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Abstract
Runes of the same type as those on the Kensington stone are now known from 
five other source groups in Sweden, from the provinces of Dalarna, Hälsing land 
and Medelpad, and with datings from 1870 to 1911. The relative uniformity of 
the runes in the different sources and the fact that there are no known inscrip
tions before 1870 indicates that the Kensington runes were created not long 
before, probably around the middle of the 1800s. The Kensington runes can 
be divided into three categories: (1) longbranch runes of a Viking Age type, 
which probably are derived from popular literature on runes in the 1800s — 
most likely from the widespread book Den kunskapsrike skolmästaren by Carl 
Rosander, first published in 1857; (2) runes modelled after Dalecarlian runes; 
and (3) newly created runes. Those who designed the Kensington rune row 
must have had knowledge of Dalecarlian runes, which indicates a probable 
provenance in the parish of Älvdalen in Dalarna.
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Kensingtonstenen är en runsten i Minnesota, USA, som självdaterar 
sig till 1362, men som av allt att döma är ristad under 1800talet av 

svenska immigranter (se Larsson 2012; Williams 2012; Fridell och Larsson 
2016, 2019). Stenen är ristad med följande runor:
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Fig. 1. Edward Larssons (från Floda, Dalarna) handskrivna blad från 1885 (Sköld 2003, 10)
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Länge trodde man att denna typ av runor var unika för Kensingtoninskriften 
– och det var också ett argument bland dem som ville betrakta inristningen 
som medeltida – men efter nyfynd under de senaste decennierna är nu 
runor av samma typ kända från fem andra källgrupper på svenskt område: 
ett antal inskrifter inne i hus i Hassela socken i norra Hälsingland (delvis 
själv daterade till 1870, 1877 respektive 1880talet), två uppteckningar av 
runraden från bröderna Larsson från Floda i Dalarna (självdaterade till 
1883 respektive 1885; fig. 1), ett alnmått med runor från Haverö i västra 
Medel pad (före 1889), en inskrift på ett bärträ från Månsta, Älvdalen, 
Dalarna (självdaterat till 1907; fig. 2) samt en uppteckning av runraden 
(fig. 3) och ett vykort från Gerda Werf, Älvdalen, Dalarna (det senare 
själv daterat till 1911). För mer information om dessa inskrifter se Käll
ström 2017, 2019a, 2019b; Larsson 2020; Edward Larssons samling, Stads
arkivet i Umeå; Sköld 2003; Westling 1977. För enkelhets skull – och i brist 
på ett bättre ord – får denna typ av runor här kallas för Kensingtonrunor.

När det gäller ursprunget till dessa runor har vi tidigare karaktäriserat 
dem som ”en förgrening av dalrunorna” (Fridell och Larsson 2016, 149). 
Som framgår av denna artikel har vi nu omvärderat och nyanserat denna 
uppfattning.

Det faktum att Kensingtonrunorna i de olika källorna är så relativt 
en het liga samt att inga kända inskrifter har datering före 1870 tyder på 
att de skapats relativt kort tid dessförinnan, sannolikt vid 1800talets 
mitt. Om de hade funnits tidigare än så borde man ha hittat åtminstone 
några inskrifter före 1870. Detta stämmer märkligt väl med tid punkten 
för utgivandet av Carl Rosanders mycket spridda och lästa bok Den kun
skaps rike skolmästaren, där första häftet, som utkom 1857, inne håller 
en vikingatida runrad (Rosander 1857–64, 61). Vi menar därmed att det 

Fig. 2. Ok från Månsta by, Älvdalen, Dalarna, daterat till 1907. Foto: Marco Bianchi (CC 
BY).



158 • Staffan Fridell och Mats G. Larsson

Futhark 11 (2020)

troligen är just från Rosander som de elva långkvistrunorna JEfhiLMNRST 
hämtats till Kensingtonrunraden.

Magnus Källström (2017, 4) anser att Kensingtonrunorna har ”mycket 
gemen samt med de runor som har använts i folkliga sammanhang i Norge 
under nyare tid” och att ”den som skapade Kensingtonrunorna utgick från 
ett sådant ’norskt’ efterreformatoriskt runalfabet”. Det som är gemen samt 
för Kensington runorna och norska efterreformatoriska runor är dock just 
dessa ovan anförda långkvistrunor (åtminstone om man ser till det mate
rial som presenterats i Nordby 2001), som alltså har varit kända och till
gäng liga på närmare håll i Sverige.

