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Sammandrag 

Det fornöstnordiska demonstrativa pronomenet sā(ʀ)si uppvisar en stor formmässig 

variation i det vikingatida runmaterialet, något som tidigare forskning har funnit bero på 

dialektala skillnader i de nordiska fornspråken. Dessa undersökningar har dock till stor del 

förbisett det välkända dialektologiska problemet med s.k. kronologisk lagring i 

runmaterialet; runinskrifter som härstammar från olika tidsperioder beblandas i materialet 

och kan därmed påverka bilden av den geografiska fördelning som resultaten ger.  För att nå 

resultat som inte riskerar att reflektera kronologiska skillnader krävs en samling belägg som 

är synkrona med varandra. I denna studie undersöker jag den regionala fördelningen av de 

olika ändelseformerna hos sā(ʀ)si i just ett sådant material, med syftet att försöka precisera 

resultaten och få en ännu säkrare bild av formernas geografiska spridning. I min analys 

identifierar jag ett tidsmässigt avgränsat material och fastställer de olika ändelsernas 

regionala fördelning inom denna period. Resultaten visar att tydliga regionala skillnader i de 

olika ändelseformernas fördelningar kan identifieras i mitt material. Dessa regionala 

skillnader stämmer dessutom väl överens med fördelningarna som observerats i den tidigare 

forskningen. Mina resultat styrker därmed tidigare slutsatser om dialektala skillnader för 

ordet sā(ʀ)si. 

 

Nyckelord: runologi, dialektologi, språkhistoria, runkronologi, fornöstnordiska, pronomen 
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1 Inledning  

I det relativt begränsade språkliga korpus som finns bevarat från den nordiska vikingatiden 

(o. 725 e.Kr. – o. 1125 e.Kr.) är ordet sā(ʀ)si med former bland de allra vanligaste. Det är 

ett pronomen med betydelsen ’denna’, och är föregångare till just det ordet i dagens svenska. 

Dess relativt höga frekvens i det språkbruk som finns bevarat beror till stor del på att det ofta 

ingår i olika typiska uttryck som vanligen förekommer på resta runstenar, särskilt den 

mycket vanliga minnesformeln, här från en småländsk runsten (Sm 134): 

 

: kuþfastr : raisti : sain : þina : eftiR · kunar faþur sin 

Guðfastr ræisti stæin þenna æftiʀ Gunnar, faður sinn. 

Gudfast reste denna sten efter Gunnar, sin fader. 

 

Här representeras sā(ʀ)si av formen þina (fvn. þenna), böjt efter sitt huvudord (runsv. stæin 

’sten’) i sg. m. ack. Redan tidigt noterade språkhistoriker att detta ord kunde förekomma i 

en ovanligt stor mängd olika former, även inom en och samma böjning; i sg. m. ack. var inte 

endast þenna brukligt, utan även former som þansi, þensa och þanna. (Noreen 1904, s. 399 

f.). 1972 genomförde James Massengale en teststudie av den böjningen av ordet sā(ʀ)si, för 

att se om denna stora formvariation kunde bero på dialektala skillnader i det vikingatida 

Norden. Hans resultat visade att det faktiskt fanns mönster i den geografiska fördelningen 

av de olika formerna som skulle kunna indikera att dessa hörde till skilda dialekter. När 

Massengale genomförde sin studie var det dock ännu mycket svårt att med någon säkerhet 

datera de språkliga belägg som fanns på runstenarna, något som han själv såg som ett 

problem när det kommer till rundialektologiska undersökningar: 

 

In rune studies, even with the younger futhark, synchronism is a practical impossibility. [...] A 

compilation of all the information on dating would be the logical supplement to a runic 

dialectology study; unfortunately, it is a much more complex matter. (Massengale 1972, s. 379) 

 

Om det undersökta materialet inte är synkront går det inte att redogöra för eventuellt 

kronologiskt betingad variation, så kallad kronologisk lagring i materialet (Williams 1995, 

s. 436), vilket kan påverka bilden av den geografiska fördelningen. Som tur är har 

forskningen sedan dess gjort stora framsteg på detta område, och det är idag möjligt att med 
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ganska god säkerhet datera majoriteten av alla vikingatida runinskrifter. I ett nyligen 

publicerat verk tar Eric Lander (2020) sig an frågan om sā(ʀ)sis historia och regionala 

variation över ett stort geografiskt område, och utnyttjar också dagens dateringsmetoder för 

att tidsbestämma materialet. Landers resultat pekar, likt Massengales, mot att 

formvariationen är dialektalt betingad. Jag tror dock att just den kronologiska aspekten i 

denna fråga går att precisera ytterligare. Genom att undersöka den regionala variationen för 

former av sā(ʀ)si i ett kronologiskt precist avgränsat material bör det gå att med ännu större 

säkerhet fastställa huruvida det rör sig om dialektala skillnader, och hur dessa skillnader 

fördelar sig geografiskt. Resultatet från en sådan undersökning kan antingen styrka de 

tidigare argumenten för en dialektal förklaring, eller nyansera frågan ytterligare. I det 

följande ämnar jag genomföra just en sådan undersökning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka den geografiska utbredningen av den formvariation 

som finns för pronomenet sā(ʀ)si i det runöstnordiska materialet, med särskilt fokus på den 

kronologiska aspekten. Målet är att i största möjliga mån avlägsna all kronologiskt betingad 

variation från materialet, för att på så vis få en tydligare bild av den geografiska spridningen 

av formerna. Detta ska åstadkommas genom att undersöka ett så synkront språkmaterial som 

möjligt. Frågeställningarna är: 

• Går det att dela in materialet i en eller flera synkrona grupper baserat på de 

dateringsmöjligheter som finns tillgängliga?  

• Hur ter sig den geografiska fördelningen av formerna inom de kronologiska 

avgränsningar som kan göras?  

• Vad säger resultaten om de slutsatser som dragits kring sā(ʀ)sis variation i den 

tidigare forskningen? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt ges en grundläggande genomgång av relevant bakgrund. I avsnitt 2.1 ger jag 

först en kortfattad översikt av den språkhistoriska kontext som gäller för det material jag 

undersöker samt frågan om dialektal variation i det vikingatida Norden. I avsnitt 2.2 

presenterar jag bakgrunden för själva pronomenet sā(ʀ)si, med avseende på dess 

språkhistoriska utveckling innan, under och efter vikingatiden samt dess specifika funktioner 

i språket. I avsnitt 2.3 diskuterar jag de vikingatida runinskrifterna som källor för 

kronologisk och dialektal språkvariation och i avsnitt 2.4 summeras till sist relevant tidigare 

forskning på området. 

2.1 Språkhistorisk kontext och frågan om dialektal variation 

Dagens nordiska språk – svenska, danska, norska, isländska och färöiska – härstammar alla 

från ett mer eller mindre enhetligt moderspråk, traditionellt benämnt urnordiska (ty. 

Urnordisch, eng. Proto-Norse, Primitive Norse, Proto-Scandinavian eller Proto-Nordic, 

Nielsen 2000, s. 32). Till skillnad från den ännu äldre urgermanskan är urnordiska inte ett 

helt rekonstruerat språk;1 det är bevarat i några hundratal skandinaviska inskrifter utförda 

med den äldre, 24-typiga runraden.2 Vi vet från dessa språkprov att regionala skillnader över 

tid uppstod i språket. Särskilt stora innovationer verkar ha ägt rum under 500-talet, och man 

skiljer därför ibland mellan den urnordiska som talades fram till o. 500 e.Kr. och den som 

talades därefter fram till början av vikingatiden (Nielsen 2002, s. 616 f.). Vid början av 

vikingatiden (o. 725 e.Kr.) hade dessa skillnader resulterat i en nord-sydlig dialektgräns 

genom Skandinavien, med en västlig och en östlig språkvarietet: fornvästnordiska respektive 

fornöstnordiska (Wessén 1968, s. 10). Fornvästnordiskan talades huvudsakligen i de 

områden som motsvarar dagens Norge, Island och Färöarna, fornöstnordiskan i de områden 

som motsvarar dagens Sverige och Danmark. Det är den senare av dessa varieteter som min 

undersökning behandlar. Fornöstnordiska är förhållandevis väl attesterat från de vikingatida 

runinskrifter som finns bevarade i Sverige och Danmark. Traditionellt sett görs ytterligare 

 
1 Exakt när urnordiskan utvecklades som en distinkt varietet från det urgermanska moderspråket är inte helt 

säkert, men generellt är det århundradena omkring Kristi födelse som har föreslagits (Venas 2002, s. 32 f.). 
2 Enligt Nielsen (2000, s. 31 f.) känner vi till 280 runinskrifter på skandinavisk mark härrörande från o. 200–

700 e.Kr. 
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en distinktion mellan de språkprov som finns representerade i runinskrifter från respektive 

land; runsvenska för språket på svenska runinskrifter och rundanska för språket på danska 

runinskrifter. Gemensamt kallas de runöstnordiska. Som rundanska räknas också inskrifter 

från de medeltida danska landskapen Skåne, Halland och Blekinge. Forngutniska, vilket 

talades på Gotland, förs ibland till fornöstnordiskan men var redan vid denna tid en distinkt 

varietet. De västliga och östliga varieteterna gav efter slutet av vikingatiden och in på 

medeltiden upphov till de regionala fornspråken i Skandinavien; fornnorska, fornisländska 

och fornfäröiska respektive fornsvenska och forndanska.  

