6             7          8           9             10

11           12         13       14        15             16      17     18          19       20         21           

22         23          24       25       26             27      28                29        30       
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Otto von Friesens translitterering (1918:174):

A: rhisRtrhri ¶ frhisRtrhri ¶ !frhisRt£arh +

    ¹         5         ¹0            ¹5         ²0             ²5         ³0
B: spår av runor

Arthur Nordéns translitterering (1943:174):

A: rhisRtrhri ¶ frhisRtrhri ¶ frhisRtr£h +

    ¹         5         ¹0            ¹5         ²0             ²5         ³0
B: !r£hi"s!rtrh + ¶  !rhisR"trhri  ¶ fr£hisRtr£hri 

       ³5                    40         45              50         55

Ny translitterering:

A: rhisRtrhri ¶ frhisRtrhri ¶ frhisRtrh +

     ¹        5         ¹0             ¹5         ²0            ²5         ³0
B: ...£h!i"s"Rtrh £+  ¶ !rhisRtrhri ¶ !f!r£his"Rtrhri

³5                    40         45             50        55

Figur 33.1 Villbergablecket, fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).
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Till läsningen

Blecket är brutet itu på mitten. Nordén (1943:173) menar att blecket 
veks om redan i samband med att det ristades och att detta ”framgår av 
patineringen över metallens veckningssprickor”. Han frågar sig vidare 
om också itubrytningen skett vid detta tillfälle eller först efter det att 
blecket återfanns. Efter att ha undersökt metallen i brottytan menar jag 
att brytningen snarare skett efter det att blecket hamnat i jorden (och i alla 
fall inte i vår tid) och att någon sådan avsiktlig omvikning, som Nordén 

åsyftar, knappast är aktuell för 
detta bleck. Det finns inget i 
metallens yta kring brottet, som 
skulle tyda på en ursprunglig 
omvikning, inte ens någon liten 
upphöjning av brottkanterna. 
När man lägger dem sida vid 
sida, ser bleckets två bitar ut som 
om de klippts itu med sax eller 
skurits itu med något annat vasst 
föremål.

Inskriften löper på fram- och baksidan med tre rader på varje sida. 
På baksidan är inskriften nästan utplånad av bortvittring: runspåren är 
knappt synliga, men man kan rekonstruera det mesta av inskriften med 
hjälp av framsidans inskrift, eftersom baksidan upprepar denna. Det är 
intressant att notera att inskriftens s-runor är vända åt höger, och att 
r-runorna ristats på ett mycket ekonomiskt sätt, med bara tre linjer. 

Inskriftens h-, t och R-runor är av 
långkvisttyp. Inskriftens runor ser 
vikingatida ut, men Nordén föreslår 
att runan h också skulle kunna läsas 
som A, liksom på Sparlösastenen 
(Vg 119).

Nordéns läsning för sida A 
sammanfaller nästan helt med Otto 
von Friesens med undantag för runa 
29 £a, som finns i Otto von Friesens 
translitterering. Nordén ser den 
inte, och inte heller jag.

Man urskiljer säkert att rad 1 
inleds med r-runan (figur 33.2). Av 

Figur 33.2. Runorna 1–5.

Figur 33.3. Raderna 2 och 3 inleds med f.
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runa 11 i rad 2 syns ännu två uppåtriktade bistavar, varför även läsningen 
f är säkerställd. Också av runa 22 finns två liknande bistavar kvar, varför 
jag läser även den som f (figur 33.3). Rad 3 avslutas med ett plusformat 
skiljetecken (figur 33.4).

Baksidan läser man med hjälp av framsidans inskrift. Man kan 
rekonstruera de flesta runorna, men rad 1 måste jag likväl inleda med 

Figur 33.4. Rad 3 avslutas med ett skiljetecken.

Figur 33.6. Otto von Friesens anteckningsbok IX.

Figur 33.5. Sida B, raderna 1 och 2.
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tre punkter, eftersom jag inte ser några tydliga spår av runorna där 
(figur 33.5). I slutet av rad 1 på sida B urskiljer Nordén ett plusformat 
skiljetecken, som jag inte riktigt ser. Jag ser en rak stav men inte vågrät. 
Jag markerar därför skiljetecknet som osäkert. Runa 34 (35) translittererar 
Nordén felaktigt som r; den skall emellertid vara R.

34. Östra Arosblecket (U Uppl1969;32)
S:t Pers kyrkoruin, Uppsala; figur 34.0. Avsnitt 5.3.3 i huvudtexten.

Elisabeth Svärdströms translitterering (1969:32):

A: fal-ala!l ¶ £aa-alf

                       ¹        5               ¹0            
B: -...l- ¶ -...f

                      ¹5       

Blecket har inte gått att återfinna på Upplandsmuseet.

Figur 34.0. Östra Arosblecket, Elisabeth Svärdströms teckning.
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Sverige, Västergötland 

35. Högstenablecket (Vg 216)
Högstena kyrkogård, Högstena sn; figurer 35.0–35.11. Avsnitt 4.3 i huvudtexten.

Figur 35.0. Högstenablecket, teckning: sidorna A (höger) och B (vänster).

        2   3       4   5    6     7      8  9    10    11  12   13  14 15  16      17  18 19 20  21  22 23 24   25  26  27  28    29  30 

              34        35    36  37   38 39     40   41   42    43  44      45   46      47       48  49    50    51     52    53   54      55   

    1  

    31 

    56         57

    32   33

        59  60  61  62 63 64    65     66  67  68    69       70    71  72    73     74   75  76   77

    58 
   78  79   80     81 82 83 84         85

            87    88       89  90  91       92         93    94      95        96      97    98  99  100   101   102   103   104                       
 105  106   107      108

    86
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Hugo Jungners translitterering (1936:282; Jungner noterar 
rekonstruerade runor med hakparenteser):
A: kalandauiþrkanklauiþrriþa£ndauiþ ¶ uiþrrinandauiþrs!i"tiandauiþ

     1          5           10           15        20         25            30              35          40          45        50           55

B: !r"sik£n<9and>£auiþrf£ara£ndauiþr!fli£uh ¶ 9a£n"tas<k>(alaltf£uþ£a£naukumduia

        60                   65        70            75         80       85                     90            95           100           105   108

Elisabeth Svärdströms translitterering (SRI 5:396):
A: kalandauiþrkanklauiþrriþa£ndauiþ ¶ uiþrrinandauiþrs--iandauiþ

      1         5           10           15        20          25           30              35          40          45         50           55

B: rsikn--auiþrf-r£a£ndauiþr!fliuh ¶ 9a£n£das--a!l"tfu--naukumdu-a

        60          65         70          75          80       85                    90        95         100            105    108

Ny translitterering:
A: kalantauiþrkalklauiþrriþa-tauiþ ¶ uiþrrinantauiþrsaliantaui-

      1         5          10          15        20         25          30              35          40         45         50          55

B: rsikn--£auiþrf-rantauiþrfliuh ¶ 9antas"-(al£oltfu2þiRaukumtu-£a

        60          65          70         75         80       85                   90          95         100           105   108

Figur 35.1. Högstenablecket: sidorna A och B. Gabriel Hildebrands fotografi, SHM.
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Till läsningen

Första försöket att avbilda runor tillhör Otto von Friesen (figur 35.11), 
men han ger inte någon translitterering av runorna. Den första trans-
littereringen ges av Hugo Jungner (1936:286–292) och denna förses med 
en noggrann läsningsrapport. Därefter följer Elisabeths Svärdströms 
translitterering som också den åtföljs av en noggrann läsningsrapport 
(SRI 5, s. 398 f.). Här kommenteras därför endast de runor som i detta 
arbete lästs på ett nytt sätt.

Samtliga runor 6, 27, 41, 53, 75, 87, 94 och 105 läser jag som t, trots 
den stora formvariation som de uppvisar: runorna 6, 27, 41, 53 och 105 
har formen ý, runa 87 har formen V och runa 94 formen t. I de tidigare 
läsningarna menades att runan ý kan vara ett slags ”kursiv variant av 
stungen t-tuna” (Jungner 1936:287). Runa 87 V har lästs som t av Jungner 
och som d av Svärdström, medan runa 94 t har lästs av dem bägge som t. 
Otto von Friesen (Jungner 1936:287) menar att runan ý kan vara ett 
”oregelmässigt ristat” t. Till honom ansluter sig även Staffan Fridell (i 
personlig korrespondens med förf.). Jag väljer också att uppfatta grafemet 
ý som t och finner tre omständigheter som pekar mot att denna läsning 
är sannolikare än d: 

1. Runan har en nedåtriktad bistav till vänster och en nedåtriktad 
bistav till höger, vilket grafematiskt gör den till en t-runa. 

2. Det finns ingen annan, distinkt separat t-runa i inskriften. Runa 
94 hade kunnat vara en ostungen t-runa, men om man jämför 
den med runa 87 V (figur 35.6), vars bistavar också utgår från 
samma punkt på huvudstaven (om än från dess mitt), inser man 
omedelbart att t-runan i denna inskrift som karakteristiskt grafiskt 
drag har avsaknaden av enhetlig fixeringspunkt på huvudstaven. 
Det handlar alltså inte om något ”ur ristningssynpunkt misslyckat” 
eller ”dåligt t” (Jungner om v. Friesens uppfattning om grafemet 
ý 1936:303) utan om en konsekvent princip för att rista t-runan. 
Samma princip gäller för övrigt l-runan, vars bistav inte heller 
den har ett enhetligt fixeringsläge på huvudstaven. Det blir också 
uppenbart att t-runan i denna inskrift bildar ett minimalt grafiskt 
par med bindrunan (al, vars vänstra a-bistav alltid tydligt korsar 
huvudstaven: på så sätt blir det omöjligt att förväxla bindrunan (al 
med denna fria variant av t-runan.

3. Sist, men inte minst: det finns inga andra stungna runor i 
inskriften. Jungner (1936:303) noterar förvisso att frånvaron av 
stungna k-runor i denna inskrift ”har åtskilliga motsvarigheter”, 
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men sannolikheten att man skulle träffa på ”ett slags kursivt d” (s. 
303) i en inskrift där varken i, k eller u har stingningar är mycket 
mindre än att man skulle träffa på en t-runa med fri placering 
av bistavar. För att det skall gå att skapa kursiva varianter av 
stingningar, bör dessa användas flitigt av ristaren och således 
åtminstone förekomma i samma inskrift.

Runa 14 har en kort bistav som är placerad i det övre mellanrummet 
på huvudstaven och går ner till höger (figur 35.2). Denna placering har 
motiverat forskare att läsa runan som n. Den inomskriftliga kontexten visar 
emellertid att n-runor i denna inskrift har långa bistavar som i alla andra 

fall når baslinjen. Samma 
kontext visar vidare att 
fixeringen av l-bistaven 
vid huvudstavens topp 
inte är avgörande för 
inskriftens grafematiska 
system. Runa 3 har t.ex. 
en kort bistav som sitter 
i övre mellanrummet 
på huvudstaven (figur 
35.3), och dess läsning 
skall sannolikt vara l. 
Detsamma gäller runorna 
82 och 93, vilkas läsning 
som l är helt säker. Det 
som alltså är avgörande 

för l-runan är bistavens längd, inte dess fixering på huvudstaven. Bistaven 
på l-runan skall inte nå ram- eller kantlinjen. Det är därför rimligt att 
även runa 14 bör läsas som l. Och vi kan ta bort ett frågetecken vad gäller 
läsningen av bindrunan 86. Dess läsning på grund av bistavens längd bör 
vara 9an, inte (al.

Runa 26 markeras som oidentifierad, men spår av huvudstaven syns 
invid brottet liksom rester av spetsen på en kort diagonal bistav. Runans 
sannolikaste läsning är n.

Runorna 48–49 har fått läsningen it. Jungner (1936:288) överväger 
dock möjligheten att runa 48 kan vara a och att runa 49 kan vara l, men 
han bestämmer sig för läsningen it. Man kan lägga märke till att andra 
a-runor i inskriften har bistavar som korsar huvudstavar i alla fall utom 
ett (r. 65). På detta sätt kan de lätt skiljas från k-runor. Man kan också 
uppmärksamma att längden och placeringen av bistaven för a-runan 

Figur 35.2. Runorna 12–15.
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varierar kraftigt i denna inskrift, vilket betyder att bistavens längd och 
dess placering på huvudstaven (i mittre, nedre eller övre mellanrummet) 
spelar mindre roll. Det distinktiva draget för a-runan blir bistavens 
dubbelsidighet och riktning (det enda undantaget är här r. 65 a, som har 
en ensidig bistav till vänster; dess riktning visar dock att det måste handla 
om en a-runa). Även Jungner (s. 287) noterar denna grafiska egenskap

hos ristarens a-runor: ”i alla säkra fall har en a-runa [...] dubbelsidig 
bistav”. Runa 48 kan därför läsas som a även om dess bistav är placerad i 
övre mellanrummet och är kort (figur 35.4). Runa 49 kan läsas som l och 
jämföras med andra l-runor i inskriften, t.ex. med runa 16, vars bistav 
också börjar vid huvudstavens topp. Ytan kring nästa runa är avflagrad 
så att dess huvudstav inte är helt synlig, men det är ändå säkert att runan 

inte kan vara något 
annat än i.