Kensingtonrunan för o O med två horisontella bistavar till vänster 
är visserligen väl belagd i norska runinskrifter från 1700talet (Nordby 
2001, 42, 44). Det vore därför teoretiskt möjligt att förklara den genom att 
den som konstruerade Kensingtonrunorna också kommit i kontakt med 
norska runor. Men det är troligare att Kensingtonrunan O även den utgår 
från Rosander som har Í jämte É för o. Varför skulle bara en enstaka runa 
ha hämtats från Norge?

Även användningen av runan z (i stället för r) för r hos Larsson och 
i Hassela (i Hassela förekommer dock även r) skulle kunna förklaras 
genom att Rosander translittererar både r och z med R (om motsvarande 
användning av z för r under en tidigare period, se Bæksted 1939, 125–29).

Intressant är också att Rosander i samma häfte (1857–64, 54) även återger 
det så kallade frimurarchiffret, som jämte Kensingtonrunor förekommer 
såväl hos bröderna Larsson som i Werfmaterialet och på Haveröstaven. 
Kopplingen talar ytterligare för att Rosander kan vara källan för båda 
dessa alfabet.

Fig. 3. Runrad med Kensingtonrunor tillhörig Gerda Werf, Älvdalen, Dalarna. Foto: Mats 
G. Larsson.
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Det mesta talar för att Kensingtonrunorna är medvetet skapade vid en 
viss tidpunkt av en eller flera personer, dvs. är en konstruerad runrad 
och inte något som vuxit fram spontant ur en äldre tradition – vare sig 
den norska efter reformatoriska eller dalrunetraditionen. För detta talar 
dels förekomsten av unika runor som måste vara nyskapade, dels att det 
finns genomtänkta ”minimala par”. Runorna b B och p P skiljs åt genom 
bistavarnas placering. Runan w W är ett stunget m, vilket förmod ligen 
beror på att de latinska versalerna M och W utgör ett minimalt par (vilket 
också förklarar varför bröderna Larsson i sin förment vikinga tida runrad 
låter z vara en wruna; se Sköld 2003, 9 f.; fig. 1). Runan för x med en 
stingning – som förekommer i Haverö och Werfrunraderna – bildar ett 
minimalt par med u Y som har två stingningar.

Det är svårt att undkomma slutsatsen att Kensingtonrunornas skapare 
känt till dalrunorna. Runan a A – liksom de därtill med diakriter bildade å 
och ä – utgår sannolikt från den vanliga kryssformen av a ¡ i dalrunorna 
(varom se Gustavson och Hallonquist 1985, 8, 1994, 165 f.; fig. 4 och 5). Ja, 
på oket från Månsta är a identiskt med dalrunea. Den extra lilla tagg lika 
bistaven på Kensingtona är svår att förklara, men ska säkerligen upp
fattas som en stingning (möjligen helt enkelt för att skilja från latinskt 
X) och motsvaras också hos Larsson av ett liknande tecken i stället för 
punkt stingning i runorna w ˆ och x˜. Bland Werfrunorna – liksom i en 
nyupptäckt ristning i Hassela som hittades 2020 av Anna Björk, Hassela 
– är a ett X som är stunget med en punkt över ŝ (fig. 3). Runan c som ett 

Fig. 4. Dalrunornas vanligaste former vid 1700talets mitt (Gustavson och Hallonquist 
1994, 165)

Fig. 5. Dalrunornas vanligaste former under 1800talet (Gustavson och Hallonquist 1994, 
166)
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stunget, vinklat C ˚ har troligen sin förebild i den variant av dalrunan c 
som är ett stunget, rundat C (se Gustavson och Hallonquist 1985, 8, 1994, 
166; fig. 5). Också Kensingtonö $ borde vara hämtat från dalrunornas ö. 
Just en form som är känd från dalrunorna – ett Ö med ett vertikalt streck 
tvärs igenom d (Gustavson och Hallonquist 1985, 8, 1994, 165; fig. 4) – 
åter finns hos Larsson (fig. 1) och är sannolikt den ursprungliga formen i 
Kensington runraden.

Hos bröderna Larsson – och endast där – finns ytterligare några runor 
som utgår från dalrunorna. I första hand gäller det o som hos Larsson 
är just det bland dalrunor vanliga tecknet ÿ.1 Men även prunan – ett 
dubbel stunget E – är troligen bildad med en variant └ av dalrunep som 
före bild (för dessa två dalrunor, se Gustavson och Hallonquist 1985, 8, 
1994, 165; fig. 4). 