Som redan antyddes är uppkomsten av regionala språkskillnader grunden till de olika 

språkvarieteter som över tid uppstår i Norden. Detta ska inte förstås som att en språkvarietet 

är fullständigt enhetlig fram till den punkt att den splittras i nya varieteter, vilka i sin tur är 

helt enhetliga fram till en plötslig splittring, o.s.v. (en bild som den klassiska 

stamträdsmodellen kan ge). Idén om ett enhetligt, ”gemensamt” nordiskt språk under och 

strax innan vikingatiden som först senare splittras i skilda varieteter är därför en förenkling 

av den verkliga språksituationen (jfr. Barnes 1997). Som framgick av diskussionen i 

föregående avsnitt handlar det om mer eller mindre gradvisa förändringar, och därav följer 

att språklig variation bör ha förekommit även inom en given varietet. Med andra ord kan vi 

förvänta oss någon grad av dialektala skillnader även i fornspråken. Wessén skriver i Våra 

folkmål (1958, s. 67): ”Dialektskillnaderna ha säkerligen vid medeltidens början och under 

vikingatiden varit vida mindre än nu. Men de ha utan tvivel funnits”. Detta gäller inte bara 

över mer spridda delar av Skandinavien, utan även enskilda varieteter som runsvenskan 

(Williams 1995, s. 433). Enligt Wessén finns det inte heller någon anledning att tro att ens 

urnordiskan har varit fullt enhetlig över hela språkområdet, då vissa av de skillnader som 

finns mellan de senare nordiska språken måste ha uppstått under den urnordiska perioden 

(1958, s. 68; 1968, s. 9). Som alltid styrs de geografiska språkskillnaderna till stor del av var 

talarnas boplatser koncentreras och var deras färdvägar går. Särskilt intressant för mitt syfte 

är vad Wessén postulerar för östnorden under den senare vikingatiden: 

Senare, från och med vikingatidens slut, fingo de inre spridningsvägarna ökad betydelse. 

Utvecklingen ter sig sedan i stort sett så, att språkliga nyheter ha inkommit från söder, från 

Danmark, och spritt sig norrut. De olika impulserna ha nått olika långt, men varaktigt motstånd 

ha de först mött i de gamla sveabyderna kring Mälaren. De yngre dialektgränserna löpa därför 

mestadels i östlig-västlig riktning och skilja mellan nordliga och sydliga former. (1958, s. 69) 
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Han noterar vidare att gränsen för de språkliga skillnader som redan då lär ha funnits mellan 

målen i Svealand och Götaland inte går helt parallellt med själva landskapen, utan snarare 

”äro starkt förskjutna i nordvästlig-sydöstlig riktning. Många götiska novationer ha spritt sig 

upp i Värmland, i västra Västmanland och i Bergslagen. Och å andra sidan gå de svenska 

språkdragen utefter Östersjökusten långt söderut” (a. st.). Dessa förhållanden verkar också 

återspeglas i resultaten av några av de rundialektala undersökningar som sedermera utförts 

på vikingatida material, t.ex. Palm (1988), och även Massengales (1978) och Landers (2020) 

studier (se avsnitt 2.4). Sammantaget kan vi alltså inte endast vara säkra på att dialektala 

skillnader verkligen har funnits inom fornöstnordiskan, vi har också en viss uppfattning om 

deras möjliga utbredningsmönster. 

2.2 sā(ʀ)si – utveckling och användning 

Pronomenet sā(ʀ)si har en lång historia i fornöstnordiskan och dess moder- och systerspråk. 

Framställningen som ges här fokuserar främst på den nordiska och runsvenska utvecklingen; 

för en mer detaljerad genomgång av ordens historia i dessa och övriga germanska språk, se 

Lander (2015, s. 5–52; 2020, s. 45–83) och Fulk (2018, s. 193–201). Först bör dock något 

sägas om ordets användning. 

Pronomenet sā(ʀ)si hör till den bredare klass av uttryck som kallas demonstrativer, vilka 

kortfattat kan definieras som ”a word whose basic role is to locate a referent in location to a 

speaker, an addressee, or some other person etc. referred to [...]” (Matthews 2014). En mer 

utförlig beskrivning kan hämtas från Diessel, som i sitt verk Demonstratives: form, function 

and grammaticalization (1999) definierar demonstrativer utifrån deras grundläggande 

pragmatiska, syntaktiska och semantiska egenskaper. 

Pragmatiskt sett används demonstrativer i första hand för att lägga fokus på någon 

särskild referent i en viss talsituation, och för att ange vilket förhållande referenten har till 

talsituationen (Diessel 1999, s. 93). På den semantiska sidan är de därmed oftast deiktiska, 

det vill säga att deras betydelse beror helt på deras kontext och den referent de hänvisar till 

i talsituationen. Deiktiska uttryck kan ange referentens förhållande mot den så kallade 

diektiska mittpunkten med avseende på person (t.ex. jag, du, där jag är närmast mittpunkten 

och du längre bort), tid (t.ex. nu, då) och rum (t.ex. här, där). Demonstrativer hör till den 

sistnämnda kategorin, och är med andra ord rumsdeiktiska; de anger det relativa avstånd som 
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referenten har gentemot den deiktiska mittpunkten i en viss kontext, vilken vanligtvis utgår 

från den plats där talaren befinner sig (Diessel 1999, s. 35 f.). Svenskans den, denna, den 

här, den där är ytterligare exempel på demonstrativer med olika relativa deiktiska avstånd. 

Antalet olika demonstrativer i ett språk – och därmed antalet distinktioner på den 

rumsdeiktiska längdskalan – kan variera mycket. Alla språk har dock som minst en 

uppsättning av två uttryck: en proximal demonstrativ som anger att referenten befinner sig 

ett kort avstånd från eller vid mittpunkten, och en distal demonstrativ som anger att 

referenten befinner sig längre bort (a. st.). Ordet sā(ʀ)si är just ett proximalt demonstrativt 

pronomen, precis som sin nusvenska motsvarighet denna. Vi ser denna funktion i den på 

vikingatidens runstenar vanligt förekommande minnesformeln: ”… reste denna sten …” där 

det proximala demonstrativa pronomenet uttrycker att det är just den sten som runinskriften 

förekommer på som avses i texten, inte någon annan sten någon annanstans (jfr Wessén 

1965, s. 53 f.). 

Åter till den språkhistoriska utvecklingen. Ordet sā(ʀ)si kan som längst spåras tillbaka 

till det urindoeuropeiska demonstrativa pronomenet *so och dess senare urgermanska form 

*sa (Fulk 2018, s. 193 f.). Urgermanskt *sa (se tabell 1), och likaså dess proto-

indoeuropeiska motsvarighet *so, verkar ha varit rumsdeiktiskt neutralt; det angav inte något 

fixerat avstånd från den deiktiska mittpunkten (Fulk 2018, s. 193).  

 

Tabell 1: Urgermanskt *sa ’den’, efter Ringe 2017, s. 321 

Böjning Mask. Fem. Neutr. 

Sg. nom. *sa *sō *þat 

 ack. *þanǭ *sǭ *þat 

 gen. *þas *þaizōz *þas 

 dat. *þammai *þaizōi (?) *þammai 

 inst. *þana (?) *þaizō *þana (?) 

Pl. nom. *þai *þōz *þō 

 ack. *þanz *þōz *þō 

 gen. *þaizǭ *þaizǭ *þaizǭ 

 dat. *þaimaz *þaimaz *þaimaz 

 inst. *þaimiz *þaimiz *þaimiz 

 

Det urgermanska *sa och dess former gav så småningom upphov till ett motsvarande 

runsvenskt ord, sā(ʀ), som verkar ha varit en neutral demonstrativ (Lander 2015, s. 5, jfr. 

Wessén 1965, s. 53). Till skillnad från de urgermanska formerna behöver inte alla deras 
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runsvenska motsvarigheter rekonstrueras, då många former finns belagda på vikingatida 

runinskrifter (se tabell 2). Belägg saknas dock fortfarande för en del av paradigmet. 

 

Tabell 2: Runsvenskt sā(ʀ) ’den’, efter Peterson 2006 

Böjning Mask. Fem. Neutr. 

Sg. nom. sā(ʀ), þā(ʀ) sū þat, þet 

 ack. þann, þenn - þat, þet 

 gen. - - - 

 dat. þeim - - 

Pl. nom. þæiʀ þāʀ þau(n) 

 ack. þā, þē þāʀ þau 

 gen. þæiʀa - - 

 dat. þæim - - 

 

Det går i det runsvenska stadiet att notera en pågående analogisk utjämning av den avvikande 

formen sā(ʀ) i sg. m. nom., där initialt s- ersätts av det i resten av paradigmet allmänna þ-. I 

fornsvensk tid har samma utjämning skett även för sg. f. nom. sū > þe (se tabell 3). Det 

”palatala r” /ʀ/ som finns belagt för sā(ʀ) bör även det ha introducerats analogiskt (jämför 

pl. m. gen. þæiʀa där -ʀ- har utvecklats ljudlagsenligt från *þaizǭ), i detta fall nog från sg. 

m. nom. av andra nominaler i stark böjning där -ʀ har varit den vanliga ändelsen. 

 

Tabell 3: Fornsvenskt þän ’den’, efter Wessén 1968 s. 117 

Böjning Mask. Fem. Neutr. 

Sg. nom. þän þe, þön þät 

 ack. þän þa þät 

 gen. þäs þera þäs 

 dat. þem, þäm þeri þy 

Pl. nom. þe(r) þa(r) þön, þe 

 ack. þa þa(r) þön, þe 

 gen. þera þera þera 

 dat. þem, þäm þem, þäm þem, þäm 

 

Forskningen är inte fullständigt enig kring hur utvecklingen för sā(ʀ)si ska ha gått till. Vad 

som är säkert är att det för sā(ʀ)si, till skillnad från sā(ʀ), inte finns någon proto-

indoeuropeisk och urgermansk stamfader; sā(ʀ)si är en nordvästgermansk innovation som 

börjat användas efter splittringen av urgermanska i östliga och nordvästliga varianter. 