Runa 57 markerar 
jag som oidentifierad, 
trots att kontexten 
skulle tillåta att rekon-
struera den som þ. 

Runa 81 har lästs 
som f. Svärdström 
(1967:17) skriver att 
”en nedre f-bistav kan 
möjligen skönjas, av 
en övre finns dock 
intet spår; allitteration 

Figur 35.3. Runorna 1–7.

Figur 35.4. Runorna 48–50.
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gör en f-runa sannolik.” 
Jag kan dock spåra 
en övre bistav eller 
snarare dess början 
och avslutning (figur 
35.5, svarta pilar), vilket 
stöder läsningen som f. 

Enligt de tidigare 
läsningarna har det 
funnits tre runor på sida 
B, vilka nu saknas som 
en följd av att blecket 
brutits itu. Detta är 
runorna 63 och 64 och 
90. I figur 35.6 kan man 

se att kanterna i rad 1 på sida B är uppåtböjda, och det är därför möjligt att 
räkna med att runorna 63 och 64 skulle ha försvunnit. Dessutom är ytan 
kring brytningsstället i rad 1 mycket skadad. Man kan se huvudstavens 
bas på runa 63, som korsar den vågräta linjen. Dock kan man inte spåra 

några rester av huvudstaven 
eller bistaven på runa 64. 

Läsningen, som föreslås för 
den försvunna runa 90, är k. 
Jungner och Svärdström menar 
att den bistav, som korsar runa 
91 l, skulle höra till runa 90 
(figur 35.7. svart pil). De noterar 
dock att bistaven skär l-runans 
huvudstav. Enligt min mening 
förefaller det inte sannolikt 
att bistaven på runa 90 skulle 
ha skurit av huvudstaven på 
runa 91. Detta skulle betyda att 

ristaren först åstadkom l-runans huvudstav för att sedan komma tillbaka 
till k-runans bistav, vilket är ett osannolikt scenario, eftersom inskriften 
saknar andra exempel på dylika byten av skrivriktning. Tvärtom kan 
man se hur runornas huvudstavar och bistavar skär över de föregående 
runornas bistavar (se t.ex. runorna 82 och 83 i figur 35.5). Runa 91 är enligt 
min mening bindrunan (al. Vad gäller runan 90, så finns det inte plats på 
brytningsstället för att man skall kunna supplera ett k. Kanterna är inte 

Figur 35.5. Runorna 80–83.

Figur 35.6. Sida B.
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böjda kring brytningsstället och ytan är oskadad (figurerna 35.6 och 35.7). 
Det är heller inte möjligt att en bit av metallen skulle ha flagnat och fallit 
bort. I så fall hade biten måst vara tämligen stor, ty det finns inga spår 
av vare sig k-runans bistav eller huvudstav. Med tanke på att man inte 
räknar med att någon runa på sida A skulle ha försvunnit, vare sig i rad 
1 eller 2, är det orimligt att utgå ifrån att en bit av metallen med k-runan 
skulle saknas. Jag vill därför föreslå att runa 90, om den verkligen funnits, 
var i, men jag markerar den som oidentifierad. 

Efter runa 91 följer ett ristat diagonalt streck, som Jungner och 
Svärdström uppfattar som en extra bistav till den föregående runan l. 
De läser det som en a-bistav, som sitter på l-runans bistav, och får på så 
sätt bindrunan (la. Detta vore ett mycket ovanligt sätt att rista bindrunor 

med l- och a-runor, och det 
saknar motsvarigheter i 
vikingatida och tidigmedel-
tida runinskrifter. Strecket 
rör dessutom inte vid 
l-runans bistav (figur 
35.7). Det förefaller så 
mycket osannolikare att 
en sådan bindruna (la 
skulle ha åstadkommits 
av ristaren, som nästa 
runa är ett förmodat a. 

Trots att ristaren förvisso dubbelskriver runor i denna inskrift (21–22 
och 35–36), verkar det onödigt att tillskapa en ovanlig bindruna för att 
dubbelskriva runan a. Strecket kan därför antingen förstås som ett slags 

Figur 35.7. Runorna 89–91.

Figur 35.8. Runorna 95–99.
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skiljetecken mellan satserna eller som en bistav till nästa runa 92. Strecket 
rör visserligen inte vid huvudstaven på runa 92 men ligger ändå mycket 
nära den. Jag menar därför att det skulle kunna läsas som en övre bistav 
på runa 92, som då kan få läsningen o. 

 93 är l. Dess bistav börjar inte vid huvudstavens topp utan i det övre 
mellanrummet, såsom fallet var med runorna 3 och 82. Runa 95 är f. Runa 
96 är u, och det är svårt att föreslå någon annan läsning för denna runa. 
Runa 97 är þ. Det går inte att utesluta helt att den kan läsas som r, men 

bistavens form och 
dess mjuka böjning 
talar snarare för þ 
(figur 35.8) Runa 
98 kan läsas som i 
och runa 99 som R. 
Mot läsningen an 

för runorna 98 och 99 talar det 
faktum att den linje, som skulle 
ha kunnat vara a-runans bistav, 
inte rör vid huvudstaven på runa 
98 utan istället ansluter sig till 
runa 99:s huvudstav (figur 35.8). 

Runföljden 100–108 får 
samma läsning som förut 
förutom runa 105 t, men det måste noteras att runa 108 också kan vara 
R. Dess nedre del av 
huvudstaven och 
vänstra bistav är 
fortfarande synliga, 
men dess högra sida 
är avflagrad, så det 
är möjligt att det 
fanns ytterligare en 
bistav på dess högra 
sida (figurer 35.9 och 
35.10).

Figur 35.9. Runorna 104–108.

Figur 35.10. Runa 108.

Figur 35.11. Otto von Friesens anteckningsbok IX.
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36. Sunnerbyblecket (utan signum)
Sunnerby, Otterstads socken; figurer 36.0–36.1. Avsnitt 5.1.5 i huvudtexten.

Magnus Källströms translitterering (2014a):

A: -…

      ¹
B: -----… ¶ ---!fl…

              5                   ¹0

Ny translitterering: 

A:  ¢þþþþþ…

             ¹
B: þ(þþ}þþþ£a-… ¶ ---f!l…

                     5                  ¹0
Till läsningen

Jag har använt Källströms fotografier och avritningar, eftersom jag inte 
undersökt detta bleck själv. Nedan följer mitt försök att translitterera de 
runor, som Källström ser på blecket. Runa 1 på framsidan ser ut som þ 

Figur 36.0. Sunnerbyblecket, teckning: sidorna A (vänster) och B.

1

        2      3          4          5 

                            7       8    9     10    11

6
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i balansform med fyra extra bågar. Den kan knappast vara en kvistruna 
men möjligen en bindruna ¢þþþþþ i balansform eller en balansruna þ 
med förstärkta bågar. Liknande þ-runor finns på Roskildeblecket. 

Runorna 2–4 på sida B ser också de ut som þ-runor i balansform, 
och antalet bågar höjs för varje runa. Det symmetriska inslaget med ett 
växande antal bågar finns också belagt på Roskildeblecket, Sigtunablecket 
5 samt möjligen på Søllested-Kirke-amuletten (DR DKSyd15). Man kan 
translitterera dessa runor som bindrunor i balansform: þ(þþ}þþþ. Runa 

5 ser ut som en balanserad 
form av en a-runa på 
Rökstenen (Ög  136) i den 
med äldre runor krypterade 
delen av inskriften. Samma 
obalanserade runform finns 
på Gorodiščeblecket 1, och 
jag läser den där som a. På 
Sunnerbyblecket är runans 
form dock balanserad. Av 
runa 6 syns endast en nedre 
bistav.

Rad 2 på sida B inleds 
med tre runor, som är nu 
utplånade och inte kan 
identifieras. Vidare kan man 
se runorna 10–11, som kan 
läsas som f och ett osäkert l.

Man noterar att inskriften 
har ornamentala streck: 
två lodräta ramlinjer på 
sida B och på samma sida 
tre vertikala linjer framför 
raderna 1–2. På liknande 
sätt avgränsas raderna på 
Sigtunablecket 3.

Figur 36.1. Sunnerbyblecket: sidorna A (ovan) och B.
           Robert Bernhofts fotografi, Vänermuseet.
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Sverige, Öland

37. Eketorpsblecket (Öl ATA326-1087-2007)
Eketorps borg, Gräsgårds socken; figurer 37.0–37.3. Avsnitt 5.2.7 i huvudtexten.

Figur 37.0. Eketorpsblecket, teckning: sidorna A (ovan) och B (nedan). 

7                    8                  9              10                  11             12

            6                                   5           4          3    2                 1
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Helmer Gustavsons translitterering (2000):

A: -iiumi--

       ¹       5    
B: um-!l--

         ¹0     

Ny translitterering:

A: -iium££¡uuuu

       ¹        5   
B: 9au-----

                ¹0  

Figur 37.1. Eketorpsblecket: sidorna A (ovan) och B (nedan). 
                 Gabriel Hildebrands fotografi, SHM.
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Till läsningen

Bleckets vänstra kortsida har gått sönder och en stor bit av metall i 
bleckets nedre del saknas. Om blecket haft ett upphängningshål, kan 
detta ha försvunnit tillsammans med denna bit, och vi vet därför inte 
till vilken typ blecket hör. Den högra kortsidan är trasig i högra hörnet 
men förefaller annars vara hel. Blecket är täckt med grön patina, och dess 
runor är svåra att urskilja. Jag vet inte om blecket har rengjorts.

Sida A har lästs av Gustavson från höger till vänster på grund av runa 
4 u, som till sin form är vänd åt vänster. Jag behåller hans läsriktning för 
denna sida. Runa 1 ser ut som en äldre runa ï (¨) som är vänd åt vänster. 
Kan detta vara en variant av l i balansform? (Jämför att inskriften har en 
balansruna þ på sida B.) Runorna 2 och 3 är i-runor. Runa 5 är m. Runa 
6 består av tre eller fyra tak (ï), som kan vara u-runor. De har samma 
utseende som Roskildebleckets u-runor på B-sidan. 

Sida B bör av runformerna att döma läsas från vänster till höger. Runa 
7 är en bindruna 9au (figur 37.2). Runa 8 ser ut som m eller R i balansform. 
Runa 9 ser ut som en fördubblad h-runa (h > p) eller o-runan i balansform 
(o > p). Av runa 10 återstår endast svaga spår av huvudstaven. Runorna 
11–12 är alltför skadade för att läsas, men deras huvudstavar är tydliga. 
Efter min nya läsning har inskriften 12 runor.

Figur 37.2.  Runorna 7–9.
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38. Klintablecket 1 (Öl BN83)
Klinta, Köpings socken; figurer 38.0–38.2. Avsnitt 5.1.6 i huvudtexten.

Figur 38.1. Klintablecket 1, sidorna A (ovan) och B (nedan). 
                Gabriel Hildebrands fotografi, SHM.

Figur 38.0. Klintablecket 1, teckning: sida A.

            1         2       3           4
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Bruce E. Nilssons translitterering (1973:242):

A: irþn

      ¹       
Helmer Gustavsons translitterering (2004:66):

A: --run

       ¹        5
Ny translitterering:

A: -ru£n "x ...

 ¹      

Till läsningen

Den vänstra kortsidan är omvikt bakåt och bildar ett slags ögla. Det finns 
även ett hål i den omvikta kanten (figur 38.1). Blecket förs därför till typ 
A. Den högra kortsidan är avbruten, och runor finns bara på framsidan. 
Av runa 1 syns bara svaga spår av huvudstaven. Runa 2 är r. En liknande 
r-runa, som ristas med två linjer, finns på Järfällablecket (r. 6). Runa 3 
kan vara u eller þ med en öppen båge: runan består av en huvudstav och 

en lång böjd bistav. 
Denna bistav rör inte 
vid huvudstavens 
bas men kommer 
riktigt nära den. 
Runa 4 är n med en 
dubbelsidig bistav. 
Därefter syns spår 
av vad som kan 
vara ett kryssformat 
skiljetecken (figur 
38., svart pil). Det 
markeras dock som 
osäkert.

Figur 38.2. Skiljetecken.
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39. Klintablecket 2 (Öl BN84)
Klinta, Köpings socken Avsnitt 5.1.6; figurer 39.0–39.1.

Figur 39.0. Klintablecket 2, teckning, sida A.

  1   2     3   4      5   6          7      8         9   10    11  12  13 14    15  16 17 18
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Bruce E. Nilssons translitterering (1973:242):

A: a---f--aþlufalu---þr

      ¹        5          ¹0        ¹5         ²0
B: ---

       
Ny translitterering:

A: a!is"tR8"t£a£u£b£alufal£a"Ra!i...