Några av de dalruneformer vi räknar med som förebilder till Kensington
runor tycks ha kommit ur bruk under 1800talet. Eftersom det saknas en 
samlad utgåva av inskrifter med dalrunor är sådana dateringar osäkra, 
men enligt tillgängliga källor är bilden denna: den äldre runan för o (ÿ) 
är belagd senast 1790 (Boëthius, Levander och Noreen 1906, 73), den äldre 
runan för p (└) senast 1754 (Gustavson och Hallonquist 1985, 17) och den 
äldre runan för ö (d) dateras generellt till 1700talets mitt (Gustavson och 
Hallon quist 1985, 8, 1994, 165). Detta kan förefalla strida mot antagandet 
att Kensington runorna skapades vid 1800talets mitt, men vi ser det som 
fullt rimligt att en runintresserad person vid den tiden har haft tillräck
lig kunskap också om 1700talsinskrifter och runor från Älvdalen. Men 
det är förstås i Dalarna i allmänhet och Älvdalen i synnerhet som förut
sätt ningarna för detta är starkast. I Älvdalens socken har man under 
1800talet varit omgiven av mängder av ristningar med dalrunor både på 
bygg nader och föremål.

Larsson och Hassela har oväntat k för n. Källström (2019a, 4) härleder 
säkert korrekt: ”Denna måste ha uppkommit ur en nruna med ensidig 
bistav som har vänts upp och ned”. Man kan dock specificera ytterligare: 
med en ensidig bistav som sträckt sig ända ner U, en typ av nruna som 
inte är ovanlig, även bland dalrunorna (Boëthius, Levander och Noreen 
1906, 92).

Vissa av Kensingtonrunorna måste vara nyskapade. Varför man spegel
vänt grunan G är oklart, men man kan konstatera att flera andra runor 
har bistavar till vänster: k, o, u, x. Runan för k K ska förmodligen förklaras 

1 Tecknet finns även bland norska efterreformatoriska runor men betecknar där ö (Nordby 
2001, 42 f.).
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som utgående från ett latinskt k som ”runifierats” genom att bistavarna 
spegel vänts och förkortats. Runan för q ¸ ΄ utgår sannolikt också från ett 
latinskt q som ”runifierats”. Nyskapade är också runorna för u, w, x och y, 
typiskt nog mot slutet av alfabetet.

Skälet till att någon eller några skulle ha bestämt sig för att skapa en ny 
runrad – när dalrunorna redan fanns – är förstås svårt att veta. Kanske 
tyckte man att dalrunorna hade blivit alltför lättlästa och genomskinliga i 
och med att fler och fler bokstäver från latinska alfabetet inkluderats – om 
man ville ha ett hemligare skriftsystem som var svårare för utomstående 
att läsa. Utgivandet av Rosanders bok Den kunskapsrike skolmästaren 
(1857–64) kan också ha varit inspiration och utlösande faktor.

Om nu Kensingtonrunorna faktiskt uppstått i Älvdalen är det också 
lätt att förklara hur de sedan kan ha spridits vidare till Hälsingland och 
Medel pad. Just Älvdalsborna, både kvinnor och män, var kända för att 
göra långa vandringar genom riket i handelssyfte. Dessa gårdfari handlare, 
så kallade gråer, sålde bland annat laggkärl, vävskedar och små smide 
av olika slag som tillverkats i de olika byarna i socknen. Färderna gick 
i de allra flesta fall norrut, särskilt till Hälsingland och Jämtland. Enligt 
socknens kyrkoarkiv utfärdade prästerskapet år 1855 så många som 535 
pass för sådana färder, och enligt ett utdrag ur samma arkiv för de fyra 
första månaderna 1856 gick 45 av 93 vandringar till Hälsingland (Åhs 
1955). 

Arbetsresor – så kallat herrarbete – förekom också bland Älvdalsborna, 
om än i betydligt mindre utsträckning än vad gäller socknarna kring Siljan. 
Ett exempel på en sådan resa finns bevarat i ett brev från Gyris Anders 
Anders son 1852 till hans mor i Älvdalen (Gyris Anders Andersson 1949, 
37). Han befinner sig då i Ortsjön i Njurunda socken i Medelpad, och han 
bifogar en karta över vägen dit. Den gick norrut via Järvsö, förbi Bjuråker 
och Dellen sjöarna och vidare till Bergsjö via Strömbacka bruk. Därefter 
vek den av norrut genom skogarna upp till Ortsjön, en genväg enligt 
Gyris Anders. Också försäljningsvandringar till samma landskap finns 
doku menterade, om än inte med kartor. Ribb Jan PerssonRotman från 
Älv dalen skriver i sina anteckningar att han under 1870 och 1880talen 
besökt ett stort antal socknar i Hälsingland, bland andra Hassela, Gnarp 
och Forsa i den nordöstra delen av landskapet (Steensland 2006, 72).