Gotiskan, som östgermanskt språk, saknar därför detta ord (Fulk 2018, 198 f.; Lander 2015, 
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s. 14). Traditionellt har sā(ʀ)si förklarats som en bildning av sā(ʀ) med tillägg av en 

förstärkande partikel -si eller -a (Wessén 1968, s. 118). Även Lander (2015) antar en sådan 

startpunkt, och skisserar också en trolig fortsatt utveckling i enlighet med den belagda 

variationen. Han ser fyra stadier i ordets utveckling: i det tidigaste (urnordiska) stadiet läggs 

partikeln -si till som ändelse för varje böjningsform av sā(ʀ) (2015, s. 23).3 I nästa stadie 

verkar i-omljud från ändelsen på -a- i föregående stavelse, vilket ger t.ex. þensi < þansi och 

þetsi < þatsi (s. 24). Därefter ska den yngre förstärkande partikeln -a ha börjat läggas till 

vissa former: þensa < þensi, þetsa < þetsi osv.4 Slutligen skulle segmentet -ʀs- ljudlagsenligt 

övergå till -ss- (i t.ex. þessi < *þeʀsi < þāʀsi), vilket enligt Lander leder till att gemination 

av den mediala konsonanten (-s-, -n- eller -t-) via analogi börjar användas som en ny sorts 

förstärkning, resulterande i former som þenna < þensa och þetta < þetsa (s. 50 f.). Landers 

förklaring är dock inte den enda som har lagts fram. Klingenschmitt (1987) har föreslagit en 

etymologi där sā(ʀ)si ursprungligen har skapats genom upprepning av tidigare *sa, d.v.s. 

*sa-sa, *þat-þat, *þan-þan o.s.v., med en förstärkande hic et nunc-partikel -i möjligen 

tillagd i ett senare stadium (s. 186 ff.). Ändelsen -si ska alltså enligt denna teori ursprungligen 

ha varit unik för sg. nom f. och m., och sedan spritts analogiskt till andra delar av paradigmet. 

Fulk (2018) ser detta förlopp som ”probably the most plausible explanation ...” (s. 199), 

eftersom det ganska elegant förklarar geminationen av -t- och -n- (*-tþ- och *-nþ- övergår 

ljudlagsenligt i fornnordiska till -tt- respektive -nn-) samt förekomsten av -a som utvecklat 

ur former som *þan-þan (s. 199 f.). 

De belagda runsvenska formerna av sā(ʀ)si ges i tabell 4 nedan. Omedelbart slående är 

det stora antal alternativa former som finns för de flesta av dessa former, i synnerhet för sg. 

m. ack. Likt sā(ʀ) utjämnas formerna i paradigmet under den fornsvenska perioden, vilket 

leder till formerna som ges i tabell 5 nedan. 

 

 

 

 
3 Angående ursprunget för denna partikel hänvisar Lander till två möjliga etymologier: antingen har det 

bildats från imperativ av verbet *se/*si ’se, titta’, eller från ett lokativt-pronominalt element *-ei ’här, där’ 

(2015, s. 38 ff.). Lander verkar föredra det första alternativet (s. 47 f.), se dock s. 48 f. a. st. 
4 Lander anger den urgermanska förstärkande partikeln *-ō som ursprung för detta -a (2015, s. 52).  
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Tabell 4: Runsvenskt sā(ʀ)si ’denne’, efter Peterson 2006 

Böjning Mask. Fem. Neutr. 

Sg. nom. sā(ʀ)si, þessi - - 

 ack. þanna, þanni, 

þannsa, þannsi, 

þenna, þenni, 

þennsa, þennsi 

þāsa, þāsi, 

þessa, þessi 

þatsi, þetsa, þetta 

 gen. - - - 

 dat. þæimsi - þessu 

Pl. nom. þessa, þessiʀ, 

þæi(ʀ)si 

- þessun 

 ack. þāsa, þāsi, þessa, 

þessi 

þā(ʀ)si, þessar, 

þessi 

þausi, þessa, þessi, 

þessun 

 gen. - - - 

 dat. - - - 

 

 

Tabell 5: Fornsvenskt þänni ’denne’, efter Wessén 1968, s. 118 

Böjning Mask. Fem. Neutr. 

Sg. nom. þänni þässi þätta 

 ack. þänna þässa þätta 

 gen. þässa þässa þässa 

 dat. þässum, þämma þässi þässu 

Pl. nom. þässi(r) þässa(r) þässi(n) 

 ack. þässa þässa(r) þässi(n) 

 gen. þässa þässa þässa 

 dat. þässum, þämma þässum, þämma þässum, þämma 

 

 

 

2.3 Vikingatida runinskrifter – kronologi och dialektologi 

De vikingatida runinskrifterna är unika källor till både kronologiska och regionala aspekter 

av den tidens språk och kan i idealfallet ge insikter i dess diakrona och dialektala variation. 

Att med någon säkerhet kunna fastslå inskrifternas kronologi och regionaliteten av det språk 

som förekommer i dem blir därför en viktig uppgift för runologin och absolut nödvändigt 

för en undersökning av den typ som jag genomför här. Som vi ska se i det följande erbjuder 

båda dessa frågor dock vissa utmaningar. I avsnitt 2.3.1 redogör jag för svårigheterna med 
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datering av runmaterial och de lösningar som använts inom runologin. I avsnitt 2.3.2 

diskuteras rundialektologi. Dessa avsnitt är inte tänkta att vara historiskt uttömmande, utan 

endast översikter för vad som är aktuellt och vad som är problematiskt för inskrifternas 

kronologi och dialektologi.  

2.3.1 Runkronologi 

För den språkhistoriska forskningen är runinskrifternas kronologi av uppenbara skäl av stort 

intresse; precis datering av de språkliga källorna krävs för att kunna fastställa diakrona 

förhållanden i språket och, i samband med detta, ge väl underbyggda kronologiska argument 

för eventuell språklig variation. Den kronologiska frågan har därför varit ämne för en hel del 

tidigare forskning (se vidare avsnitt 2.4), och flera tillvägagångssätt för datering har använts 

beroende på de skiftande förutsättningar som finns.  

En typisk uppdelning av möjliga dateringsmetoder för runinskrifter har getts av 

Christansson (1959, s. 43): 

1. Runologiska 

2. Historiska 

3. Genealogiska 

4. Ornamentala 

5. Arkeologiska 

Av dessa metoder är de arkeologiska minst applicerbara på just resta runstenar (vilket 

undersökningens material består av, se avsnitt 3.1), eftersom sten sällan går att datera 

arkeologiskt (Würth 2002, s. 699). Övriga metoder kan dock, i olika omfattning, användas 

för att datera runinskrifter på sten. I Palms (1992) redogörelse för möjliga dateringsmetoder 

används en något annorlunda indelning som på olika sätt innefattar de ovan nämnda. Till att 

börja med anger han två övergripande sätt att datera runinskrifter: antingen via historisk 

datering eller via relativ kronologi (1992, s. 22). 5 En historisk datering innebär, i Palms 

 
5 Det bör noteras att dessa termer inte exakt överensstämmer med de typiska definitionerna för absolut 

kronologi (där ett föremål dateras direkt till en specifik tid) och relativ kronologi (där ett föremål endast 

dateras i relation till något annat föremål, d.v.s. yngre eller äldre än det föremålet) (Malmer 1968, s. 81). 

Distinktionen mellan de termer som Palm använder är att runinskrifter antingen kan dateras med hänsyn till 

information oberoende av andra inskrifter (historisk datering) eller med hänsyn till information som 

förekommer på andra inskrifter (relativ kronologi). Som vi ska nedan ryms t.ex. i strikt mening både absoluta 

och relativa dateringar inom den historiska typen. Möjligen är Malmers termer direkt datering (som baseras 
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mening, att en inskrift kopplas till något historiskt skeende via själva innehållet i samma 

inskrift. Om tiden för det historiska skeendet är känt går det i sin tur att datera inskriften till 

samma tid, antingen ungefärligt eller exakt beroende på innehållet i inskriften (s. 23 f.). 

Fördelen med en sådan datering är att den i teorin kan bli mycket exakt, som när själva 

inskriften innehåller en datering till ett specifikt årtal. Som Palm påpekar är det dock i 

praktiken väldigt sällan en historisk datering av sådan exakthet kan nås; endast ett fåtal 

medeltida inskrifter innehåller absoluta självdateringar med årtal, och anger då en persons 

dödsår som inte nödvändigtvis ens sammanfaller med tillverkningen av inskriften (a. st.). 

Oftare kan en koppling göras mellan inskrifter och vissa historiska händelser eller personer, 

som de svenska Ingvarsstenarna eller de danska Jellingstenarna, (s. 24). I sådana fall blir 

dateringen approximativ och kan i princip endast ange att en inskrift bör ha tillkommit någon 

gång före eller efter en viss tidpunkt, d.v.s. den senaste möjliga dateringen för inskriften, 

terminus ante quem, respektive den tidigaste möjliga dateringen, terminus post quem (s. 22 

ff.). För Ingvarsstenarna gäller t.ex. att de kan dateras historiskt till tiden efter att 

Ingvarståget ägt rum, då de rests efter personer som avlidit i nämnda härtåg. Även om antalet 

inskrifter som kan dateras historiskt på detta vis är något större utgör de sammantaget ändå 

en mycket liten del av det totala beståndet; enligt Palm kan endast omkring 2 % av alla 

runinskrifter dateras på historisk grund (1992, s. 26). Sällsynthet i sig betyder naturligtvis 

inte att historisk datering ska förbises som verktyg för att tidsfästa inskrifter. Dock finns 

åtminstone en ytterligare felkälla i sammanhanget, nämligen det faktum att en historisk 

datering vilar på en korrekt datering av det skeende som inskriften kopplas till. Som exempel 

på denna problematik nämner Palm den norska inskriften NIyR 449, som ska ha rests 12 år 

efter kristendomens införande i Norge – dateringen av inskriften blir därmed helt beroende 

av när man anser Norge ska ha kristnats (1992, s. 23). Värdefull kronologisk information 

finns förstås att hämta även i sådana fall, men det ska alltså bäras i åtanke att även historiska 

dateringar av inskrifter allra oftast är ungefärliga. 