      ¹       5              ¹0        ¹5     
B: ...

Till läsningen

Bleckets vänstra kant är omvikt på samma sätt som på Klintablecket 1 och 
den bildar på så sätt ett slags ögla. Den högra kortsidan förefaller dock 
vara oskadad. Inskriften har löpt på både fram- och baksidan, men på 
baksidan har den utplånats av vittring. Det syns spår av flera huvudstavar 
där, men inga runor kan identifieras med säkerhet. 

Runa 1 består av en huvudstav och en bistav på vänster sida om 
huvudstaven, som går neråt. Runan kan läsas som a med en ensidig 
bistav. Runa 2 verkar endast bestå av en huvudstav och kan därför läsas 
som i. Runa 3 är en kortkvistruna s. Också runa 4 verkar bestå endast 

Figur 39.1. Klintablecket 2, sidorna A (ovan) och B (nedan). 
                 Gabriel Hildebrands fotografi, SHM.
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av en huvudstav; det finns dock en möjlighet att det på vänster sida om 
huvudstavens topp funnits en nedåtgående bistav, som nu är dold av 
korrosion. I så fall skulle runan kunna läsas som en kortkvistruna t. 

Runa 5 är utan tvekan en kortkvistruna R. Runa 6 har lästs som f av 
Bruce Nilsson (r. 5 i hans numrering). Jag menar dock att den snarare 
bör läsas som bindrunan 8ta; jag ser kortkvistrunan t med en dubbelsidig 
a-bistav i mitten. t-runans bistav sitter emellertid lägre än vanligt och 
korsar huvudstaven något, varför också läsningen b eller o (É) bör 
övervägas. Runa 7 har delvis försvunnit på grund av nötning, men man 
ser ändå en huvudstav samt en bistav på höger sida om huvudstaven, 
som verkar ansluta till huvudstaven i dess mittdel för att sedan gå ner 
till kanten. Man kan därför föreslå läsningen u. Också runa 8 har delvis 
förvunnit på grund av nötningen, men man ser att den består av en 
huvudstav och troligen två bistavar, som korsar huvudstaven och går 
upp till höger. Möjliga läsningar för denna runa är b, o eller f. Runa 9 har 
lästs som þ av Nilsson. Detta är en möjlig läsning, men vi ser egentligen 
inte hur bågens övre del ansluter till huvudstaven, varför även läsningen 

a är möjlig. 
Runa 10 är l, och runa 11 är u. Runa 12 är f med ovanligt högt ansatta, 

korta bistavar. Runa 13 är a med en dubbelsidig bistav. Runa 14 är l. 
Runorna 15 och 16 utgör antingen en bindruna 9au eller en a-runa och en 
kortkvistruna R. Jag menar att den andra varianten är troligare. 

Runa 16 kan vara en kortkvistruna R, eftersom den linje, som kan bilda 
R-runans stav, inte lutar sig mot den föregående runans huvudstav utan 
går parallellt med denna, varför det är mindre sannolikt att den skulle 
kunna vara u-runans bistav. Runa 17 består av en huvudstav och en bistav, 
som sitter på gränsen mellan den övre och mittre delen av huvudstaven 
och går ner till vänster. Bistaven är placerad något för högt för att vara 

a-runans bistav, men detta kan bero på att R-runan är i vägen. Runa 18 
verkar endast bestå av en huvudstav och kan läsas som i. Därefter finns 
det spår av en vertikal linje, som varken verkar nå den övre eller den 
nedre kanten (þ). Hade inte bleckets datering varit så tidig, hade man 
kunnat föreslå ett stavlöst þ här. I stället är det enda man kan föreslå, att 
det handlar om ett slags skiljetecken. Resten av inskriften är så vittrad att 
det inte går att identifiera några andra runor. Det finns spår av ytterligare 
sex stavar, av vilka några verkar vara korta och inte nå den övre kanten. 
Dessa kan vara R-runor eller bistavarna på u-runor. Jag väljer därför att 
avsluta sida A med tre punkter. 
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40. Kvinnebyblecket (Öl SAS1989;43) 
Södra Kvinneby, Stenåsa sn; figurer 40.0–40.12. Avsnitt 3.3 i huvudtexten.

Figur 40.0. Kvinnebyblecket, teckning: sidorna A (ovan) och B.

16      17     18        19    20     21    22    23        24  25    26   27    28     29

30    31      32  33    34    35       36     37      38   39   40  41    42     43  44

    45  46    47  48  49   50 51 52  53  54  55 56  57 58  59   60 61 62 6364

    66   67 68  69 70   71  72 73 74  75 76  77 78 79 80 81 82 83  84 

1     2      3       4     5        6    7     8    9         10   11  12    13    14  
15 

65 

85
      86 87    88  89  90  91 92   93   94   95     96  97 98 99 100101 102 103

104 105 106 107108 109 110 111   112   113  114    115 116 117  118 119  120  121

122  123   124 125 126 127 128    129   130    131   132   133   134    135   136  137 138 139 140 141

142      143
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Den etablerade translittereringen (i SRD):

A: x hiristikþiRbirk ¶ bufimiRfultihu ¶ þisþeRuisinbral ¶ tilufranbufa 

         ¹      5        ¹0        ¹5               ²0        ²5             ³0         ³5         40              45      50          55 
þorketih ¶ ansmiRþemhamrisamhuR

        60               65           70            75           80
B: hafikamflyfraniluit ¶ feRekiafbufakuþiRu ¶ untiRhanumaukyfiR 

    85         90         95        ¹00           ¹05       ¹¹0        ¹¹5         ¹²0              ¹²5         ¹³0           ¹³5        
han ¶ um

   ¹40          
Tidigare translittereringar av rad 1 på sida A (för diskussion och 
kommentarer se avsnitt 3.3.2 i huvudtexten):

Nilsson (1973, 1976):

x Ÿi¡i¢tiRþiRbirk

Lindquist (1987):

¹h!iRki±urki±msuti(Rk(uþiRbirk

Westlund (1989):

hiristikþiRbirk

Grønvik (1992):

¹h!iRki±urki©msuti(Rk(uþiRbirk 

Louis-Jensen (2001):

¹h!iRki±urki©msuti(Rk(uþiRbirk 

Ny translitterering:

A: x hiristi(RkþiRbirg ¶ bufimiRfultihu ¶ risþeRuisinbral ¶

           ¹      5            ¹0        ¹5               ²0        ²5              ³0         ³5        40
tilufranbufaþorketih ¶ ansmiRþemhamrisamhuR

45      50           55           60              65           70            75           80
B: hafikamflyfraniluit ¶ feRekiafbufakuþiRu ¶ untiRhanumaukyfiR 

    85         90         95        ¹00           ¹05       ¹¹0        ¹¹5         ¹²0             ¹²5         ¹³0            ¹³5        
han ¶ um

   ¹40  
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Figur 40.1 Kvinnebyblecket, sidorna A (ovan) och B (nedan). G. Hildebrands fotografi, SHM.
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Till läsningen

Bleckets yta är täckt av hård mörkgrön patina, och runorna är 
därför välbevarade. Ytan har dock många små fläckiga gropar och 
korrosionsangrepp men dessa påverkar inte läsningen. Runorna på 
blecket är långkvistrunor och de flesta av dem är tydligt ristade. Det finns 
dock några problematiska ställen, samtliga på sida A. Detta gäller framför 
allt inledningens komplexa runor (r. 1–8) och de runor som har bedömts 
vara stungna av somliga men inte av andra forskare: dessa är r. 15, 21, 
29, 83 och 94. Jag ämnar också närmare undersöka r. 30, som av Nilsson 
(1976) fått läsningen r (inte þ som i alla de andra läsningarna).

Vad gäller inledningens komplexa runor ser jag med undantag för 
runa 6 t samma runtecken som övriga forskare. Runa 6 sticker ut i 
sin omgivning, eftersom den är den enda runan i inledningen förutom 

i-runorna som enligt samt-
liga tidigare läsningar inte 
är en komplex runa. Jag 
urskiljer dock på runans 
huvudstav en svagt men 
ändå säkert ristad båge 
(figur 40.2, svart pil och 
figur 40.3). Runa 6 är så-
ledes en bindruna (tþ, 
vilket självfallet undermi-

nerar de tolkningar som upplöser inledningens 
komplexa runor i sina komponenter och 
ger läsningar och tolkningar åt dem alla. I 
huvudtexten (avsnitt 3.3.4.1) diskuterar jag 
varför bågen på r. 6 kan vara så svagt ristad 
och varför jag i min translitterering återger 
inledningens komplexa runor som enkla med 
undantag för r. 8.

Runa 15 har lästs som k i samtliga läsningar. 
Jansson (1957:75) skriver att ”Mellan huvudstav 
och bistav finnes en fördjupning, som troligen 
är naturlig. Alldeles uteslutet är dock inte, att 
runan kan ha varit stungen.” Även Lindquist 

(1987:21) kommenterar denna runa i sitt läsningsprotokoll: ”Jag tror 
snarare, att fördjupningen, som är väl markerad, skall tas för punkten i 
ett g.” Han ändrar sig dock under arbetets gång och kommer fram till att 

Figur 40.2. Runorna 5–9.

Figur 40.3. Runa 6.
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(s. 21) ”Fördjupningen är efter all sannolikhet en tillfällig repa, som har 
samma karaktär som den man kan iakttaga i runan z strax före”. Jag kan 

emellertid inte hålla med Lindquist 
om detta: en prick som sitter mellan 
r. 15 huvudstav och bistav liknar 
alltför mycket ristarens övriga 
stingningar; den är triangelformad 
och djup (figur 40.4). Runan är 
således stungen och bör läsas som 
g.

Jag ser däremot ingen tydlig 
stingning på runa 21 i. Runan 
har uppfattats som stungen av 
Lindquist (1987:21) och Grønvik 
(1992:72) samt av Louis-Jensen 

(2001 [2006]:265, 2005:194) som 
adopterade Grønviks läsning. 
Det finns en liten fördjupning 
till höger om huvudstaven som 
går in mot i-runans huvudstav, 
men denna är utan tvekan en 
utvittring i metallen (figur 40.5). 
Jämför man den med otvetydiga 
stingningar av i-runor på blecket 
kan man med säkerhet konstatera 
att det i detta fall inte kan vara 
en fråga om stingning. Ristarens 
stingningar på dessa runor är 
synnerligen tydliga och djupa 
(figurer 40.7 och 40.12). 

Inte heller runa 83 ser ut som en stungen runa; det finns förvisso 
ett litet streck mellan u-runans huvudstav och bistav (figur 40.9), men 
denna liknar inte alls ristarens övriga säkra stingningar på u-runor, som 
är triangelformade och djupa (figurer 40.10 och 40.13). Runa 94, som av 
Nilsson (1976:237, r. 95 i hans räkning) har lästs som ostungen, har en 
tydlig stingning (figur 40.10).

Runa 30 läses av B. Nilsson (1976:237, r. 31 i hans räkning) som r. Jag 
har undersökt detta ställe och håller med Nilssons om denna läsning. Det 
finns förutom en huvudstav och en båge ytterligare en ristad linje (figur 
40.6, svart pil) som ansluter till bågen och går nedåt. Linjen är förvisso 

Figur 40.4. Runorna 13–15.

Figur 40.5. Runorna 20–22.
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svagare ristad än huvudstaven, men på samma sätt är den nedre delen av 
runans båge svagare ristad än dess övre del. Det finns även andra runor 
i denna rad (och i andra rader på blecket) som är lika svagt ristade, t.ex. 
runa 33 þ (figur 40.7). Runa 30 har en båge som inte utgår från stavens 

topp, vilket är fallet med övriga r-runor i 
denna inskrift. Det finns även en annan r-runa 
på blecket som har nästan samma form (runa 
96 i runföljden franilu, figur 40.11). Bleckets 
þ-runor består oftare av en huvudstav och 
en båge, som bildas av tre linjer eller av en 
mjukböjd bistav, än av en huvudstav och en 
båge av två linjer som på runorna 30 och 96. 
Jag vill därför läsa runa 30 som r och menar 
att läsningen är säker.

Vad gäller de svagt ristade linjerna, verkar 
det troligt att ristaren först skissade runorna grunt (även om det på 
några ställen blev tydligt redan första gången), varefter han utförde den 
egentliga ristningen (möjligen med ett annat verktyg och med mer kraft), 
som blev mycket säker och djup. Ett sådant arbete visar att ristaren var 
mycket van.

Figur 40.6. Runa 30.

Figur 40.7. Runorna 32–35. Figur 40.8. Runorna 49–57.

Figur 40.9. Runorna 80–84. Figur 40.10. Runorna 92–95.
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Figur 40.11. Runorna 95–99.

Figur 40.12. Runorna 105–108. 

Figur 40.13. Runorna 135–138.
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41. Solbergablecket 1 (Öl Fv1976;96A)
Solberga 4:11, Köpingsvik; figurer 41.0–41.2. Avsnitt 3.4 i huvudtexten.