Även Medelpad omtalas som färdmål för ”gråerna”. Gerda Werf i Loka, 
Älv dalen, har berättat för Mats G. Larsson hur hennes farfarsfar gick med 
handel från Månsta i Älvdalen till Härjedalen och Jämtland, och hon har 
även ritat en karta över färdvägen dit. Den gick rakt norrut på de gamla 
stigarna till Lillhärdal i Härjedalen, sedan mot nordost till Ytterhogdal i 
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Hälsing land, genom västligaste Medelpad (Haverö socken) och vidare upp 
till Ragunda i östligaste Jämtland. 

Denna färdväg var inte unik för just Gerda Werfs farfarsfar utan har 
brukats av flera gårdfarihandlare från Älvdalen. Lok Anders Andersson 
från Månsta beskriver den detaljerat i sina anteckningar från 1866, där 
han nämner flera orter på sin väg genom Haverö socken, bland andra 
Ön och Ytterturingen ett stycke väster om Haverö kyrka (Lok Anders 
Anders son 1965, 22). Samma socken omtalas också i ett brev hem från 
Tommos Lars Eriksson från Månsta, avsänt från Torpshammar i mellersta 
Medel pad 1885, i vilket han säger att svaret skall sändas till Haverö. Och 
i ett brev till honom från hans far Tommos Erik Larsson 1882 skriver 
denne att han vet hur strävsamt det varit för sonen att vandra upp till By i 
samma socken, eftersom han minns de ”många trötta fjät” han själv i forna 
dagar fått göra på denna sträcka. Tommos Erik var för övrigt svärfar till 
Perlars Olof Olsson, den man som ristade Kensingtonrunorna på oket från 
Månsta 1907 (Schütt Olsson 2006, 3, 25, 30; Westling 1977, 16 ). 

Det är intressant att notera att dessa färdvägar gick just genom Haverö 
socken, och särskilt omnämnandet av de tydligen ofta förekommande 
vandringarna till By. Det är nämligen från Grelsgården i denna by som 
det ovan nämnda alnmåttet med Kensingtonrunor – nu förvarat i socknens 
hembygds museum – har kommit (Källström 2018, 12). Om måttstaven 
ristats i socknen eller kommer från annat håll vet vi inte, men mot bakgrund 
av hur många handelsvaror från Älvdalen som måste ha försålts längs 
denna väg så är det långtifrån omöjligt att även denna kommit därifrån. 
En omständighet som stärker en sådan tanke är att staven har följder av 
runor som verkar vara försök att likna runstavar (Källström 2018, 10 f.), 
vilka sedan 1600talets slut kommit ur bruk i landet förutom i just övre 
Dalarna (Liljegren 1832, 202; Hallonquist 1994, 180, 2004, 89). 

Också Hassela, där ett antal av inskrifterna med Kensingtonrunor 
finns, har som framgått fått besök av en ”gråe” på 1870 och 1880talen, 
alltså omkring den tid då de daterade runinskrifterna tillkommit. Även 
Gyris Anders färdväg stryker nära förbi Hassela genom grannsocknarna 
Bjur åker och Bergsjö, och med tanke på Älvdalsbornas förkärlek för just 
Hälsing land så bör vi kunna räkna med att flera av dem besökt de då 
relativt folkrika finnskogarna i Hassela på sina handelsfärder.

Det fanns emellertid ytterligare en möjlighet för Kensingtonrunorna 
att kunna spridas från Älvdalen till norra Hälsingland, nämligen via den 
kristna väckelserörelse som kallas för läseriet. Det är då särskilt en person 
som är aktuell i sammanhanget, Graf Olof Andersson, född i Månsta 
1829 och från 1855 bosatt i Åsen, bägge i Älvdalen. Han var självlärd och 
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hade enligt egen utsago lärt sig att skriva på en brädlapp med hjälp av 
några gamla brev, vars bokstäver han kompletterade med vad han kallade 
latinska alfabetet. Han blev sedermera under en tid skollärare i Åsen 
och levde till 1873. På 1860talet reste han runt som lekmannapredikant 
i Dalarna och Hälsingland och bidrog kraftigt till att underhålla den 
väckelse rörelse i norra Hälsingland som florerade som mest på 1850 och 
1860talen (Ekman 1898, 625–36, 1900, 1711; Langseth 1933, 74 f.). Att 
Graf Olof med den bildningstörst som verkar ha kännetecknat honom har 
känt till och även förmedlat kunskap om runraden ifråga måste anses som 
fullt möjligt. 