Datering genom relativ kronologi innebär att ristningar grupperas i tiden och kopplas till 

varandra via olika gemensamma drag (Palm 1992, s. 27). Om en grupp inskrifter delar något 

drag som kan sägas vara äldre eller yngre än något annat drag som delas av en annan grupp 

inskrifter går det att ge relativa dateringar för dessa inskrifter. Dessa dateringar baseras alltså 

 
på egenskaper hos själva föremålet) och indirekt datering (som baseras på jämförelse av föremålets 

egenskaper med ett annat, daterbart fynd) bättre analogier i sammanhanget (se Malmer 1968, s. 83–90).  
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på de relativa kronologier som dragen ifråga anses ha i förhållande till varandra. Palm delar 

upp de drag som kan användas för att fastställa relativa kronologier i två olika typer: de 

innehållsliga och de typologiska (1992, s. 22). Till den förstnämnda typen hör de drag som 

kan hämtas från själva innehållet i inskrifterna. Innehållet kan t.ex. visa ett en och samma 

person ristat en grupp inskrifter (antingen via signatur eller attribuering), att en grupp 

inskrifter syftar på gemensamma händelser eller att en grupp inskrifter kan kopplas 

personhistoriskt till någon viss släkt (a. st.).6 Om en viss ristare kan anses ha varit aktiv 

tidigare än en annan ristare kan de grupper av inskrifter som kan kopplas till ristarna också 

skiktas kronologiskt, o.s.v. Relativ kronologi på sådan innehållslig grund är möjlig för långt 

fler inskrifter än historisk datering, men eftersom det även i dessa fall krävs ganska specifikt 

innehåll kan metoden endast användas där rätt förutsättningar finns. Palm visar att 

möjligheterna är bäst i Södermanland och framför allt i Uppland, där störst andel signerade 

skrifter finns. Efter Williams’ (1990, s. 185–187) sammanställning av inskrifter med 

genealogiska samband drar Palm slutsatsen att förutsättningarna även ur denna aspekt är bäst 

i Uppland, Södermanland och i viss mån Östergötland (1992, s. 28 f.). Utanför dessa 

landskap är möjligheterna för relativa kronologier baserade på innehållslig information 

dåliga, menar Palm (a. st.).  

Större underlag finns, åtminstone delvis, för de olika typologiska dragen. I Palms 

redogörelse är dessa textinnehåll, bildinnehåll, skrift, språk och design (1992, s. 29). Den 

typologiska tanken är att dragen varierar och utvecklas över tid, och att olika uttryck av dessa 

drag därmed kan användas för att datera en inskrift som bär dragen i fråga. Text- och 

bildinnehåll innefattar kristna och hedniska inslag hos inskrifterna – tanken är att inskrifter 

med kristna inslag bör vara tillkomna senare än inskrifter med hedniska inslag. Palm påpekar 

dock att sådana drag har kritiserats som grunder för datering, och att variationen kanske 

snarare är regional än kronologisk (1992, s. 31). Även här handlar det dessutom om specifikt 

innehåll som ofta saknas helt på runinskrifterna, och därmed inte alltid är aktuellt för en 

datering. Palms skriftliga och språkliga drag innefattar det som i Christanssons lista ovan 

 
6 Likheten med den historiska dateringen av t.ex. Ingvarsstenarna är uppenbar; skillnaden ligger i att ingen 

relativ kronologi egentligen inte behöver upprättas för Ingvarsstenarna, då de ju redan kan dateras direkt (och 

individuellt) via kopplingen till det redan daterade Ingvarståget. Om det historiska skeendet inte var känt eller 

daterbart hade en relativ kronologi varit aktuell, för att åtminstone kunna säga att inskrifterna bör höra till 

ungefär samma tidsperiod, även om själva tiden kanske inte är känd. Att en ungefärlig tidsfästning i sådana 

fall ändå kan göras med hjälp av kompletterande information är en annan sak.  
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benämns runologiska metoder. Williams (1990, s. 127 f.) anger sex möjliga runologiska 

karakteristika som kan användas som ålderskriterier: runformernas förändring, runornas 

ändrade ljudvärden, ljudförändring, lexikalisk förändring, morfologisk förändring och 

syntaktisk förändring. Även runologiska drag har kritiserats som grunder för relativa 

dateringar; bl.a. har Williams (1990, s. 179 ff.) visat att variationen i åsrunans ljudvärde, 

som tidigare ofta använts som dateringskriterium, inte är kronologiskt betingat utan snarare 

beror på regionala skillnader. Palm tar också upp det faktum att kronologiskt användbar 

variation av runformer (förutom de större brytningarna mellan tidigare och senare runrader) 

relativt sällan förekommer i materialet som helhet (1992, s. 32). Mer generellt har risken för 

cirkelargument också påpekats när det handlar om dateringar baserade på runologiska 

kriterier (se t.ex. Würth 2002, s. 699; Stoklund 2006, s. 366). 

Den återstående typologiska variabeln är design, vilket innefattar inskrifternas 

ornamentik samt hur textbandet är utformat (Palm 1992, s. 31 f.). Generellt sett blir 

ornamentiken och textbanden mer och mer intrikata över tid, med specifika kännetecken för 

olika stadier i utvecklingen. Inskrifter kan därmed ges relativa dateringar på basis av vilket 

stadie i denna utveckling de kan sägas tillhöra. En fördel med denna dateringsmetod är att 

dragen i fråga finns representerade i en stor del av materialet – så länge utformningen finns 

bevarad på stenen kan en inskrift i stort sett alltid kategoriseras designmässigt. Ett problem 

som Palm ser med detta tillvägagångssätt är att den uppfattade kronologin för designens 

utveckling inte alltid verkar överensstämma med en inskrifts uppfattade ålder; ett tidigt 

ornamentalt drag kan t.ex. förekomma på inskrifter som annars måste anses vara tillkomna 

senare (1992, s. 32). Palm noterar att denna kritik i någon mån gäller all datering på 

typologisk grund, och att ”det är ett välkänt faktum att typologisk ålder inte är liktydigt med 

verklig ålder” (1992, s. 33).  

Trots de många svårigheterna förknippade med tidsfästelse av runinskrifter har ett par 

användbara dateringssystem utarbetats. Redan på 1940-talet tog Jacobsen och Moltke fram 

ett system för kronologisk indelning av danska runinskrifter, baserat på flera av de olika 

variabler som diskuterats ovan (1942, s. 1018 ff.). I detta system delas de vikingatida danska 

runinskrifterna in i fyra olika typer: Helnæs-Gørlev, Før-Jelling, Jelling och Efter-Jelling. 

Deras relativa kronologi med ungefärliga dateringar illustreras i tabell 6 nedan. Stoklund har 

på senare tid uppdaterat och lagt till dateringar för ett antal runinskrifter i Jacobsen & 

Moltkes system (2006). 
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Tabell 6: Jacobsen & Moltkes periodsystem för danska 

runinskrifter (efter Jacobsen & Moltke 1942, s. 118 ff.) 

Period Datering 

Helnæs-Gørlev o. 750–900 

Før-Jelling o. 900  

Jelling o. 900–10507  

Efter-Jelling o. 1000–1050 

 

 

Ytterligare ett dateringssystem har utarbetats sedan dess, nämligen Gräslunds stilistiska 

system (2006). Detta system baseras på ornamentikens utveckling på vikingatida runstenar, 

med särskilt fokus på hur detaljerna hos de så kallade rundjuren (de ormar, drakar o.dyl. som 

ofta utgör själva textbanden på runstenarna) avbildas. Till skillnad från Jacobsen & Moltkes 

kan Gräslunds system även appliceras på svenska runinskrifter, vilket ger det ett mycket 

större användningsområde. Gräslund identifierar sex distinkta stilgrupper som genom 

jämförelser med arkeologiska dateringar och den genealogiska information som ibland finns 

tillgänglig kan ordnas i en relativ kronologi med ungefärliga dateringar (2006, s. 119–126), 

se tabell 7.  

Tabell 7: Gräslunds stilgrupper med föreslagna dateringar 

(efter Gräslund 2006, s. 126) 

Stilgrupp Datering 

Icke-ornamenterade stenar (Rak) o. 980? –1015 

Fågelperspektiv (Fp) o. 1010–1050  

Profil (Pr) 1 o. 1010–1040  

Pr 2 o. 1020–1050 

Pr 3 o. 1045–1075 

Pr 4 o. 1070–1100 

Pr 5 o. 1100–1130 

 

 
7 Denna datering är den som anges för perioden i databasen Runor. Jacobsen & Moltke skriver att ”Denne 

den centrale type blandt danske runestene tilhører navnlig 10. årh., selv om typen sikkert er bevaret ned i 11. 

årh.” (1942, s. 1023). 
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Förutom de stilgrupper som Gräslund föreslagit finns även så kallade korsbandsstenar (Kb) 

samt gruppen skriftband med ornamentala detaljer (Sod), vilka båda anses vara ungefär 

samtida med de första fyra stilgrupperna i Gräslunds system (Ljung 2016, s. 35 ff.).8  Som 

framgår av tabell 7 är dateringarna inte exakta, och närliggande stilgrupper överlappar också 

till ganska stor del varandra tidsmässigt. Källström har understrukit detta faktum, och 

påpekar vidare bl.a. att inskrifter som placeras i stilgruppen icke-ornamenterade stenar i 

vissa fall även hör till ett relativt sent skede, och att de föreslagna absoluta dateringarna kan 

ifrågasättas till viss del (2007, s. 65 f.). Trots kritik av denna typ har Gräslunds system ändå 

fått stor spridning i forskningen. Både Jacobsen & Moltkes system och Gräslunds system 

används i rundatabasen som grund för datering av inskrifter. 