Figur 41.0. Solbergablecket 1, teckning: sidorna A (höger) och B (nedan).

   1   2      3    4  5      6              7         8          9     10    11     12         13      14   15  16 17 18  19  20  21 22 23  24  25       26       27     28             29            30         31          32       33           34 

      35    36      37    38      39       40     41                          42      43               44  45   46 47  48     49   50  51   52   53  54 55 56    57    58    59   60 61 62 63 64 65  66    67     68 

 69     70  71  72  73    74     75

 76   77  78  79      80  81   82     83  84  85   86   87  88  89  90   91  92  93  94   95        96   97     98     99     100

   101  102      103  104 105 106  107    108  109 110    111 112 113 114  115        116     117        118   119       120  121      122         123   124   125          126       127         128    129   130   131    132  133   134    135      136     137      138    139    140   141    142
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Figur 41.1 Solbergablecket 1: sidorna A (höger) och B (vänster).
                        Gabiel Hildebrands fotografi, SHM.
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Helmer Gustavsons translitterering (2017:7; strecken ersätter de 
olästa tecken som han anger grafiskt): 

A: -----h-----asnuh-i!i£nnsiii£kous------o- ¶ -i-na-----uk ' -i ' 
      ¹       5           ¹0          ¹5        ²0        ²5         ³0         ³5              40          45             50
kristrauksantamariabiargi 

      55          60          65           70          75
B: þiRoluf ¶ biargum)baaukaRaukiRumarkaR ¶ franþiRinarkiotun

           80             85           90               95           ¹00          ¹05             ¹¹0         ¹¹5        ¹²0       ¹²5
 ulufaukþrymiantiþursaltit

         ¹³0          ¹³5          ¹40       ¹45     ¹50

Ny translitterering:

A: ||| þihii(þþ(þþ(þþasnuh$miinnsiiikousbbbbbbor ¶ )ttti"R£kao0sss ||| uk '3| 

           ¹      5                    ¹0            ¹5        ²0       ²5           ³0                  ³5          40                       
kristrauksantamariabiarki 

  45        50           55            60         65      
B: þiRoluf ¶ biargum)abaukaRaukiRumarkaR ¶ franþiRinarkiotun

      70       75            80                 85           90           95          ¹00              ¹05       ¹¹0        ¹¹5
 ulufaukþrymiantiþursaltit

     ¹²0         ¹²5          ¹³0       ¹³5        ¹40

Till läsningen

Gustavsons translitterering åtföljs av en läsningsrapport (2017:70–73), 
så jag väljer att här att kommentera endast de runor som jag läser 
annorlunda.

Det tre inledande raka huvudstavarna (1–3 i Gustavsons läsning) och 
de tre avslutande i den krypterade delen (45–47) väljer jag att translitterera 
som inledande och avslutande skiljetecken |||. Sådana följder av tre raka 
lodräta linjer förekommer initialt i andra inskrifter på lösföremål (t.ex. 
Hovgårdsblecket, Hallbjänsblecket, Forsaringen (Hs  7) och möjligen 
Sigtunablecket 1). 

Runa 1 (4) kan läsas som en vändruna þ. Man kan lägga märke 
till att inskriftens övriga þ-runor har just sådana små smala bågar i 
huvudstavarnas mittre del, om än på höger sida (jfr med runorna 69 och 
112 på samma bleck). Runa 3 kan vara h. Bistavarnas nedre spetsar är 
något korta, men detta motsvarar ristarens sätt att rista h-runor (jfr med 
r. 72 på bleck 2). 
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Runorna 6–8 (9–11) kan förstås som balansrunor med fördubblade 
huvudstavar och bågar och translittereras som tre bindrunor (þþ(þþ(þþ. 
Det är också möjligt att uppfatta varje huvudstav som en separat runa 
och här få sex bindrunor (þþ(þþ(þþ(þþ(þþ(þþ. Vart och ett av dessa tre tecken 
kan ju ses som en vändruna þ med fördubblade bågar plus en vanlig runa 

þ med fördubblade bågar. I translittereringen väljer jag dock den kortare 
varianten med tre bindrunor. 

Runorna 9–13 (12–16) är asnuh och läsningen är säker. Runa 14 (17) 
kan förstås som en balansruna m eller R. Runorna 24 (27) och 33 (36) 
kan läsas som o, trots att inskriftens övriga o-runor har bistavar som 
riktas uppåt och inte nedåt till höger. Eftersom b-runor i inskriften 
har långkvistformer, är dock bistavarnas riktning för o-runan inte ett 
distinktivt drag i ristarens skriftsystem. 

Runföljden 27– 32 (30–35) kan utan svårighet läsas som balansrunor 
b. Man kan lägga märke till att inskriftens b-runor har just denna 
glasögonform med två smala och spetsiga bågar. Runa 34 (37) är en 
balansruna r. Runa 35 (38) kan förstås som en bindruna )ttt. 

Runa 37 (40) kan vara en balansruna R eller m. Runa 38 (41) har 
lästs som n av Gustavson, men den linje som bildar n-runans bistav är 

egentligen för lång, om man jämför med 
andra säkra n-runor, och den liknar 
snarare en vänd k-bistav (figur 41.2, vit 
pil 1 visar bistavens övre spets, vit pil 2 
visar dess nedre spets). Bistavens längd 
kan delvis förklaras med att huvudstaven 
på runa 3 fortsätter ner och når bistavens 
spets på runa 38. Det är emellertid inte 
bara detta, utan själva bistavens längd 
och vinkel tyder på att läsningen n 

inte är den mest säkra. Läsningen k är 
inte heller den säker, eftersom bistaven 
korsar huvudstaven något, men vi har 

en säker vändruna i inledningen (runa 1 þ), varför jag ändå föreslår att 
överväga läsningen k. Runa 38 kan således läsas antingen som ett osäkert 
k eller som ett osäkert n.

Runa 40 (43) kan antingen förstås som en bindruna (hh eller som en 
balansruna o (\>p), varvid den senare varianten förefaller troligare 
i kontexten. Även Gustavson (2017:75) föreslår att runan p kan vara 
en rättning för o-runan (\ ändras till o). Runa 41 (44) har en ovanlig 
sicksackform. Än så länge har vi lyckats att föreslå läsningar till alla runor 

Figur 41.2. Runa 38.
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i denna inledning, så det förefaller meningsfullt att gå vidare även med 
detta tecken. En snarlik form har stundom s-runan i äldre runinskrifter 
(Kylverstenen, Opendalstenen), men detta är knappast förklaringen här. 
Det krävs dock inte mycket föreställningsförmåga för att skapa en sådan 
s-runa av s om man bara fördubblar antalet vinklar (så fort man vill 
fördubbla en vanlig s-runa genom att ge den en vinkel till, ritar man en 
sicksacklinje av samma slag som Solbergableckets). Jag föreslår därför att 
läsa detta tecken som en bindruna 8ss eller 0sss. 

Eftersom några runor i den krypterade delen av inskriften kan få sin 
slutgiltiga läsning endast med hjälp av tolkningen, vill jag särskilt påpeka 
att translittereringen av denna del måste behandlas med försiktighet: t.ex. 
får runan R, som upprepas två gånger (14, 37), olika läsningar; den första 
gången läser jag den som m och den andra gången som R. Jag fattar detta 
beslut med utgångspunkt i tolkningen. Jag ponerar samtidigt att runorna 
14 och 37 möjligen kan ha åtskilts på ett sätt, som inte lämnat spår till 
idag, nämligen med små punkter mellan m-runans bistavar (jfr t.ex. hur 
m-runan m och R-runan z kunde skiljas åt genom två punkter inom 
m-runans bistavar: se Fridell 2014:195–197). Framsidans yta är nu tyvärr 
alltför skadad för sådana observationer, och inga stingningar kan iakttas 
(se även nedan om runa 67). Det andra beslutet som jag fattat med hjälp 
av tolkningen är att jag läser runa 38 som en vänd k-runa och inte som 
ett n. Det tredje beslutet gäller runorna M och p. Runan M hade ju också 
kunnat läsas som en balansruna a (eller n) med dubbelsidig bistav, medan 
runan p hade kunnat läsas som (hh. De tre inledande och avslutande raka 
huvudstavarna bedöms – åter med utgångspunkt i tolkningen – vara 
skiljetecken. Det finns i mitten av den krypterade delen tre raka stavar, 
som får läsningen iii. Jag har funderat länge på om framför allt inte de 
tre avslutande stavarna också bör läsas som iii. Jag finner att detta torde 
vara möjligt för de tre avslutande stavarna men inte för det tre inledande. 
Eftersom vi har ett inledningstecken, ligger det inte långt bort att även 
acceptera tanken på ett avslutningstecken. De tre i-runorna i mitten 
används sannolikt för att försvåra identifieringen av runorna i denna 
krypterade del samt möjligen för att anspela på talet tre, såsom många 
andra runor i denna passage gör. 

Runa 67 (75) har av Gustavson lästs som en stungen k-runa. Jag kan, 
som noterats ovan, inte se någon säker stingning på denna runa på grund 
av smärre och större gropar i metallen, och jag läser den därför som ett 
ostunget k. De resterande runorna på bleck 1 behöver inga särskilda 
kommentarer och jag läser dem på samma sätt som Gustavson. Efter min 
nya translitterering har inskriften 142 runor. 
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42. Solbergablecket 2 (Öl Fv1976;96B)
Solberga 4:11, Köpingsvik; figurer 42.0–42.2. Avsnitt 3.4 i huvudtexten.

Figur 42.0. Solbergablecket 2, teckning: sidorna A (höger) och B (vänster).

1   2      3     4    5   6       7   8    9  10  11 12  13  14 15  16     17   18   19   20  21 22  23 24  25 26   27    28        29 30    31   32  33     34  35   36    37 

   38      39    40    41   42      43     44    45   46 47  48   49    50                  51    52  53  54     55

  56      57    58      59     60     

  61   62   63  64   65      66      67      68     69   70    71   72   73    74   75  76 77     78  79       80      81   82      83      84    85    86  

180



Figur 42.1. Solbergablecket 2: sidorna A (höger) och B (vänster). 
                 Gabriel Hildebrands fotografi, SHM.
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Helmer Gustavsons translitterering (2017:70):

A:  þursikfahinþrihufþahinmiramul"tikafran ¶ manskunuhanatsaiþi 

¹        5         ¹0         ¹5           ²0         ²5            ³0       ³5                 40           45            50        55
B: oiþki ¶ sinhausuirtihaniloaumliþin

              60               65         70       75        80         85

Till läsningen

Gustavson ger en detaljerad läsningsrapport (2017:73 f.) till denna inskrift, 
varför jag inte gör detsamma. Jag har samma läsning som Gustavson. Jag 
noterar också att runa 30 har osäker läsning. På vänster sida om dess 
huvudstav vid huvudstavens övre del finns det ett litet streck, som kan 
vara ristat men som är för kort och djupt för att räknas som en säker 
t-bistav (figur 42.2, vit pil). 

Figur 42.2. Runa 30.
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43. Solbergablecket 3 (Öl ATA6371/83)
Solberga 4:8, Köpingsvik; figurer 43.0–43.1. Avsnitt 5.1.7 i huvudtexten.

Figur 43.0. Solbergablecket 3, teckning.
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Blecket är ristat på två sidor. Det intressanta med föremålet är att det 
verkar ha återanvänts: bakom den nuvarande inskriften (både på fram- 
och baksidan) kan man ana spår av en mängd tunna ristade linjer, 
som antagligen hör till en tidigare inskrift. Denna tidigare inskrift har 
antagligen slipats bort, men inte fullständigt. Det är emellertid mycket 
svårt att avgöra vilka linjer som hör till vilken inskrift; dessutom förefaller 
båda inskrifterna bestå av ovanliga runformer. Ingen translitterering kan 
föreslås. 

Figur 43.1. Solbergablecket 3, fotografi.
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44. Solbergablecket 4 (Öl ATA423-2541-1996)
Solberga 4:8, Köpingsvik; figurer 44.0–44.1. Avsnitt 5.1.7 i huvudtexten.

Figur 44.0. Solbergablecket 4, teckning: sidorna A (ovan) och B (nedan).

Figur 44.1. Solbergablecket 4, fotografi: sidorna A (ovan) och B (nedan).
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Det tycks finnas ristade linjer på båda sidor av blecket, men de är knappt 
synliga på framsidan, eftersom blecket är starkt ärgat. På baksidan verkar 
de ha runliknande karaktär: de påminner om runorna ¯, F, a och o. 
Ingen translitterering kan emellertid föreslås. 

45. Solbergablecket 5 (utan signum)
Solberga 4:11, Köpingsvik; figurer 45.0–45.1. Avsnitt 5.17 i huvudtexten.

Figur 45.0. Solbergablecket 5, teckning.