För att sammanfatta: Kensingtonrunorna kan indelas i tre kategorier: 
vikinga tida runor sannolikt hämtade från samtida litteratur – och troligast 
från Rosander –, runor som utgår från dalrunor samt nyskapade runor 
(i några fall utgående från latinska bokstäver). Det är missvisande att 
säga att Kensington runorna är ”en förgrening av dalrunorna”, men den 
som konstruerade Kensington runraden måste ha haft god kännedom om 
dalrunor. Eftersom dalrunornas bruk under 1800talet är i det närmaste 
begränsat till Älvdalens socken i Dalarna så ligger det förstås närmast till 
hands att tänka sig att Kensingtonrunorna uppstått där, även om man inte 
helt kan utesluta att också någon utanför Älvdalen eller Dalarna kan ha haft 
tillräcklig kunskap. Att två av de fem källgrupperna för Kensingtonrunor 
med säker proveniens (dvs. förutom Kensingtoninskriften själv) härrör 
från Älvdalen är också något att beakta.

Bibliografi
Andersson, Gyris Anders. 1949. ”Brev från Gyris Anders Andersson till sin mor” 

[1852]. Skansvakten 34: 37–38.
Andersson, Lok Anders. 1965. ”Ur en älvdalsgråes dagbok” [1864–1870]. Skans

vakten 50: 2223.
Boëthius, Johannes, Lars Levander och Adolf Noreen. 1906. ”Dalska runinskrifter 

från nyare tid.” Fornvännen 1906: 63–91.
Bæksted, Anders, 1939: ”Vore yngste runeindskrifter.” Danske studier 1939: 111–38.
Edward Larssons samling, Arkiv nomad, Stadsarkivet i Umeå.
Ekman, E. J. 1898. Den inre missionens historia, vol. 2:1. Stockholm.

 .  ― 1900. Den inre missionens historia, vol. 3:1. Stockholm.
Fridell, Staffan, och Mats G. Larsson. 2016. ”Språk och dialekt på Kensingtonstenen.” 

Saga och sed 2016: 149–68.
 .  ― 2019. ”The Dialect of the Kensington Stone”. Futhark 8 (2017): 163–66.

Gustavson, Helmer, och SvenGöran Hallonquist. 1985. Runor i Dalarna. Stock
holm.



164 • Staffan Fridell och Mats G. Larsson

Futhark 11 (2020)

 .  ― 1994. ”Dalrunorna: En vidareutveckling av de medeltida runorna?” I Run
märkt: Från brev till klotter: Runorna under medeltiden, red. Solbritt Benneth, 
Jonas Ferenius, Helmer Gustavson och Marit Åhlén, 157–76. Stockholm.

Hallonquist, SvenGöran. 1994. ”Primstaven: en runalmanacka.” I Runmärkt: Från 
brev till klotter: Runorna under medeltiden, red. Solbritt Benneth, Jonas Fere
nius, Helmer Gustavson och Marit Åhlén, 177–93. Stockholm.
 .  ― 2004. ”Språkligt och kalendariskt bruk av runor i Ovansiljan.” I Vår språkliga 

spänn vidd, red. Anders Östborn, 73–89. Kulturdagar i Bonäs bygdegård, 2002. 
Mora.

Källström, Magnus. 2017. ”Haverörunor: Nyckeln till Kensingtonstenens gåta?” 
Riks antikvarieämbetets Kblogg 26 november 2017.
 .  ― 2018. ”Runorna från Haverö.” Haverö hembygdsförening 2017–18: 8–13.
 .  ― 2019a. ”Fler Kensingtonrunor i Hassela.” Riksantikvarieämbetets Kblogg 30 

maj 2019.
 .  ― 2019b. ”Kensingtonrunor i Hälsingland.” Riksantikvarieämbetets Kblogg 9 

mars 2019.
Langseth, Manne. 1933. ”Graf Olof Andersson: Ett brev och något om dess för

fattare.” Julbok för Vesterås stift 1933: 74–81.
Larsson, Mats G. 2012. Kensington 1898: Runfyndet som gäckade världen. Stock

holm.
 .  ― 2020. ”Nytt runfynd i Hassela.” Riksantikvarieämbetets Kblogg 27 augusti 

2020.
Liljegren, Johan. 1832. Runlära. Stockholm.
Nordby, K. Jonas. 2001. ”Etterreformatoriska runeinnskrifter i Norge: Opphav og 

tradisjon.” Otryckt magistergradsavhandling i runologi, Germanistisk institutt, 
Universitetet i Oslo. 