2.3.2 Rundialektologi 

Att någon grad av dialektala skillnader funnits i fornöstnordiskan är ställt utom tvivel (se 

avsnitt 2.1). Ett antal rundialektologiska undersökningar har genomförts med goda resultat, 

men jämfört med den kronologiska frågan har intresset inte varit riktigt lika intensivt. Medan 

runinskrifternas kronologi kan vara svår att säkert fastställa (se föregående avsnitt) är 

utgångsläget gällande deras proveniens dock jämförelsevis bra. Eftersom runstenar i 

allmänhet finns kvar i det område där de ursprungligen uppfördes är det oftast lätt att avgöra 

var en inskrift hör hemma geografiskt. Att sedan koppla någon i inskriften förekommande 

språkform till samma geografiska plats, för att i sin tur dra slutsatser om eventuella dialektala 

skillnader, är däremot inte lika oproblematiskt. Som i all forskning kring äldre språkskeden 

består de tillgängliga källorna i regel inte av talat språk, utan i huvudsak av de olika texter 

som på mer eller mindre slumpmässig grund bevarats till våra dagar. Detta faktum leder till 

det välkända problemet att historiska språkdata ”may be fragmentary, corrupted, or many 

times removed from the actual productions of native speakers” (Labov 1972, s. 100). Hindret 

ligger med andra ord i att materialet inte nödvändigtvis är representativt för den verkliga 

språksituationen, vilket även gäller runinskrifterna som källor till eventuella dialektala 

gränsdragningar. Williams (1995, s. 435) identifierar tre sådana problem för 

rundialektologiska undersökningar. Det första har att göra med hur språket avbildas i 

skriften, d.v.s. hur nära den faktiska språkliga formen överensstämmer med den form vi 

 
8 I databasen Runor används dateringen ca 1000–1050 för korsbandstenarna och ca 1010–1050 för Sod.  
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finner i inskriften. Som redan antyddes är det ett allmänt språkhistoriskt problem att 

ortografiska tecken oftast inte ger oss åtkomst till alla fonetiska detaljer, och därmed inte 

heller det exakta uttalet. Vikingatida runinskrifter är särskilt utmanande i detta avseende då 

de vid denna tid skrevs med den 16-typiga futharken, vilket innebär att vissa runor kan anta 

flera olika ljudvärden. Därtill kan enskilda ristare variera sitt sätt att återge vissa språkljud 

(a. st.). Trots dessa möjliga felkällor anses runortografin ändå i allmänhet återge den 

fonetiska verkligheten på ett förhållandevis bra sätt. Lagman har argumenterat för att 

stavningarna i inskrifterna ska ses som pålitliga även i de fall där stor variation råder, och att 

den naturligaste stavningsregeln i dessa sammanhang bör ha varit ”Skriv som det låter!” 

(1989, s. 28). Williams har fört samma resonemang, och menar att ”... det runsvenska språket 

i allmänhet är riktigt representerat i inskrifterna” och att vi därmed också bör läsa just som 

det står (1990, s. 14). Det förefaller således att representativ språklig information finns att 

hämta från runinskrifterna – utmaningen ligger främst i att kunna göra en korrekt analys av 

materialet i de fall där de ortografiska begränsningarna försvårar läsningen (jfr Lagman 

1989, s. 36 f.). 

Det andra problemet som Williams tar upp är distinktionen mellan regionala och 

dialektala drag (1995, s. 435). En viss geografisk fördelning av språkformer behöver 

nämligen inte nödvändigtvis återspegla dialektala skillnader; i somliga fall kan det röra sig 

om någon annan sorts regional fördelning. Ett sådant exempel är förekomsten av lag av 

runristare som arbetar tillsammans, och därmed kan ha delat ortografiska drag med varandra 

i någon sorts skriftspråksnorm. Williams är dock skeptisk till tanken att rent ortografiska 

drag har överförts på detta vis, även om det inte kan uteslutas helt (a. st.; 1990, s. 11 ff.). Av 

större vikt i detta avseende är regional variation som egentligen är kronologiskt motiverad, 

ett resultat av så kallad kronologisk lagring (Williams 1995, s. 436). Eftersom ett givet 

geografiskt område ofta kan innehålla runinskrifter från flera olika tidsperioder går det inte 

via en enkel kartering att säkert fastställa dialektala skillnader; variation som verkar regional 

kan i själva verket vara kronologiskt betingad. Rundialektologiska undersökningar bör i 

därför kombination med den geografiska datan ta hänsyn till materialets kronologi, i den 

mån det är möjligt. Detta har länge varit ett hinder för rundialektologin på grund av 

svårigheten att säkert datera runinskrifter (se 2.3.1 ovan). Holt noterar: 
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Despite this significant scholarly interest in and academic output relating to runes and runic 

inscriptions, however, comparatively little has been done in the way of dialectal analysis of the 

runic corpora. The largest and foremost reason for this, it would seem, is the problem of 

synchronism: Due to the impossibility of precisely dating rune stones and other runic 

inscriptions, it is tremendously difficult to determine which rune stones (even within a shared 

geographical area) belong to the same chronological group. Given this particular obstacle, 

establishing any sort of synchronic dialect distribution is made difficult by an inability to discern 

whether a given linguistic feature that would indicate dialectal variation is truly a product of 

dialectal differences or merely one of chronological evolution. (2017, s. 9 f.) 

 

Detta innebär förstås inte att dialektologiska undersökningar som inte använder synkrona 

material är helt fruktlösa. Som Williams påpekar kan en rent geografisk analys ändå avslöja 

tendenser till regionala utbredningar (1995, s. 436). 

Det tredje problemet gäller det regionala ursprunget för själva språket på inskrifterna. 

Med andra ord handlar det om hemorten för den person vars språkbruk återspeglas i en viss 

inskrift, vilken inte säkert är densamma som den plats där runstenen befinner sig. Det är 

mycket möjligt, och i flera fall bekräftat, att en ristare uppfört en runsten någonstans långt 

hemifrån, där språket i inskriften inte motsvarar det lokala språkbruket (a. st.). Det är alltså 

inte nödvändigtvis så att en inskrifts geografiska proveniens stämmer överens med dess 

språkliga proveniens. Den förstnämnda frågan är som sagt relativt enkel att fastställa, medan 

den senare kan vara betydligt svårare att säga något säkert om. Som exempel tar Williams 

upp ordet þaun (en form av sā(ʀ) i nom. n. pl.) som förekommer på en dansk inskrift; det 

har debatterats huruvida den egentligen är dansk eller om den motsvarar runsvenskt 

språkbruk, d.v.s. om inskriften kan ha ristats av personer från dåvarande runsvenskt område. 

Bl.a. på basis av att formen endast förekommer en gång i det rundanska materialet och oftare 

i det runsvenska lutar Williams åt den senare tolkningen (1995, s. 436 ff.). Rimligtvis blir 

det ännu svårare att notera sådana problem i en inskrift vars ristare endast har förflyttat sig 

en (relativt) kortare sträcka. Bäst förutsättning bör finnas i de fall där ytterligare information 

finns tillgänglig om själva ristaren, vilket ibland är fallet för signerade eller attribuerade 

inskrifter.  

 

 

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning om sā(ʀ)si och relaterade ämnen som 

rundialektologi och runkronologi. Särskilt fokus läggs på studierna av Massengale (1972) 
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och Lander (2020) vilka är direkta föregångare till min egen undersökning. I presentationen 

av dessa arbeten diskuterar jag även deras metodologi, eftersom våra arbeten skiljer sig åt 

främst på denna punkt. Övriga arbeten presenteras därefter översiktligt. 

2.4.1 Massengale 

Den första egentliga undersökningen av den regionala variationen hos formerna för sā(ʀ)si 

genomfördes 1972 av James Massengale som ”A test study in runic dialectology”, med syftet 

att testa runmaterialets användbarhet i dialektologiska undersökningar (s. 379). Trots titeln 

begränsar sig dock denna studie i författarens egna ord endast till ”graphemic differences”, 

vilket får vissa konsekvenser för hanteringen av beläggen. I studien undersöker Massengale 

runöstnordiska former av sā(ʀ)si i böjningen sg. m. ack. Övriga former i paradigmet 

inkluderas ej. Han undersöker inte endast variationen i de ändelseformer som finns belagda 

i denna böjning, utan även i rotvokalerna och de mediala konsonanterna. Till det 

runöstnordiska materialet räknar Massengale även Gotland, medan landskapen norr om 

Uppland exkluderas. Endast belägg som agerar bestämning åt ett tydligt belägg av ordet sten 

(vilket är det typiska fallet i minnesformeln på vikingatida runinskrifter) tas med, och belägg 

som saknar någon runa förutom inledande d exkluderas. Sammanlagt uppgår antalet belägg 

i Massengales urval till 518, fördelade över 41 olika ”spelling forms”, d.v.s. unika 

ortografiska former (s. 380 ff.). Dessa 41 former för han till tolv olika grupper baserat på 

vilken ”dominant form” som han anser de enskilda formerna kan föras till; således räknar 

Massengale t.ex. till den dominanta formen þina de mindre frekventa formerna þena, þino, 

þeno, þtina o.s.v.9 Undersökningens grafematiska inriktning till trots är implikationen 

rimligen att de tolv dominanta formerna representerar skilda ljudbilder, medan de resterande 

stavningsformerna representerar samma ljudbild som den dominanta formen i den grupp de 

förs till. I dialektologiska undersökningar är detta tillvägagångssätt metodologiskt sunt; vi 

är främst intresserade av skillnader i det faktiska, talade språket, inte av rent ortografiska 

varianter. Det finns därför ingen större anledning till att skilja mellan þina, þena och þino, 

då de högst sannolikt återger en och samma ljudbild (þenna). Det gäller dock i så fall att vara 

försiktig med vilka ljudbilder man tilldelar de olika skriftformerna. Man kan exempelvis 

 
9 Jag återger här skriftformerna i kursiv, såsom de förekommer i Massengales artikel. I resten av denna 

uppsats skrivs de med fetstil, i enlighet med runologisk praxis.  
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fråga sig om formen þentsa, vilken Massengale för till den dominerande formen þinsa, 

verkligen är en felstavning eller om det faktiskt återger en inskjuten dental (se SRI 7 1943–

1946, s. 258 ff.). Lander (2020, s. 110 f.) noterar även att n-lösa former som þisa och þasi 

– vilka Massengale har angett som egna dominerande former – kan förklaras av den 

runortografiska konventionen att utelämna nasaler framför homorgana obstruenter, vilket 

skulle innebära att de egentligen återspeglar ett uttal med medialt -ns-. En bättre gruppering 

vore i så fall att föra sådana former till þinsa respektive þansi. Som nämndes ovan är det 

Massengales sammanslagning av dialektala och grafematiska synsätt som komplicerar 

situationen. Bortsett från dessa komplikationer säger de grafematiska formerna ändå oss 

något om talspråksvariationen, och det rundialektologiska värdet i undersökningen kvarstår. 