Figur 45.1. Solbergablecket 5, fotografi.
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De ristade linjerna finns på båda sidorna av blecket och verkar vara av 
ornamental karaktär. Det är dock intressant att man kan utläsa flera 
runor bland dessa linjer, t.ex. k, t, l, m, Z, a, o eller t. Man kan alltså 
säga att blecket har en runliknande ornamentik. Ingen translitterering 
kan emellertid dock föreslås.

Figur 45.0. Solbergablecket 5, teckning.

Figur 45.1. Solbergablecket 5, fotografi.
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Sverige, Östergötland

46. Skänningeblecket (Ög NOR2001;32)
Kvarteret Abboten 6, Skänninge; figurer 46.0–46.1. Avsnitt 4.5 i huvudtexten.

Helmer Gustavsons translitterering (2001:32):

A: luf-unar1i...

       ¹        5
B:...kbutrunaR 

            ¹0          ¹5

Figur 46.0 Skänningeblecket, teckning: sidorna A (ovan) och B (nedan).

    1        2           3            4         5         6        7          8        9

    10      11          12        13       14        15          16    17     18
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Ny translitterering (2001:32):

A: lufrunari...

       ¹        5
B:...kbutrunaR 

           ¹0            ¹5
Till läsningen

Jag har inte undersökt detta bleck men har kunnat bekanta mig med 
inskriften genom Gustavsons läsningsrapport samt de mycket goda 
fotografierna i den (Björkhager & Gustavson 2002:190–192). Jag miss-
tänker att fotografierna gjordes efter det att blecket hade rengjorts, medan 
Gustavsons rapport skrevs före rengöringen. Man ser nämligen tydligt på 
dessa fotografier både runa 4 och runa 9. Runa 4 är utan tvekan r, och 
runa 9 är i. Jag noterar också att det inte finns några spår av bistavar i 
brottkanten framför runa 10, vilket minskar möjligheten att rekonstruera 
runorna [o] eller [a], där detta görs i Gustavsons (2001) och Källströms 
tolkningar (2007a:356).

Figur 46.1. Skänningeblecket, A (ovan) och B (nedan). 
      Lasse Norrs fotografi, Östergötlands museum.
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Bilaga 1. Fonografematisk analys av 
balansrunorna på Ladogablecket

Inledning och diskussion

Inom runologin tas runinskrifters grafemuppsättningar oftast för givna. 
Det görs med andra ord sällan något försök att redogöra för vilka 
grafematiska principer som förmodas gälla för en antagen inskrift. Detta 
kan ha sin förklaring i att det är svårt att bestämma grafemuppsättningen 
för en enskild inskrift och till och med för en grupp inskrifter. Den metod 
som främst förespråkas för grafemanalyser är ju upprättandet av minimala 
ortografiska par; denna är dock tyvärr normalt omöjlig att tillämpa på en 
runinskrift eller ens på en korpus av runinskrifter eftersom ordmaterialet 
oftast inte är tillräckligt för en utförlig prövning av samtliga grafem. 
Metoden förutsätter att man arbetar med ett autonomt grafembegrepp 
och betraktar skriften som jämställd med talet. Skriftsystemet blir på så 
sätt oberoende av systemet i talat språk, betraktas som fristående från 
detta och möjligt att analysera helt textinternt. 

Ett annat sätt att komma åt grafemsystemet är att arbeta med ett 
relationellt grafembegrepp som förutsätter att varje grafem har en 
koppling till ett visst fonem. Ett sådant antagande tillåter oss att gå utöver 
inskriftens gränser och att etablera en grafemuppsättning med hjälp av 
ett antaget fonemsystem. Mer om dessa två huvudinriktningar inom 
grafonomin kan man läsa hos Allén (1971:25–32), Dyvik (1996:7) eller 
Mårtensson (2011:108–112).

Ett relationellt grafem kan kallas för fonografem (Allén 1971:25), och 
eftersom mitt material är alldeles för begränsat för en rent textintern analys 
av grafemuppsättningen (dvs. med hjälp av ett autonomt grafembegrepp), 
kommer jag att arbeta med ett relationellt grafembegrepp. Jag definierar 
fonografem på samma sätt som Mårtensson (2011:110):
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Denna term antyder tydligt enhetens ursprung, d.v.s. den härrör från 
en kontrastering av skrivtecken och ett antaget fonemsystem, medan 
grafemet kommer av en faktisk prövning av betydelseskiljande funktion. 

Tyvärr vet vi inte varifrån Ladogableckets ristare kom till Staraja 
Ladoga, och strängt taget vet vi heller inte om blecket verkligen ristades 
där. Jag väljer att applicera Ladogableckets runor på den runsvenska 
fonemuppsättningen (så som den ser ut i Stille 1999:17). Detta förefaller 
vara en logisk utgångspunkt, om man väljer att inte inskränka sig till en 
intern analys av Ladogableckets grafem, utan även tar hjälp av andra 
vikingatida runinskrifter. Den största delen av runinskrifterna – och 
därmed merparten av möjliga graftyper – har nämligen återfunnits på 
svensk mark. Det är också viktigt att notera att de tidigaste runblecken i 
korpusen kommer från svensk mark. 

En annan svårighet med att applicera en grafematisk begreppsapparat 
på mitt material består i hur man skall anpassa den 16-typiga futharkens 
grafemuppsättning till en fornöstnordisk fonemuppsättning. Saken är ju 
den att nästan varje rungrafem i den yngre futharken motsvaras av flera 
fonem. 

År 1982 skrev Karin F. Seim sin magisteruppsats Grafematisk analys av 
en del runeinnskrifter fra Bryggen i Bergen på basis av medeltida material. 
Åtta år senare kom Terje Spurklands avhandling En fonografematisk 
analyse av runematerialet fra Bryggen i Bergen (1991). De båda forskarna 
bygger sina analyser på ett autonomt grafembegrepp, varför kopplingen 
till fonemuppsättningen inte blir så viktig för dem, men den medeltida 
grafemuppsättningen är hur som helst betydligt bättre anpassad till sitt 
fonemsystem än den vikingatida. År 2012 skrev Alessandro Palumbo 
sin masteruppsats om runformer i gotländska medeltida inskrifter. Där 
utgick han från det relationella grafembegreppet och använde sig av 
Mårtenssons terminologi (2011).

Detsamma kan sägas om den äldre 24-typiga runraden, som motsvarar 
den urgermanska fonemuppsättningen bättre än den 16-typiga futharken 
gör med den vikingatida fonemuppsättningen. Så vitt jag vet finns det heller 
inte några fonografematiska undersökningar för den äldre futharken. 
Däremot intresserade Elmer H. Antonsen sig för den äldre futharkens 
grafematiska system (1978). Den vikingatida runskriftens system har 
också lockat forskare: Bengt Loman skrev en artikel om Rökrunornas 
grafematiska system (1965) och Lena Petersson har undersökt de stavlösa 
runornas grafematiska system (1994). Dock har ingen intresserat sig för 
att göra någon fonografematisk analys av vikingatida inskrifter. Detta 
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förklarar varför det saknas en passande terminologi för att applicera den 
yngre futharken på vikingatidens fonemuppsättning.

I Mårtenssons avhandling förekommer förvisso termen överspridning 
för sådana fonografem som kan representera även andra fonografem 
(2011:140 f.), men denna term går tyvärr inte att överföra på det 
vikingatida runmaterialet. Vi behöver alltså finna en beteckning för 
ett fonografem som kan representera flera fonem som annars saknar 
grafematisk representation. Mitt förslag är att kalla sådana grafem för 
multifonografem.

Begreppsapparat för den grafematiska analysen

Terminologi och beteckningssätt för min analys lånar jag från Mårtensson 
2011, dock vill jag ändå definiera termerna, eftersom det möjligen kan 
finnas vissa skillnader mellan handskriftsforskning och runforskning i 
hur man väljer vad som skall betraktas som graftyp och vad som skall 
kallas för graftypsvariant.

Med multifonografem menar jag alltså ett sådant grafem som är 
kopplat till ett antaget fonemsystem (fono-) och som i skrift motsvarar 
flera fonem än ett (multi-). Fonografemet placeras inom vinkelparentes 
och snedstreck, t.ex. </þ/>, som brukligt är (se Allén 1966:86). 
Multifonografemet betecknar jag på samma sätt men ger inom parantes 
sådana andra fonem som fonografemet kan representera, t.ex. </þ/ (ð)>. 
(Multi)fonografem är sålunda en ortografisk enhet (en klass graftyper) av 
vissa fonem, som i skrift representeras av grafer. Jag ansluter mig också 
till Mårtenssons (2011:112) utgångspunkt att ”[g]raftyper av helt olika 
utseende och ursprung räknas till ett och samma fonografem förutsatt att 
de betecknar samma underliggande fonem.”

I min analys använder jag termen multifonografem endast för 
runtecken som motsvarar flera fonem än ett; för andra runtecken nyttjar 
jag termen fonografem (jag räknar inte konsonantlängd som tillräckligt 
för att tala om multifonografem). 

Med graf menas då en konkret, enskild representation av ett visst 
skrivtecken, som förekommer vid ett enda tillfälle på en viss plats 
(Mårtensson 2011:117; Allén 1965:78). Grafer vill jag inte beteckna 
på något speciellt sätt, därför illustreras de med bilder tagna av själva 
runinskriften. Vägen från en graf till ett grafem går genom abstraktion 
i två steg – på mikropaleografisk respektive makropaleografisk nivå. 
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Abstraktionen på mikropaleografisk nivå sker när man uppmärksammar 
små förändringar mellan annars fysiskt lika grafer, sådana förändringar 
som inte är av distinktivt värde för bedömning av vilken typ grafen skall 
höra till. Abstraktionsprodukten på denna nivå kallas för graftypsvariant. 
Abstraktionen på makropaleografisk nivå sker när man tar ställning 
till större skillnader mellan grafer som hör till ett och samma grafem; 
på grund av dessa distinktiva fysiska skillnader kan graferna indelas 
i olika graftyper. Graftyp är alltså är ett resultat av abstraherandet 
på makropaleografisk nivå och kan kort definieras som en klass av 
typologiskt identifierade grafer (som delar samma distinktiva drag). 
Graftyper placeras inom bakåtsnedstreck och återges med runtecken, 
t.ex. \t\ Varje ny graftyp presenteras med ett nytt runtecken.

Graftypsvarianten (termen introduceras i Mårtensson 2011:114 f.) är 
alltså en typologisk enhet som är underordnad graftypen, den är också 
precis som graftypen en abstraktion baserad på fysisk likhet mellan 
graferna. Den tillåter oss att iaktta smärre variationer inom en viss 
typologisk grundform, dvs. inom en graftyp. Graftypsvarianter placeras 
inom klammerparentes. Om det förekommer fler graftypsvarianter för 
en graftyp följer jag Mårtensson och numrerar dem med en nedsänkt 
siffra, t.ex. {D1} resp. {D2}. Om endast en graftypsvariant föreligger för en 
antagen graftyp, etableras en graftypsvariant hur som helst, då t.ex. \¹\ 
och {¹} presenterar olika nivåer av en och samma grafiska utformning.

Skillnaderna mellan graftyper och graftypsvarianter

Men hur definieras skillnaderna mellan graferna? Vilka av dem är 
distinktiva och vilka är det inte? Hur fastställer man huruvida likartade 
grafer representerar en ny graftyp eller en ny graftypsvariant? Och den 
viktigaste frågan – hur kan man svara på alla dessa frågor utifrån ett så 
begränsat material som Ladogableckets inskrift? 

För att börja med den sista frågan: då endast ett belägg förekommer av 
en graftyp eller graftypsvariant, sorterar jag inte bort det, eftersom mitt 
material är så begränsat att jag inte har annat val än att acceptera också 
enstaka belägg, men då försöker jag samtidigt visa att en sådan graftyp/
graftypsvariant har paralleller i andra (helst vikingatida) runinskrifter 
och därför kan anknytas till ett känt fonografem. För detta syfte 
avbalanserar jag mina belägg till vanliga, obalanserade runor och letar 
efter paralleller till just dessa. Avbalanseringen sker i motsatt ordning 
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till den tvåstegsmodell som beskrivs i avsnitt 2.6 i huvudtexten, och de 
avbalanserade graftyperna placeras även de inom bakåtsnedstreck: \t\ 
kan således avbalanseras till \u\. 

Skillnaderna mellan graftyperna måste vara distinktiva (jag förklarar 
nedan vilka distinktiva drag, jag urskiljer i mitt material). För de 
runografiska termer som används i analysen se inledningen till katalogen. 

Etablerandet av graftyper och graftypsvarianter

Analysen av Ladogableckets runor baseras på följande skillnader, vilka 
får jag räknar som distinktiva:

•	 Huvudstavarnas och bistavarnas antal och längd. Jag måste 
dock lägga till att det inte är den egentliga längden som mäts, 
utan bistavens egenskap att nå ram- eller kantlinjen (lång) 
eller att inte nå den (kort).

•	 Bistavarnas höjdläge och riktning. 
•	 Bågens storlek och position, antalet linjer i bågen samt antalet 

bågar.