Rosander, Carl. 1857–64. Den kunskapsrike skolmästaren: Eller hufvudgrunderne 
uti de för ett borgerligt samfundslif nödigaste vetenskaper: En handbok i nyttiga 
kunskaper för alla samhällsklasser. Stockholm.

Schütt Olsson, Lid Katarina. 2006. ”Vi hava nu lykligt kommit hit i Norrland.” 
Cuppsats i historia, Institutionen för kultur och lärande, Högskolan Dalarna.

Sköld, Tryggve. 2003. ”Edward Larssons alfabet och Kensingtonstenens.” DAUM
katta Vinterblad 2003: 7–11.

Steensland, Lars. 2006. War åvå dier ferid? Älvdalska namn på orter utanför Älv
dalen med kulturhistoriska kommentarer. Namn och samhälle, 18. Uppsala.

Westling, Erik H. 1977. ”Runinskriften på ett s.k. bärträ i Månsta by, Älvdalens 
socken.” Skansvakten 62: 16–17.

Williams, Henrik. 2012. ”The Kensington Runestone: Fact and Fiction.” The Swed
ishAmerican Historical Quarterly 63: 3–22.

Åhs, Ewert. 1955. ”Något om älvdalingarnas handels och herrarbetsfärder i 
gången tid.” Skansvakten 40: 23–24.



Om Kensingtonrunornas ursprung • 165

Futhark 11 (2020)

English summary
On the origin of the Kensington runes

Runes of the same type as those on the Kensington stone are now known from 
five other source groups in Sweden: inscriptions on walls inside houses in the 
parish of Hassela in northern Hälsingland (partly dating themselves to 1870, 1877 
and the 1880s respectively), two records of the rune row of the Larsson brothers 
from Floda, Dalarna (dating themselves to 1883 and 1885 respectively), an ell 
measure with runes from Haverö, Medelpad (dating before 1889), an inscription 
on a yoke from Månsta, Älvdalen, Dalarna (dating itself to 1907) and a record of 
the rune row and a postcard with runes from Mrs Gerda Werf, Älvdalen, Dalarna 
(the postcard dated 1911).

The relative uniformity of the Kensington runes in the different sources and the 
fact that no known inscriptions are dated before 1870 indicates that the Kensing
ton runes were created not long before, probably around the middle of the 1800s. 
This coincides remarkably well with the publication of the widespread and much 
read book Den kunskapsrike skolmästaren, written by Carl Rosander, where the 
first part, which was published in 1857, includes a Viking Age futhark. It seems 
very likely that the eleven longbranch runes JEfhiLMNRST, which are included 
among the Kensington runes, are derived from this book. The other Kensington 
runes which lack correspondence with Viking Age runes seem to be either newly 
created or modelled after the Dalecarlian runes.

It is furthermore quite evident that the Kensington rune row is a conscious 
creation by one person (or a group of persons) and that it has not evolved spon
ta ne ously out of an older runic tradition. This is indicated e.g. by the existence of 
“mini mal pairs” of runes: b and p, m and w, x and u.

It is hard to avoid the conclusion that the inventor of the Kensington runes 
had knowledge of Dalecarlian runes. The runes a, c and ö probably have Dale
carlian runes as models. In the variant of Kensington runes recorded by the Lars
son brothers (from Floda in Dalarna) probably also o and p are modelled after 
Dalecarlian runes. Since the use of Dalecarlian runes is almost exclusively limited 
to the parish of Älvdalen in Dalarna, it is an obvious conclusion that the Kensing
ton runes most presumably originated there. That two out of five source groups in 
Sweden for the Kensington runes are found in Älvdalen is also a fact to consider.

It is then easy to explain how Kensington runes could have spread from Älv
dalen to Hälsingland and Medelpad, since the inhabitants of Älvdalen were 
known for their long wanderings through Swedish provinces with the purpose to 
trade homemade merchandise. These journeys seem mostly to have been north
bound, especially to Hälsingland and Jämtland (and partly through Medelpad). 
Another possibility could be a diffusion within the Christian revivalist movement 
known as läsarna that spread through Dalarna and Hälsingland in the middle of 
the 1800s.