Den geografiska analysen som Massengale genomför på de tolv dominanta formerna visar 

nämligen några tydliga tendenser gällande deras utbredning (s. 383–387). Formen þansi 

verkar ha varit den dominanta i Danmark (där den utgör 76,9 % av alla belägg) och i Skåne 

(57,1%). Resterande belägg i dessa regioner utgörs huvudsakligen av former med ändelsen 

-si eller -ni. Även i Västergötland är þansi (30,8 %) vanligast, följt av þina (23,1 %) och þisi 

(18,5%). I Småland är þana mest frekvent (35,7 %), följt av þansi (28,6 %) och þina         

(14,3 %). I Östergötland är formerna mycket blandade; þansi och þina är störst med 19,7 % 

vardera och nästan alla övriga former är representerade i något belägg. I Södermanland är 

þansi återigen den mest belagda formen (35,2 %) följt av þina (28,6 %) och þinsa (24,2 %). 

I Uppland utgör þina däremot en stor majoritet (71,0 %) följt av þinsa (21,0 %), medan þansi 

endast står för 1,2 % av alla belägg i landskapet. I de relativt få belägg som finns från 

Bornholm, Gotland och Öland (endast 21 totalt, vilka Massengale samlar under ”Islands”, s. 

383 ff.) utgör þina över tre fjärdedelar (76,2 %) av totalen. Massengale har även karterat 

beläggen i materialet, vilket ger en ännu mer fingraderad överblick av den geografiska 

utbredningen (se figur 1 nedan). 
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Sett endast till de olika ändelserna -si, -i, -sa och -a är mönstret tydligt: former på -si är 

närmast allenarådande i Danmark och i Skåne, medan -sa och -a utgör den stora majoriteten 

i Uppland. Emellan dessa två regioner är fördelningen jämnare; i Södermanland är -sa och  

-a vanliga i den norra delen av landskapet och former på -si i den södra delen. I Småland och 

Västergötland är -si vanligare åt sydväst och -a vanligare åt nordost. Även i Östergötland 

där ingen form är i tydlig majoritet verkar former med -a vara vanligare i den nordöstra delen 

Figur 1: Regional fördelning av skriftformer i Massengales material. Former inom parentes är mindre 

frekventa inom respektive landskap. Från Massengale 1972, s. 387. 
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av landskapet. Bilden som framstår är att Danmark och Uppland utgör centra för -si 

respektive -sa och -a, med ett sydvästligt-nordöstligt kontinuum av former dem emellan som 

når störst blandning i Östergötland. De geografiska tendenserna är uppenbara och det är 

säkerligen ingen slump som ligger bakom fördelningen. Som redan nämnts saknas dock ett 

kronologiskt perspektiv på materialet. Det var helt enkelt inte ännu möjligt att nära datera 

majoriteten av runinskrifterna, ett problem som Massengale var medveten om. Trots detta 

gör han ett par antaganden om vissa formers kronologiska distribution, som att ”The -i and 

-a forms maintained their geographical distinction after the midpoint of the century (when 

the stones in Denmark proper became less common) and on into the ‘age of parchment’” och 

att former i vissa områden är av senare ursprung än andra (s. 386, se även figur 1 ovan). 

Exakt vad Massengale baserar dessa slutsatser på framgår inte, men han verkar utgå från 

antaganden om den generella kronologiska distributionen av runinskrifter. Sådana generella 

uppfattningar – i den mån de är korrekta – kan vara hjälpsamma i den överblick som 

Massengales studie ger, men är långt ifrån tillräckliga för att säkert kontrollera det 

tidsmässiga spannet i materialet. Den kronologiska variabeln kvarstår fortfarande, vilket kan 

påverka bilden av den geografiska fördelning som resultaten ger; variationen är inte 

nödvändigtvis helt dialektalt betingad utan kan bero på tidsmässiga faktorer som kronologisk 

lagring. En kontroll av materialets tidsspann lär knappast utplåna de tendenser som 

Massengales undersökning visar, men det kan och bör utnyttjas för att precisera metodologin 

och ge resultat som i största möjliga mån visar en rent geografisk fördelning av formerna. 

2.4.2 Lander 

Eric Lander har studerat sā(ʀ)si i två större undersökningar. Den första är hans 

doktorsavhandling The nanosyntax of the northwest germanic reinforced demonstrative 

(2015) vari han från ett formellt lingvistiskt perspektiv undersöker ordets interna struktur 

och morfologi. Studien är framför allt synkron men frågor om sā(ʀ)sis formutveckling 

inkluderas också. Avhandlingen föranleder på många sett Landers andra stora verk på ämnet, 

The History of the Reinforced Demonstrative in Nordic – Regional Variation and 

Reconstruction (2020). Som namnet antyder är undersökningens syfte dels att kartlägga den 

regionala variationen i ordets former under vikingatiden, dels att rekonstruera de former som 

inte finns belagda i fornnordiska och urnordiska paradigm (s. 42). Landers första syfte delar 
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sin utgångspunkt med Massengales undersökning – och i hög grad min egen – men med en 

högre ambition och i större skala. Lander fokuserar framför allt på ändelseformerna -si, -sa 

och -a (med några mindre vanligt förekommande varianter), men även utbredningen av 

former som uppvisar intern eller extern böjning. Materialet för ändelseformerna utgörs av 

belägg i den mycket beläggrika böjningen sg. ack. m. samt de mycket fåtaligare beläggen i 

sg. nom. n. och sg. ack. n. För kartläggningen av intern och extern böjning används belägg i 

resten av paradigmet. Eftersom min undersökning behandlar ändelseformerna fokuserar jag 

min översikt nedan på metodologin och resultaten gällande just dem. För resultat gällande 

den externa respektive interna böjningens utbredning hänvisar jag till Landers arbete (kap. 

5).  

Landers material inkluderar inte endast östnordiska belägg som i Massengales 

undersökning, utan även västnordiska. Till den västnordiska delen av materialet räknar 

Lander förutom Norge, Island, Färöarna och Bohuslän även belägg från Isle of Man, Orkney, 

Skottland, Shetland, Irland och Grönland (s. 99). Till den danska delen av materialet räknas 

också belägg från England. Dessa grupper utgör två utav totalt sex olika ”dialect regions”, 

jämte Norrland (Jämtland, Lappland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad), Svealand 

(Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland, Västmanland), Götaland (Småland, 

Västergötland, Östergötland, Öland) och Gotland. Valet att dela in materialet i större 

regioner i stället för på landskapsnivå baserar Lander på det faktum att vissa landskap har 

väldigt få belägg, och att några helt saknar belägg: 

 

In this case, it would be ideal if we could track occurrences by province (Sw. landskap), but this 

is simply not a viable path. Bohuslän, Dalarna, Värmland, and Lappland, for instance, have zero 

attested Viking Age occurrences of the m.acc.sg. Other provinces have only a handful of 

m.acc.sg forms, such as Gästrikland’s four. Such a small total makes it inadvisable to try to 

extract reliable information about the dialectal profile of Gästrikland per se, but by bundling 

multiple provinces into larger regions, we reach numbers which are more useful. (s. 99) 

 

Jag ställer mig något kritisk till detta resonemang. Det är förstås helt riktigt att vi inte kan 

säga mycket om de landskap där väldigt få belägg finns att tillgå, och inget alls om de 

landskap där inga belägg finns – sådana områden har ingen plats i vårt material. Men att 

inkludera dessa landskap i större regioner råder inte bot på luckorna i vår data; Dalarnas noll 

belägg tillför ingen information till Svealands dialektala profil, och belägg från de övriga 

landskapen i Svealand tillför inte någon direkt information om språkbruket i Dalarna. 



28 
 

Försvarbart är nog att samla de norrländska landskapen i en grupp då de alla har få belägg, 

men jag ser ingen anledning att slå ihop de beläggrikare landskapen Småland, Västergötland 

och Östergötland (samt Öland), särskilt då det finns indikationer på att bruket av de olika 

formerna skiljt sig åt mellan landskapen (jfr figur 1 ovan). Varför överhuvudtaget inkludera 

landskap som inte har några belägg i de olika dialektregionerna? Det säger väl också sig 

självt att en landskapsbaserad indelning inte behöver inkludera precis alla landskap för att 

kunna användas. Jag finner det bättre att utnyttja den mer fingraderade regionala indelning 

som landskapen erbjuder, och att vi förlikar oss med de begränsade slutsatser vi kan dra om 

landskap med färre belägg. Som vi kommer att se nedan använder sig Lander faktiskt av data 

på landskapsnivå på vissa ställen i sin resultatanalys, trots valet att till en början dela in dem 

i större regioner.  

Till skillnad från Massengale anlägger Lander även ett kronologiskt perspektiv på 

materialet. Han utnyttjar Gräslunds stilgrupper för att datera den svenska delen av materialet 

och Jacobsens och Moltkes indelningar för de danska inskrifterna (s. 102 f.). Dessa 

grupperas sedan i två större perioder: Period 1, som omfattar inskrifter från o. 750–1015 e. 

Kr., och Period 2, som omfattar inskrifter från o. 1000–1130 e. Kr. (se figur 2 nedan). 

 

 

Figur 2: Landers periodindelning, baserat på dateringssystemen av Gräslund och Jacobsen & Moltke. Från Lander 2020, 

s. 104. 