Jag räknar också med de i runforskningen etablerade graftyperna. 
Emellertid betraktar jag inte huvudstavens lutning som ett distinktivt 
drag för nya graftyper. Till de i runforskningen etablerade graftyperna 
räknar jag dem, som man kan finna i sammanställningar om runformer 
i band av SRI4 och DRI, samt dem som påträffas i runologiska arbeten, 
t.ex. Per Stilles uppsättning av runtyper i Fjädrundaland (1999:108–119) 
eller Bengt Lomans graftyper i hans artikel om Rökrunorna (1965), 
Johnsens sammanställning över kortkvistrunor (1968), Claiborne 
Thompsons sammanställning av runformer på uppländska runstenar 
(1975), Marit Åhléns analys av Öpirs runformer (1997:66–78) och Fridells 
sammanställning av stavlösa runor (2000).

Om jag i min fonografematiska analys utan att hänvisa till någon källa 
säger att någon graftyp är känd från andra vikingatida runinskrifter, 
betyder det att man lätt finner denna graftyp i en eller flera av dessa 
sammanställningar.

4 Sammanfattningarna finns i Smålands runinskrifter, Södermanlands runinskrifter, 
Västergötlands runinskrifter och Östergötlands runinskrifter.
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Det som ingår i överflödig utsmyckning räknar jag å andra sidan 
till redundanta drag, och på dessa drag baserar jag min indelning i 
graftypsvarianter. Det är dock i praktiken inte helt lätt att avgöra vad som 
egentligen skall räknas som ett dekorativt drag: träffar man t.ex. på en 
balanserad runa mitt i en inskrift med obalanserade runor, vill man gärna 
räkna runans extra bistavar som överflödig utsmyckning, men har man 
en hel inskrift ristad med balansrunor, såsom fallet är med Ladogablecket, 
kan man inte längre gärna räkna denna balansering som ett dekorativt 
drag. Om det däremot bara är en balansruna i en inskrift med balansrunor 
som plötsligt har fördubbling av bistavar, kan detta möjligen räknas som 
dekorativ utsmyckning. Så frågan är vilken funktion extra bistavar på en 
antagen runa har, att dekorera eller att presentera ett nytt skriftsystem?

Mårtensson (2011:114) har redan uppmärksammat detta problem 
och jag håller med honom att: ”[v]ad som är distinktivt resp. redundant 
måste i slutänden baseras på ett antagande om vad som ingår i grafens 
grundform och vad som ingår i överflödig utsmyckning, varför vissa 
funktionella hänsyn ibland måste tas vid etablerandet av graftyper 
och graftypsvarianter.” Det är också sant att (2011:116) ”[i] fråga om 
graftypsvarianterna finns naturligtvis en möjlighet att göra andra 
bedömningar än dem jag har gjort. Indelningen i graftypsvarianter måste 
delvis bli subjektiv och kan därmed ifrågasättas […]”. Det är av denna 
anledning, som jag inte indelar runbleckens runformer i graftyper och 
graftypsvarianter, när jag analyserar dem i huvudtexten (kap. 8).

Förutom de dekorativa dragen kan också små skillnader på mikronivå 
utgöra en förutsättning för etableringen av nya graftypsvarianter. Det 
handlar alltså om variation inom de distinktiva drag som jag beskrivit 
ovan. Själva utformningen av de distinktiva dragen kan skilja sig från 
graf till graf, det kan gälla huvudstavens lutning eller bågens placering 
på gränsen mellan det övre och mittre mellanrummet istället för endast 
det mittre mellanrummet.

Sammanfattningsvis kan man säga att graftyper etableras med hjälp 
av distinktiva drag, medan graftypsvarianter etableras med avseende dels 
på själva utformningen av de distinktiva dragen, dels på förekomsten 
och utförandet av redundanta drag. Vad gäller de senare, har jag märkt 
att jag har mycket färre graftypsvarianter än vad Mårtensson finner i 
sin handskrift, men det kan säkert förklaras både av mitt materials ringa 
omfång och av runskriftens specifika karaktär. Detta är ju i princip ett 
mycket ekonomiskt system som inte gärna laborerar med redundanta 
drag.
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Ytterligare en fråga som kräver en kort diskussion är hur man skall 
hantera felristningar, särskilt då rättade felristningar. Dessa borde 
rätteligen uteslutas från undersökningen, eftersom man inte kan basera 
sina iakttagelser på så osäker grund. Ett sådant fall är antagligen en u-runa 
A:14 (runa 14 på Ladogableckets framsida) som jag föredrar att exkludera. 
Det finns dock fall, där en felristning inte hindrar en från att bedöma till 
vilken graftyp runan skulle kunna knytas, detta gäller runan A:15 med 
dess extra uppåtriktade bistav på vänster sida av huvudstaven, som jag 
inte räknar med i min undersökning eftersom den på mig gör ett felristat 
intryck, samtidigt som detta inte hindrar mig från att identifiera runans 
graftyp. Nästa fråga är vad man gör med de tre bindrunor som finns i 
inskriften. Jag föreslår att vi exkluderar dem i undersökningen. För det 
första är läsningar av två av dem är osäkra och för det andra kan termen 
multifonografem tyvärr inte appliceras i detta sammanhang, eftersom 
t.ex. bindrunan )þa då måste analyseras som två multifonografem: <\þ\
(ð)> och <\a\(æ)>. 

Man kan nu fråga sig hur den fonografematiska analys som jag nu tänker 
genomföra då skiljer sig från en vanlig läsning av runor. Man kan säga 
att min vanliga läsning av Ladogablecket (se nr 12 i katalogen) till sin 
form utgör ett mycket traditionellt försök att närma sig en tolkning. 
Det innehåller en grundlig genomgång, runa för runa, av samtliga 
runtecken i inskriften, vilket förstås är viktigt att göra ifall föremålet i 
fråga försvinner eller blir för korroderat för att det skall gå att undersökas 
på nytt. Emellertid är en sådan läsning ur metodologisk synvinkel ett 
ganska subjektivt sätt att fastslå runornas ljudvärde, det stannar inte vid 
att handla om bara vad en runforskare menar sig se utan också om hur 
forskaren påstår sig uppfatta det som ses. Sällan finns det diskussioner 
om varför en forskare menar att en runa är t.ex. þ. Man brukar helt enkelt 
konstatera att runan kan identifieras som þ-runan. Fonografematisk 
analys är i stället en mer objektiv metod som hjälper oss att kartlägga 
alla inskriftens runformer och deras ljudvärden, liksom att besvara en 
del frågor som metoden ”läsning” aldrig ställer, t.ex. om graftypernas 
variation i inskriften eller om ristarens skriftsystem i dess helhet.
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Ladogableckets fonografem

I det följande listas alla fonografem i futharkordning. Sedan kommer alla 
graftyper att sammanställas efter grafiska drag. Fonografemen beskrivs 
med hjälp av tablåer som innehåller en beteckning för ett antaget 
fonografem, dess graftyper med avbalansering och dess graftypsvarianter 
jämte en bild som illustrerar grafen.

Multifonografemet </f/ (ƀ)>
Graftypen \¹\ har en huvudstav och fyra långa uppåtriktade bistavar: 
två på var sida om huvudstaven; de undre bistavarna ansluter sig till 
huvudstaven på gränsen mellan det nedre och mittre mellanrummet och 
de två övre på gränsen mellan det mittre och det övre mellanrummet. De 
övre bistavarna samt den nedre högra bistaven når kantlinjen.

Tablå 2. Multifonografemet </f/ (ƀ)>.

Multifonografem Graftyp Graftypsvariant Graf 

</f/> \¹\>\F\ {¹}

A:21

Det finns endast ett belägg på denna graftyp på Ladogablecket, men 
graftypen är väl känd i sin obalanserade form från andra yngre 
runinskrifter. 

Multifonografemet </u/ (o, y, ø, w)>
Graftypen \t\ består av en huvudstav och två långa bistavar som tar sin 
början nästan intill huvudstavens topp och går ner till ramlinjen. Det 
finns två belägg på denna graftyp på blecket. 

Graftypen \d\ har två långa bistavar som ansluter sig till huvudstaven 
på gränsen mellan det övre och mittre mellanrummet och som går ner 
till kantlinjen. Den vänstra bistaven fixeras något lägre på huvudstaven 
än den högra. Det finns två belägg även på denna graftyp i inskriften. 
Skillnaden mellan denna graftyp och den föregående består i att 
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bistavarna ansätts längre ner på huvudstaven. Det skulle kunna vara 
möjligt att betrakta den som en graftypsvariant av \i\, dock väljer jag att 
räkna den som en ny graftyp, eftersom denna placering av bistavarna på 
u-runan antas förekomma oftare i inskrifter med kortkvistrunor, vilket 
signalerar att den kanske hör till kortkvistrunornas grafematiska system 
och därför inte behöver utgöra en variant av \i\, utan snarare därtill en 
parallell graftyp.

Tablå 3. Multifonografemet </u/(o, y, ø)>.

Multifonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</u/ (o, y, ø)> \t\>\ð\ {i}

B:23

\d\>\ñ\ {d}

A:4

Multifonografemet </þ/(ð)>
Graftypen \G\ kan beskrivas som en huvudstav med två stora bågar som 
fästs vid huvudstavens topp och bas och täcker huvudstavens hela vänstra 
resp. högra sida. I sin obalanserade form finns denna graftyp belagd på 
många svenska och danska runstenar. På blecket förekommer den två 
gånger. 
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Tablå 4. Multifonografemet </þ/(ð)>.

Multifonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</þ (ð)/> \G\>\î\ {G}

A:5
\ÿ\>\d\ {ÿ1}

B:25
{ÿ2}

B:36
\B\>\A\ {B1}

B:31
{B2}

A:15

Graftypen \ÿ\ består av en huvudstav och två bågar på både vänster 
och höger sida av densamma, vilka täcker huvudstavens mittersta 
mellanrum och fixeras ungefär i mitten av det övre mellanrummet och 
i mitten av det nedre. Graftypsvarianten {ÿ2} skiljer sig från {ÿ1} genom 
de två supplerande bågar som placeras inom de två första bågarna. Deras 
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funktion är dekorativ snarare än informativ. Sådana fördubblade þ-runor 
är kända från andra runinskrifter (se tablå 8). På blecket förekommer 
graftypen \ÿ\ tre gånger.

Graftypen \B\ består av en huvudstav och två mindre bågar som sitter 
i det övre och mittre mellanrummet på huvudstaven. På blecket är denna 
typ representerad med tre belägg. I graftypsvarianten {B1} tar bågarna sin 
början intill huvudstavens topp och slutar i det mittre mellanrummet. I 
graftypsvarianten {B2} ryms bågarna inom det övre mellanrummet och 
tar sin början på huvudstavens topp (eller ramlinjen/kantlinjen). Inom 
bågarna finns det små streck eller streckaktiga punkter, som antagligen 
tjänar som ett slags dekoration och som också pekar på att det verkligen 
går att identifiera {B1} och {B2} som en och samma graftyp. 

Man skulle kanske ha kunnat betrakta dessa två graftypsvarianter som 
två olika graftyper, men jag menar att de kan räknas till en och samma 
graftyp, eftersom det som jag uppfattar som distinktivt drag för graftypen 
är bågarnas placering i det övre mellanrummet. Jag menar att det inte 
spelar så stor roll om bågarna ryms endast inom det övre mellanrummet 
eller i stället till en del upptar det mittre mellanrummet. Inte heller är det 
viktigt att bågarna i några fall sitter nästan intill huvudstavens topp och i 
andra tar sin början från toppen. 

Man kan fråga sig om denna graftyp för þ-runan är känd från 
andra runinskrifter. För att svara på denna fråga gick jag igenom alla 
planscher med bilder på runinskrifter i SRI och DRI, och jag upptäckte att 
runformen verkligen finns belagd många gånger. Jag letade alltså efter 
den obalanserade och odekorerade graftypen \Ó\, dvs. jag fokuserade på 
att hitta runformer som har huvudstav och en båge som sitter i det övre 
mellanrummet på huvudstaven och helst – men inte med nödvändighet – 
börjar vid toppen. I tablå 5 nedan anger jag endast åtta exempel men jag 
har funnit över 20 exempel bara i Uppland.

Tablå 5. Belägg på graftypen \Ó\.

Signum, plats Bild Runföljd Stildatering

DR 209, 
Glavendrup 

uarþi RAK

Sm 80, 
Vallsjö
stomhemman

þana V
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Sö 33, 
Skåäng

bruþur Fp

U 1144, 
Tierps kyrka

þuriR Pr 3

Vg 39, 
Åkersberg

þasi RAK?

Vs 20, 
Prästgården

faþur Pr 2?