 

Lander använder periodindelningen främst för att jämföra formernas utbredning över tid, för 

att på så sätt identifiera diakrona trender i materialet (s. 102). Den breda indelning som 
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Lander använder passar bra för detta ändamål, men är inte ideal om man vill minimera risken 

för kronologisk lagring i materialet. För att kontrollera den kronologiska variabeln krävs ett 

så synkront material som möjligt, d.v.s. det kortaste möjliga tidsspann som går att ha på ett 

tillräckligt stort antal belägg. Lander har rätt i att tidsperioderna inte går att finuppdela helt 

och hållet eftersom materialet då skulle bli för litet för att vara användbart, men jag tror ändå 

att perioderna tål att avgränsas mer. Ett tidsspann på o. 130 år för period 2 och o. 265 år för 

period 1 är nog i det större laget i detta avseende, även om det låga antalet mycket tidiga och 

mycket sena belägg i praktiken sänker detta gap något. Det bör finnas en mer synkron del av 

materialet som fortfarande har tillräckligt många belägg för att kunna få fram säkra resultat 

gällande den geografiska fördelningen. För Landers syfte utgör detta inget större problem, 

det är snarare en fördel att ha två större perioder med högre antal belägg för diakron 

jämförelse. Resultat gällande formernas regionala fördelning blir dock något osäkrare 

eftersom risken för att kronologisk lagring påverkar den geografiska bilden ökar med 

materialets tidsspann. 

Förutom de geografiska och kronologiska indelningarna tar Lander även två andra 

parametrar i beaktning vid kvantifieringen av belägg. Dessa är alternativa restriktioner på 

materialet som Lander brukar jämte en räkning av alla belägg utan dessa restriktioner. Den 

första är distinkt författarskap, d.v.s. hur beläggen bör räknas i förhållande till runristarna (s. 

105). Det innebär att alla identiska belägg som kan anses vara ristade av en och samma 

ristare endast räknas som ett belägg av formen i fråga. Som identiskt författarskap räknar 

Lander inskrifter som är signerade eller attribuerade till en viss ristare, samt inskrifter som 

är markerade som parstenar. Detta gäller även för multipla identiska belägg på en och samma 

runsten. I de fall där flera runristare kan anses ha arbetat på en inskrift räknas ett belägg för 

varje ristare. Syftet med detta är förstås att begränsa det inflytande som enskilda personers 

språkbruk har på bilden av den övergripande variationen. Idealfallet i en dialektologisk 

undersökning är att varje enskilt belägg motsvarar en unik individs språkbruk. Detta ideal är 

inte möjligt att nå till fullo när det gäller runmaterialet eftersom majoriteten av alla inskrifter 

inte är signerade och inte heller kan attribueras till någon ristare. Som Lander noterar måste 

vi i sådana fall anta distinkt författarskap, trots att ett flertal sådana inskrifter sannolikt har 

samma författare. Den andra parametern som tas i beaktning är försvunna eller skadade 

inskrifter där innehållet helt eller delvis har supplerats från äldre källor (s. 107). Problemet 

är i detta fall att de former som ingår i sådana inskrifter kan vara felaktigt återgivna; eftersom 
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originalbelägget inte längre finns kvar kan vi inte vara helt säkra på att den supplerade 

informationen (och därmed beläggets form) är identiskt med originalet eller om den har blivit 

ändrad på något sätt. Lander förhåller sig skeptisk till sådana belägg och föreslår att de 

exkluderas från materialet, men påpekar samtidigt att detta är en förhållandevis hård 

restriktion som högst sannolikt utesluter flera belägg med korrekt återgivna former.  

Resultaten gällande de olika ändelseformerna i Landers material – räknat utan de 

föreslagna restriktionerna och över hela vikingatiden – visar tydliga regionala tendenser (s. 

121 f.). Former på -si utgör en stor majoritet (81 % av alla belägg) inom den danska regionen. 

I det västnordiska och norrländska materialet är -a klart vanligast (91 % respektive 80 %), 

följt av -si (8 %) respektive -sa (20 %). Även i Svealand är -a i majoritet (58 %), följt av -sa 

(26 %) och -si (14 %). I Götaland utgör belägg på -si åter den största andelen (50 %), följt 

av -a (34 %) och -sa (11 %). Även när distinkt författarskap tas i beaktning och supplerade 

former exkluderas förändras inte resultatbilden nämnvärt; sett till hela vikingatiden är -si den 

dominerande formen i den sydöstra delen av Norden (Danmark och Götaland), -a är den 

vanligaste i de norra och västra områdena (Norrland och västnorden) och -sa når sitt 

maximum i Svealand och Norrland där varianten utgör näst störst andel (s. 121). En närmare 

granskning av fördelningen i de beläggrikaste landskapen (Uppland, Södermanland och 

Östergötland) visar att Uppland domineras av ändelsen -a (70 % med alla belägg inräknade, 

64 % i det begränsade materialet) följt av -sa (24 % respektive 26 %) med ett lågt antal 

belägg på -si (4 % respektive 7 %). I Östergötland är det i stället -si som är vanligast (45 % 

respektive 43 %) följt av -a (30 % respektive (31 %) och -sa (22 % respektive 25 %). I 

Södermanland är ändelserna nästan helt jämnt representerade med ungefär en tredjedel av 

totalen var (s. 125). Lander illustrerar förhållandena mellan ändelseformerna i dessa och 

resterande regioner i figur 3 nedan. Lander noterar att denna regionala fördelning till stor del 

överensstämmer med Massengales resultat (s. 125). 
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Figur 3: Ändelsernas andelsförhållanden på landskaps- och regionnivå i Landers vikingatida material. Tecknet > 

betecknar högre frekvens, >> mycket högre frekvens och / lika hög frekvens. Från Lander 2020, s. 126. 

 

När materialet delas upp i period 1 (o. 750–1015 e.Kr.) och period 2 (o. 1000–1130 e.Kr.) 

nyanseras resultaten något, men fördelningarna är över lag desamma (s. 128 f.). I bägge 

perioder är -a vanligast i det västnordiska materialet samt i Norrland, med skillnaden att 

former på -si respektive -sa inte finns belagda i dessa områden förrän period 2. Även i 

Danmark, där -si utgör den stora majoriteten följt av -a i bägge perioder, förekommer -sa 

endast i period två. I Götaland är den enda skillnaden att -si har högre frekvens än -sa i period 

1 medan förhållandet är mer jämlikt i period två. Ändelsen -sa är minst vanlig över båda 

perioderna. I Svealand är -a vanligast över hela vikingatiden, följt av -si och sedan -sa under 
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period 1 men följt av -sa och sedan -si under period 2. När distinkt författarskap tas i 

beaktning och supplerade inskrifter exkluderas är förhållandena i stort sett desamma över 

bägge perioder i samtliga regioner, förutom i ett landskap: Uppland (s. 131). Under period 1 

utgör ändelsen -a 70 % av alla belägg i detta landskap när de räknas utan restriktioner, följt 

av -sa (19 %) och -si (7 %). När multipla identiska belägg av enskilda ristare endast räknas 

en gång förändras detta förhållande drastiskt; andelen belägg på -a sjunker från 70 % till     

33 %, medan -si höjs till 17 % och -sa till 42 %. Med denna metod blir varianten -sa alltså 

den vanligaste i Uppland under den första perioden, inte -a. Enligt Lander beror detta på att 

ett fåtal väldigt produktiva runristare har föredragit ändelsen -a och därmed bidragit med en 

stor del av alla belägg av den varianten under period 1. Denna fördelning (-sa > -a > -si) kan 

därför tänkas vara den mest representativa för den verkliga fördelningen i språkbruket under 

period 1. Lander påpekar dock återigen att en räkning baserat på distinkt författarskap inte 

nödvändigtvis är den allra säkraste på grund av de osäkerheter som finns kring vems 

språkbruk som egentligen är representerat i dessa inskrifter (s. 133 ff.). I period två är 

ordningen -a > -sa > -si, oberoende av räkningsmetod.  

Sammantaget pekar Landers resultat alltså mot att ändelsen -a dominerat i de 

västnordiska områdena under vikingatiden, med lägre och lägre relativ frekvens söderut 

genom Sverige för att nå ett minimum i Danmark, medan ändelsen -si tvärtom haft sitt 

maximum i de danska landskapen för att sedan minska norrut mot västnorden. Ändelsen -sa 

når högst relativ frekvens i Svealand, och verkar förekomma tidigast i just Svealand och 

Götaland. Lander tolkar detta som att ett dialektkontinuum har existerat för dessa former 

under vikingatiden med två olika centra; Danmark för varianten -si och, till skillnad från 

Massengales hypotes, Norge för varianten -a (s. 141 ff.). Det norska inflytandet når in mot 

Sverige i ostlig riktning och det danska inflytandet når in i nordostlig riktning. De två 

varianterna möts i Svealand och norra Götaland där varianten -sa når sin högsta frekvens, 

och Lander för på denna grund tesen att -sa ska förstås som en blandform av -a och -si, 

uppkommen i överlappningen av de två dialektvågor som utstrålar från respektive 

dialektcentra. Formen   -sa ska sedan ha spridits från sitt antagliga ursprungsområde runt 

Mälaren (där de tidigaste beläggen på denna variant går att finna och där den når sin högsta 

relativa frekvens) i egna vågor mot resten av Svealand, in i Östergötland och så småningom 

Norrland och Skånelandskapen där formen uppvisar lägst relativ frekvens (s. 143.).  
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2.4.3 Övrig relaterad forskning 

Den språkhistoriska utvecklingen av sā(ʀ)si och dess motsvarigheter i övriga germanska 

språk har länge diskuterats i litteraturen; verk av Grimm (1822, 1848), Bopp (1859), 

Windisch (1869) och Scherer (1890) har tagit upp frågan från ett mer allmängermanskt och 

indoeuropeiskt perspektiv, medan Rydqvist (1857), Bugge (1870–1871) och Lidén (1888) 

har behandlat den nordiska utvecklingen.10 Klingenschmitt (1987) och Lander (2015) är mer 

samtida arbeten som tagit upp frågan om ordets form och utveckling. Den regionala aspekten 

på formvariationen i Norden och möjliga dialektala kopplingar behandlas endast ytligt i den 

äldre litteraturen. En antydan till sådana tankegångar verkar finnas hos Noreen (1904, s. 399 

f.) då han nämner att former med ändelseformen -sa kan ha uppstått genom ”kombination” 

av former på -si och -a (jfr Landers slutsats i föregående avsnitt). Wessén framför samma 

tanke när han diskuterar den regionala utbredningen av þansi, þinsa och þina i sörmländska 

runinskrifter (SöR, s. XLIII f.). Svärdström kommenterar likaså frekvenserna av olika former 

av ordet i Västergötland (VgR, s. 284). Jacobsen & Moltke noterar vissa geografiska 

skillnader i det danska materialet (1942, s. 708). Det är först med Massengales och Landers 

studier (se föregående avsnitt) som den dialektala aspekten verkligen belyses.  