Ög 231, 
Ö. Stenby k:a

þ[ufr] 

faþ[ur]

Fp 

Något som förvånade mig var att även om några av dessa runformer 
beskrevs korrekt i runinskrifternas artiklar (i t.ex. den om Vs 20 (SRI 13, 
s. 63) kunde man läsa att ”[i …] þ utgår bistaven från övre ramlinjen och 
slutar något nedanför huvudstavens mitt”), omnämndes de aldrig i de 
sammanfattningar av runformer som finns i några band av SRI samt i DRI. 
I sammanfattningen till Södermanlands runinskrifters (SRI 3) runformer 
listas upp endast tre typer: d, í och î; I Smålands runinskrifter (SRI 
4) listas bara två þ-runformer: d och î. I Västergötlands runinskrifter 
(SRI 5) ges sex olika typer av þ-runan, dock inte vår graftyp. Ett slags 
sammanfattning av runformer finns också i Östergötlands runinskrifter 
(SRI 2) men även där saknas graftypen \Ó\. De andra SRI-banden har inga 
sammanställningar av runformer. 

I DRI omnämns visserligen denna graftyp: ”[DR 379] NyLars 1 har én 
gang formen Ó” (DRI 1:976), men jag har svårt att se den på bilden (tablå 
6). DRI tycks syfta på þ-runan i ordet þesi, som jag snarare skulle räkna 
till typen í eller î.
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Tablå 6. Graftypen \Ó\ (?) på DR 379.

Signum, plats Bild Runföljd Stildatering

DR 379, 
Ny Larsker 1

þesi Pr 3

Det är överraskande att sammanställningarna aldrig har uppmärksammat 
formen ˆ för þ-runan, trots att också den förekommer tämligen ofta på 
olika runstenar (se tablå 7). Den skulle kunna betraktas som en stupad 
variant av graftypen \Ó\, men jag föredrar att uppfatta den som en ny 
graftyp \ˆ\. 

Tablå 7. Graftypen \ˆ\.

Signum, plats Bild Runföljd Stildatering

DR 384, 
Vester Marie 2

þurstin RAK 

Sö 306, 
Söderby krog 

faþ"ur V 

U 897, 
Norby

sihuiþr Pr 4

Detta är möjligen en förklaring till varför b-runan aldrig har blivit av med 
sin övre båge, vilken var redundant redan under den äldre futharkens 
tid.5 Det beror helt enkelt på att när w-runan gick ur bruk i och med 
den yngre futharkens inbrott, förlorade þ-runans båge ett fixerat läge 
i den yngre futharkens grafematiska system, varför det blev viktigt för 
systemet att behålla b-runans övre båge, så att dessa två runor inte skulle 
riskera sammanblandning.

Det faktum att graftyperna ˆ och Ó för þ-runan varken har 
uppmärksammats i sammanfattningarna om runformer i SRI eller i DRI 

4 Antonsen (1978:289) skriver att ”[t]he runes with the features [staff, pocket], (w, þ, 
b), are distinguished by the position of the pocket (German Bucket ‘hump’ on the staff, 
whereby the top pocket of the b-rune (with the distinctive feature [bottom]) is redundant 
), cf. the variant ̂  on Gummarp (Krause 1966, no.95) and Bezenye B (Krause 1966:no.166).”
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beror antagligen på traditionens makt och vanan vid standardiserade 
tryckta runformer, som tillskriver þ-runans båge antingen fixering i 
huvudstavens mittersta del (í d ê ì) eller fixering vid huvudstavens 
topp och bas (ë î), men aldrig någon fixering endast i det övre eller i det 
nedre mellanrummet. 

Angående dekoreringen av graftyperna \d\ och \Ó\ på Ladogablecket, 
kan man för det första lägga till märke till att det endast är runan þ 
som dekoreras. Det är av intresse också i detta sammanhang att de tre 
bindrunor som återfinns på blecket alla innehåller þ-runan: (þ!r, )þa och      
)þ£a.

Att þ-runor kan ha flerfaldiga bågar är något vi känner igen från andra 
yngre runinskrifter. Det mest kända är Rökstenens þ-runa: denna består 
av en huvudstav och åtta (nio?) uppåtriktade lätt böjda bistavar, fyra på 
var sida av huvudstaven. Runan är alltså både balanserad och dekorerad 
med extra bistavar. Den har en mycket ovanlig form (halvbågar istället 
för bågar), men både den tvåfaldiga fördubblingen av dessa halvbågar och 
själva kontexten hjälper oss att identifiera den som just þ-runan (se tablå 
8). Ett annat känt exempel är Roskilde-bronsamuletten (DR 246) som har 
tre balanserade þ-runor av vilka två har extra bågar. Förutom dubblering 
av bistavarna kan även själva huvudstaven dubbleras, såsom är fallet på 
t.ex. en liten trästicka från Lödöse (Vg 281). Trästickan innehåller bl.a. 
tre þ-runor med dubblerade huvudstavar och bågar samt med tre inre 
bistavar i de innersta bågarna (n och o-runorna). Dubblering av såväl 
bågar som huvudstavar på balanserade þ-runor finns belagd även på 
Solbergablecket 1. Som ytterligare två exempel vill jag ta Vassundablecket 
2 (min undersökning den 23 september 2011; dess þ-runa med en dubblerad 
båge noterades redan av Arthur Nordén, 1943:180) och Sunnerbyblecket.

Tablå 8. Dubbleringen av þ-runans båge.

Signum, plats Bild Datering

Ög 136, 
Rök

800-talet

DR 246
Roskildeblecket

1050–1100-talet
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Vg 281,
Lödöse

1100-talet

Öl Fv1976;96A
Solbergablecket 1

1000–1100-talet

U DLM;70
Vassundablecket 2

V

Sunnerbyblecket,
Västergötland

V

Dekoreringen av den andra graftypen, \Ó\, påminner om hur m-runan 
ibland kan få två punkter inom sina lätt böjda bistavar (halvbågar) 
– µ. Sådana m-runor finns framför allt på småländska6 och danska 
runstenar,7 men enstaka exempel förekommer även i Södermanland 
och Västergötland (Sö 367 och Sö Fv1986;218 samt Vg 161). Man träffar 
även på två m-runor med punkter i två futharkinskrifter, som ristats på 
ett och samma lösföremål, nämligen ett skaft av horn från Sigtuna (U 
Fv1992;161C). Fridell (2014:195–198) föreslog nyligen en rimlig förklaring 
till dessa punkter, nämligen att de har som funktion att förtydliga 
skillnaden mellan m-runan m och R-runan z.

Jag menar emellertid att de punktaktiga strecken på Ladogablecket 
snarast är en utveckling av samma typ av dekorering som graftypsvarianten 
{d2} har, nämligen en inre dubblering av bågarna; men eftersom graftypen 
\Ó\ har små bågar, ersätts de supplerande inre bågarna av små streck, som 
är lättare att rymma inom de små bågarna än ett par ännu mindre bågar. 

6 Sm 5, Sm 30, Sm 33, Sm 35, Sm 36, Sm 39, Sm 40, Sm 41 och Sm 60. 
7 DR 63, DR 68, DR 229, DR 295, DR 297 och DR 409. 
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Tänk också på bleckets storlek – runorna är c:a 8 mm långa.

Nästa fråga, som inte går att undvika då det finns så många graftyper för 
ett enda grafem i en och samma runinskrift, är om det finns paralleller 
till en sådan rikedom av þ-graftyper i någon annan runinskrift? Ja, det 
gör det. Till exempel på en runsten från Fröstorp (Vg 157) finns ett stort 
antal olika graftyper: d, ê, í, î, ë och Ó. En runsten från Vist (Vg 187) 
innehåller tre graftyper: d, í och Ó. På en sten från Ramsta (Sö 60) finns 
tre graftyper belagda: d, í och ˆ. En annan sörmländsk runsten från 
Österberga (Sö 158) har också den tre graftyper: î, d och Ó. Det finns 
många andra exempel på sådana runstenar, och särskilt lätt är det att 
finna exempel på runinskrifter som innehåller två graftyper, t.ex. î och 
d, såsom en ristning på stenen från Berga (Vs 18) gör. 

Multifonografemet </ą/(o)>
Graftypen \c\ har en huvudstav och fyra korta nedåtriktade bistavar, 
två i det övre mellanrummet intill huvudstavens topp på var sin 
sida av huvudstaven och två på gränsen mellan det mittre och nedre 
mellanrummet. Det finns två belägg på denna graftyp på Ladogablecket, 
och i sin obalanserade form är den också känd från andra runinskrifter, 
t.ex. har på Rökstenen o-runan en liknande form.

Tablå 9. Multifonografemet </ą/(o)>.

Multifonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</ą/(o)> \c\>\b\ eller \\\ {c}

B:30

Fonografemet </r/>
Graftypen \5\ har en huvudstav och två långa nedåtriktade bistavar 
som utgår från det övre mellanrummets mittersta del på var sin sida av 
huvudstaven. Den vänstra bistaven fixeras något lägre ner på huvudstaven 
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än den högra. Bistavarna är böjda på två ställen och bildar en krokig linje. 
På Ladogablecket förekommer endast ett belägg på denna graftyp, men 
den är känd i sin obalanserade form från andra runinskrifter (se andra 
exempel i tablå 3 i huvudtexten, kap. 8).

Tablå 10. Fonografemet </r/>.

Fonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</r/> \6\>\5\ {6}

A:6

Multifonografemet </k/(g)>
Nästa graftyp \·\ har en huvudstav och två raka långa uppåtriktade 
bistavar som fästs på vid huvudstavens mittre mellanrum på var sin sida 
av den och går upp till kantlinjen. Ladogablecket har ett säkert belägg på 
denna graftyp samt ett osäkert.

Tablå 11. Multifonografemet </k/(g)>.

Multifonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</k/(g, ʒ)> \·\>\¯\ {·}

A:20

Multifonografemet </h/ (ʒ)>
Graftypen \Š\ har två huvudstavar och två korta bistavar som förenar 
huvudstavarna och korsar varandra. Bistavarna placeras i det mittre 
mellanrummet. På Ladogablecket finns det bara ett belägg på denna 
graftyp, men h-runan i sin vanliga äldre form förekommer ett antal 
gånger i yngre runinskrifter (se avsnitt 2.1 i huvudtexten).
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För frågan huruvida detta belägg överhuvudtaget alls är balanserat 
och om det möjligen handlar om en typ av ᴅ-runan, hänvisar jag till min 
läsning i katalogen, där jag diskuterar denna fråga ingående. I denna form 
(jag undviker medvetet att säga ”i denna balanserade form”) förekommer 
graftypen på ett runstensfragment från Finsta, Skederid (U ATA3916/47). 
Källström (2007b:53) föreslår två olika förklaringar till formens ursprung 
samt en vidare utveckling av den andra förklaringen:

As I see it, there are three possible explanations for the rune form Š on the 
fragment from Finsta. Firstly, the rune form can stem from the use of 
mirrored runes as it is known from the amulet from Staraja Ladoga. [...] 
Secondly, we may be dealing with an elaborated variant of the H-rune, 
maybe based on the form of the M-rune. Thirdly, the inscription may offer 
the missing link in the transition of the h-rune from H, H in the older 
futhark to h in the younger futhark. The last possibility would give us 
a tidy picture of the steps in the process: H, H > Š > h, and it offers 
probably the best explanation.

Vad gäller hans första förslag blir det mindre säkert om man antar 
balansprincipen för Ladogableckets runor, eftersom H troligtvis inte 
behöver balanseras. Däremot vill jag vidareutveckla hans andra och 
tredje förslag. Man kan tänka sig att h-runans form Š kan ha uppstått 
som en analogibildning till m-runans form – M. Den 16-typiga futharken 
innehöll en gång i tiden endast dessa tvåstaviga äldre runor, det verkar 
därför rimligt att tro att de kunde ställas i grafisk opposition till varandra. 
De skildes åt från varandra genom bistavarnas höjdläge och antal. Ett av 
dessa grafematiska drag var alltså strängt taget redundant. Men om man 
försöker att ändra läget, blir det svårt för systemet att bestämma att formen 
¹ inte är ett m med utelämnad bistav och att formen Š inte är ett h med en 
extra bistav. Antalet bistavar kunde man däremot lätt neutralisera genom 
att lägga till en bistav på H-runan. Men varför inte helt enkelt ta bort en 
bistav på M, kan man undra. Förmodligen för att formen ¹ kan uppfattas 
som t.ex. en sammanskrivning av k och i, vilket heller inte är idealiskt 
för skriftsystemet. Det är också troligt att för runskriften höjdläget är 
ett prioriterat distinktivt drag framför antalet bistavar; således skapas 
t.ex. balansrunorna genom att man ökar bistavarnas antal, men aldrig 
genom att man ändrar deras höjdläge. I så fall verkar vidareutvecklingen 
av formen Š till h vara sannolik, och själva processen kan schematiseras 
som: M:H >M:Š; Š > h. Ladogableckets Š-runa kan då också förklaras 
som en analogibildning till M. Denna bildning kan i sin tur förklaras 
som en homogeniseringsprocess, vilket utgör en av de två kraftfullaste 
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principerna i alfabetens utveckling: facilitation och homogenization (se 
Watt 1988:203). Fridell (2011:73–75) anger andra exempel på analogiska 
bildningar i runskriften: således förklarar han exempelvis bågarnas 
kantiga utformning på þ, b och r-runorna med en strävan efter en 
homogen skrift.

Tablå 12. Multifonografemet </h/ (ʒ)>.

Multifonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</h/(ʒ)> \Š\>\H\ ? {Š}

B:34

Fonografemet </n/>
Graftypen \A\ finns belagd tre gånger på Ladogablecket. Den består av 
en huvudstav och två nedåtriktade korta bistavar som sitter i det mittre 
mellanrummet på ömse sidor om staven.

Tablå 13. Fonografemet </n/>.

Fonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</n/> \A\ > \N\ eller \n\ {A}

A:8

Multifonografemet </i/ (e, æ, j)>
Graftypen \I\ består endast av en huvudstav, varför jag väljer att inte 
illustrera den med en grafbild.
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Multifonografemet </a/ (æ)>
Graftypen \W\ har en huvudstav och två korta uppåtriktade bistavar på 
ömse sidor om huvudstavens mitt. Den är belagd sex gånger på blecket.

Graftypen \h\ består av en huvudstav och två korta bistavar som 
korsar varandra i huvudstavens mitt. Det går tyvärr inte att avgöra om 
denna graftyp bör avbalanseras till \a\ eller om den är en äldre runa h 
som varken behöver avbalanseras eller balanseras. Det förekommer tre 
belägg på denna graftyp i inskriften.

Tablå 14. Multifonografem </a/ (æ)>.

Multifonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</a (æ)/> \W\>\„\ eller 
\a\ 

{W}

A:9

\h\>\a\ ? {h}

A:22

Fonografemet </s/>
Graftypen \s\ består av två stavar: den ena börjar vid övre kantlinjen 
men når inte nedre kantlinjen, medan den andra gör tvärtom. Stavarna 
förenas med en bistav som fästs vid den vänstra stavens bas och den 
högra stavens topp. Graftypen är väl känd från andra runinskrifter. På 
Ladogablecket förekommer dock endast ett belägg, och detta är icke-
balanserat.
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Tablå 15. Fonografemet </s/>.

Fonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</s/> \s\ {s}

A:11

Multifonografemet </t/(d)>
Denna graftyp består av en huvudstav och fyra korta bistavar: två 
nedåtriktade bistavar fästs vid toppen på var sin sida av huvudstaven och 
två uppåtriktade är fästa vid huvudstavens bas. I sin obalanserade form 
är den välkänd som långkvistrunan t. I inskriften påträffas den bara en 
gång. 

Tablå 16. Multifonografemet </t/ (d)>.

Multifonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</t (d)/> \y\>\t\ {y}

B:33

Multifonografemet </b/(p)>
Detta grafem är det enda som saknas i Ladogableckets 16-typiga 
grafematiska system. Jag väljer att likväl tillfoga även detta avsnitt för 
att kunna diskutera vilken form en sådan runa skulle kunna ha haft. 
Frågan är om runan utgick från en kortkvist- eller en långkvistform samt 
om den stod i grafematisk opposition till o-runan (genom riktningen på 
bistavarna) eller till þ-runan (genom antalet bågar).

Det finns endast tre runor, som kan ha varit av kortkvisttyp i ristarens 
grafematiska system (o, n och a). Magnus Källström (2007b:53) skriver att 
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”[m]any of the runes, even when they are mirrored, seem to belong to the 
short-twig variant of the futhark”, men han baserar sina iakttagelser på 
de tidigare läsningar som inte har uppmärksammat t- och s-runorna av 
långkvisttyp. De andra för kortkvistrunraden karakteristiska runorna m, 
h och R är också de av långkvisttyp i bleckets inskrift. 

Jag menar dock att det är högst sannolikt att ristaren till sitt förfogande 
hade såväl ensidiga som dubbelsidiga graftyper av de tre runorna o, a och n. 
Ladogableckets runor visar en rik allografisk variation, varför det inte går 
att utesluta att ristaren hade tillgång till fler graftyper än balanseringen nu 
tillåter oss att se. Om vi jämför Ladogableckets grafematiska system med 
Sparlösastenens, upptäcker vi vissa likheter dem emellan. Sparlösastenens 
inskrift uppvisar i likhet med Ladogableckets en rik allografisk variation 
för t.ex. þ-runan (í, î och Ó) och a-runan (a, h och „). Förutom dessa 
likheter förekommer också en äldre m-runa i inskriften (parallellt med 
ett kortkvist- m – således två graftyper för <\m\>); därtill finns t och s i 
både kortkvist- och långkvistform. På Ladogablecket förekommer t och s 

endast i långkvistform, men saken är den att en kortkvistruna t inte kan 
balanseras, då den i så fall kommer att sammanfalla med l-runan i dess 
balansform. Kortkvistrunan s kan inte heller den balanseras på grund 
av sin korta stav. Sparlösastenens inskrift har emellertid två varianter 
(ensidig och dubbelsidig) för såväl o- som n-runorna, liksom två varianter 
för kortkvistrunan b, samt därtill en långkvisttyp av denna.

Det är sålunda inte orimligt att förmoda att Ladogableckets ristare, som 
också visar hur långt man kan gå i variation utan att störa det grafematiska 
mönstret (se Bengt Loman om Sparlösastenens ristare, 1965:18–20), hade 
i sin fatabur såväl kortkvist- som långkvisttyper av b-runan. 

I vilket fall som helst går det inte att fastslå uteslutande med det 
interna material, jag finner i min inskrift huruvida det skulle röra sig 
om en kortkvist- eller en långkvisttyp av b, eller om det skulle vara 
båda varianterna tillsammans som på Sparlösastenen. Om jag däremot 
vänder mig till externt material, kan man genast konstatera att det på 
Staraja Ladoga-pinnen (det enda runristade föremålet från denna ort 
förutom Ladogablecket) finns en inskrift med kortkvistrunor där runan 
b förekommer ett antal gånger. Pinnen är daterad till 800-talet, och 
Ladogablecket tillhör troligen tiden 750–900 på grund av den grafematiska 
korrelationen till Sparlösa-inskriften, Rökstenen och Helnæs-Gørlev 
runinskrifter. Det ter sig därför mer än rimligt att bleckets ristare kände 
till kortkvistrunorna, då det i samma miljö fanns (eller nyligen hade 
funnits) andra runristare som brukade dem. 
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Fonografemet </m/>

Graftypen \þ\ är en huvudstav med fyra bistavar: två bistavar fästs i 
övre delen av det mittre mellanrummet på var sin sida av huvudstaven 
och går upp till kantlinjen, två andra fästs vid nedre delen av det mittre 
mellanrummet och går ner till baslinjen. Detta är också en välkänd graftyp 
i dess obalanserade form. I bleckets inskrift finns det två belägg på den.

Graftypen \w\ består av två huvudstavar och fyra bistavar som förenar 
dem: två varandra korsande bistavar sätts i det övre mellanrummet och 
två motsvarande bistavar sätts i det nedre mellanrummet.

Tablå 17. Fonografemet </m/>.

Fonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</m/> \þ\>\m\ {þ}

A:3

\w\>\M\ {w}

A:19

Fonografemet </l/>
Graftypen \t\ kan beskrivas som en huvudstav och två korta nedåtriktade 
bistavar, som fästs på var sin sida. Den vänstra bistaven fästs något 
lägre än den högra, vilket är ett typiskt sätt att rista balansrunor för 
Ladogableckets ristare (jfr t.ex. runorna u och r ovan). Denna graftyp är 
endast representerad med ett belägg på blecket men den är välbekant i 
sin obalanserade form.
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Tablå 18. Fonografemet </l/>.

Fonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</l/> \t\>\l\ {t}

A:17

Fonografemet </ʀ/>

Graftypen \4\ består av en kort huvudstav som går upp från kantlinjen 
och når nedre delen av det mittre mellanrummet. På huvudstavens 
vänstra och högra sida fästs två bistavar, som går från huvudstavens topp 
till baslinjen. De två graftypsvarianterna skiljer sig åt genom bistavarnas 
utformning: i det ena fallet är de rundade, i det andra raka. Det finns 
tre belägg på denna graftyp i själva inskriften. I en obalanserad form är 
graftypen välkänd från andra runinskrifter.

Tablå 19. Fonografemet </ʀ/>.

Fonografem Graftyp Graftypsvariant Graf

</ʀ/> \4\>\ö\ {41}

A:10

{32}

B:26
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Sammanställningen av runornas grafematiska drag

Efter att ha etablerat alla Ladogableckets fonografem och presenterat 
inskriftens graftyper är det nu dags att ge en bild av skriftsystemet i dess 
helhet. Detta gör jag genom att upplösa det i ett antal karakteristiska 
grafematiska kontraster. Jag börjar med runor med en stav, som kan delas 
upp i tre grupper:

En huvudstav och ingen bistav - \I\.
En huvudstav och två eller fyra bistavar. 
En huvudstav och två (eller fyra) bågar.

Om den första gruppen finns det ingenting att säga, förutom att detta 
torde vara det längsta man kan komma i förenkling. Den andra gruppen 
kan däremot beskrivas i en tablå, som omfattar bistavarnas antal (två 
eller fyra), längd (kort, lång), deras position på huvudstaven (höjdläge), 
samt deras riktning (upp och ner, eller både upp och ner). Jag gör också 
en distinktion mellan en rak lång bistav och en krokig sådan. I tablå 20 
sammanställer jag således graftyperna efter dessa distinktiva drag. 

Det blir nu lätt att se att t.ex. \t\ och \A\ åtskils genom bistavarnas läge, 
medan \A\ och \W\ skils åt genom riktning; \t\ kan i sin tur skiljas från 
\c\ genom antalet bistavar, och \c\ skiljer sig från \s\ genom bistavarnas 
riktning, etc. Tablå 20 redogör inte särskilt för distinktionen mellan kort 
och lång huvudstav, men en sådan finns icke desto mindre, och vi kan se 
att \d\ skiljer sig från \4\ just genom längden på huvudstaven.

214



Tablå 20. Upplösning i distinktiva drag: en huvudstav och två eller fyra bistavar.

antal
längd →

kort lång

hu
vu

ds
ta

va
r

bi
sta

va
r

riktning →
höjdläge ↓

/ \ / \ / \ ) / \

1

2
# m i

! W V M ^
d
4

6

4
" l

$ s c u R

Den tredje gruppen presenteras i tablå 21 som tar upp antalet bågar samt 
dessas storlek och position. Eftersom bågen ansluter sig till huvudstaven 
på två punkter, har jag valt att istället för höjdläge på huvudstaven 
markera bågens mittersta punkt. I detta sammanhang kan man anmärka 
att en stor båge, som täcker hela sin huvudstav, alltid kommer att ha sitt 
centrum mitt på huvudstaven. Distinktionen antal behåller jag för den 
händelse att bleckets ristare i sitt skriftsystem hade en långkvisttyp för 
b-runan.
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Tablå 21. Upplösning i distinktiva drag: en huvudstav och två eller fyra bågar.

antal

position
storlek:

liten/stor

hu
vu

ds
ta

v

bå
ge

1
2

% B

! D G

4 ( q

Tablå 22. Upplösning i distinktiva drag: två huvudstavar och en, två eller fyra 
bistavar.

antal

höjdläge
längd:
kort

hu
vu

ds
ta

v

bi
sta

v

2

1
!

s

2 Š

4 ( ;

Runorna med två huvudstavar kan också placeras i en fjärde grupp: Två 
huvudstavar och en, två eller fyra bistavar.

Även här kan vi sammanfoga graferna i en mindre tablå (tablå 22) med 
distinktionerna höjdläge och antal. Bistavarnas längd är inte ett aktuellt 
grafematiskt drag för Ladogableckets tvåstaviga runor, däremot kan det 
för andra äldre skriftsystem vara viktigt att inkludera denna distinktion, 
t.ex. för graftypen D. Tablå 22 förutsätter inte heller någon distinktion 
mellan kort och lång huvudstav.
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Ladogableckets grafematiska system visar sig vara genomtänkt och 
väl utfört, vilket också är en indikation på att själva inskriften måste vara 
tolkbar.

Det vore intressant att i framtiden sätta detta grafematiska system 
i ett större sammanhang och jämföra det med systemen för andra 
runinskrifter i syfte att försöka relatera inskriften och dess ristare till 
någon specifik del av Norden. Denna undersökning skulle man lätt kunna 
göra genom att utgå från de avbalanserade graftyperna i min analys, då 
jämförelsematerialet i sådant fall bleve mycket större. Framför allt vore 
det intressant att jämföra Ladogableckets grafematiska system med det, 
som vi finner på Staraja Ladoga-pinnen. Dess grafematiska system finns 
behandlat i Lomans uppsats (1965:21) om Rökrunorna; det är dock inte 
separat behandlat utan ges i en tabell tillsammans med exempel från andra 
inskrifter, varför det är svårt att på så sätt avgöra vilka av graftyperna i 
tabellen som tillhör just Staraja Ladoga-pinnens system.
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