På senare tid har flera rundialektologiska undersökningar genomförts på andra delar av 

språket än sā(ʀ)si, och många av dem i Massengales fotspår. Palms studie av de varierande 

skrivformerna för preteritumändelsen hos verbet ræisa ’resa’ är direkt inspirerad av 

Massengales undersökning, och Palm visar att varianterna i hans material till stor del följer 

samma utbredningsmönster som Massengale finner; sydliga drag som går från Danmark upp 

mot Västergötland och nordliga drag som går från Uppland ner längst Östersjökusten (1988, 

s. 221 ff.). Palm har även författat en avhandling som behandlar regional variation hos flera 

olika variabler i de nordiska minnesinskrifterna (1992). Peterson (1996) har undersökt 

variation i användningen av prepositionerna aft/æft, at och æftiR, och Stroh-Wollin (1997) 

har genomfört en teststudie gällande variationen mellan vas/vaR och es/eR, olika former av 

verbet vesa/veRa ’att vara’ och med olika betydelser. Källström har också berört dialektala 

frågor, såsom en möjlig västmanländsk rundialekt (2014) och utbredningen av varierande 

former hos ordet själ (2016). Ett metodologiskt sett modernt grepp på studiet av regional 

variation går att finna hos Holt (2017). Han undersöker dialektala drag i fornöstnordiskan 

 
10 För en detaljerad diskussion av dessa verk, se Lander 2020, s. 29–39. 
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genom att utföra nätverksanalyser på de variabler som identifierats av Massengale (1972), 

Palm (1988), Peterson (1996) och Stroh-Wollin (1997), och han finner bland annat att 

Södermanland snarare än Uppland kan ha utgjort ett nordöstligt innovationscentrum (2017, 

s. 101).  

Forskningsarbeten som rör runkronologiska frågor har bedrivits länge (se härom Palm 

1992, s. 16 f. med litteratur). Från senare tid kan nämnas de undersökningar som bedrivits 

som en del av forskningsprojektet De vikingatida runinskrifternas kronologi vid 

institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, framför allt avhandlingarna av Lagman 

(1990) och Williams (1990). Jacobsens & Moltkes (1942) samt Gräslunds (2006) bidrag till 

dateringen av vikingatida runinskrifter har nämnts i sitt sammanhang ovan (se avsnitt 2.3.1). 

Därtill kan nämnas Åkerströms (2017) inventering av tidigvikingatida runinskrifter vilken 

innefattar datering av material som strikt taget faller utanför Gräslunds system, samt 

Stoklunds (2006) nyansering och uppdatering av några av de danska runinskrifterna i 

Jacobsen & Moltkes system. 
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3 Material och metod 

I detta kapitel presenterar jag undersökningens material och metod. I avsnitt 3.1 redogör jag 

för källorna till mitt material samt de urvalsprinciper som jag använder för att excerpera 

mina belägg. I avsnitt 3.2 redogör jag för min analys och de metodologiska överväganden 

denna kräver.  

3.1 Material 

Materialet består av runöstnordiska (runsvenska och rundanska) belägg på sā(ʀ)si. Eftersom 

mitt studieobjekt är de varierande ändelseformerna -si, -sa, -a och -i har jag valt att endast 

basera mitt material på belägg i böjningen sg. m. ack. Förutom de mycket sämre belagda 

böjningarna sg. n. nom. och sg. n. ack. är detta den enda del av paradigmet som uppvisar 

variation mellan samtliga ändelser. Runsvenska belägg hämtas från Petersons 

runordsregister (2006), en förteckning över alla ord som förekommer på vikingatida svenska 

runinskrifter på sten i samnordisk runtextdatabas. Denna databas utgör numera grunden för 

riksantikvarieämbetets forskningsplattform Runor, vilken används för materialanalysen (se 

avsnitt 3.2).11 Databasen förlitar sig i första hand på den information om runinskrifter utgivna 

i Sveriges runinskrifter (SRI, 1900 ff.), och i mindre utsträckning publikationer där andra 

runinskrifter utgivits.12 Källan för varje enskild inskrifts läsning anges i det signum som 

varje inskrift tilldelats. Som svenska räknas i Peterson (2006) alla runinskrifter inom 

gränserna för medeltida Sverige, d.v.s. alla nuvarande landskap utom Skåne, Blekinge, 

Halland, Bohuslän, Jämtland, Härjedalen samt Gotland. Ett undantag görs för den 

jämtländska Frösöstenen, vilken inkluderas i registret. Även Forsaringen, vilket är ett 

järnföremål och inte en steninskrift, inkluderas i registret. Som vikingatida räknas inskrifter 

från o. 800 – o. 1100 e.Kr. Från detta register hämtas alltså alla belägg av sā(ʀ)si, och alla 

runsvenska belägg i mitt material härstammar därmed från nämnda tidsperiod och landskap. 

I Peterson (2006) ges signum för varje inskrift som innehåller ett belägg av ordet, sorterat 

efter böjning och form. Jag använder dessa signum för att hämta geografisk och kronologisk 

 
11 Forskningsplattformen finns tillgänglig via riksantikvarieämbetets hemsida: 

https://app.raa.se/open/runor/search  
12 För en full förteckning över dessa källor, se förordet i Peterson 2006. 

https://app.raa.se/open/runor/search
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information om inskrifterna från rundatabasen (se avsnitt 3.2 nedan). I de fall en nyläsning 

av en runföljd har gjorts efter den källa som anges i signumet (i samnordisk runtextdatabas 

markerat med $ efter inskriftens signum) utgår jag från nyläsningen. Med andra ord utgår 

jag från den senaste läsning som används i databasen; om denna läsning är senare än den 

som används i Peterson (2006), och strider mot denna, utgår jag ändå från den senare. Om 

nyläsningen skulle vara sådan att runföljden inte längre anses återge en form av sā(ʀ)si 

stryker jag det belägget från mitt material. Rundanska belägg hämtas direkt från Runor 

genom en sökning på danska inskrifter (vilket även inkluderar inskrifter från Skåne, Halland 

och Blekinge) innehållande normaliserat fvn. þenna. Detta ger alla runtextbelägg av sā(ʀ)si 

i böjningen sg. m. ack.  

Jag har valt att inte exkludera multipla identiska belägg på olika runstenar utförda av 

samma ristare, och jag exkluderar inte heller belägg som är helt eller delvis supplerade från 

äldre källor. Lander har som bekant visat att hänsyn till distinkt författarskap kan påverka 

resultatet i vissa delar av materialet (se avsnitt 2.4.2), men vi kan som sagt inte heller alltid 

veta om det är ristarens eller beställarens språkbruk som finns representerat i runinskriften. 

Om flera belägg av en ändelseform förekommer mer än en gång i en och samma inskrift 

räknar jag dock endast ett av beläggen, eftersom en och samma språkbrukare rimligtvis 

måste stå för samtliga språkformer i en enskild runinskrift.  

Eftersom jag är ute efter belägg innehållande de olika ändelseformerna exkluderar jag 

belägg som är skadade eller av annan anledning oläsliga på ett sätt som gör det omöjligt att 

säkert veta vilken ändelsevariant belägget har. Således exkluderas belägg som þ-... (Ög 18, 

Ög 77, Vg 139 m.fl.), þas… (Vg 48) och þans- (ÖgFV1983;240). Även belägg som þi…a 

(U 583) och …-i (Ög 58) utelämnas då ändelsevokalerna i isolation kan peka mot både -a 

och -sa respektive -i och -si. Däremot inkluderas inkompletta belägg där ändelsen är intakt 

och inte gärna kan tolkas som flera olika varianter, som þi-sa (U 58) och …sa (U 70). 

Sammantaget är alltså urvalsprocessen för undersökningens material är alltså som följer:  

1. Runsvenska belägg hämtas från Petersons runordsregister (2006) och består av 

samtliga belägg under uppslagsordet sā(ʀ)si i böjningen sg. m. ack. Rundanska 

belägg hämtas från Runor genom en sökning på fvn. þenna i vikingatida danska 

runinskrifter.  
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2. Om multipla belägg av sā(ʀ)si med samma ändelseform finns i en och samma inskrift 

exkluderas alla belägg utom ett i den inskriften från materialet (med andra ord räknas 

bara ett identiskt belägg per inskrift). 

3. Alla belägg som inte uppvisar någon av ändelsevarianterna -sa, -si, -a eller -i eller 

där ändelsevarianten inte säkert kan bestämmas exkluderas från materialet.  

Ett litet antal belägg kräver närmare diskussion för att bestämma om de ska inkluderas eller 

ej. Dessa kommenteras i avsnitt 3.1.1 nedan. Inför analysen av de olika ändelseformernas 

utbredning anläggs ytterligare kriterier på beläggen i materialet, framför allt kronologiska 

sådana. Dessa diskuteras i metodavsnittet (3.2) nedan. 

3.1.1 Kommentar av enskilda problematiska belägg 

I det följande kommenterar jag mer utförligt några problematiska belägg (se tabell 8). 

 
 

Tabell 8: Problematiska belägg 

Form þai  þasni þian þiasn þinsn þin-a 

Signum Vg 18 Dr 270 U 453 U 729 U 764 U 513 

       

Form þisin þnia þoi þRnsR …o  

Signum Ög 3 Sm 96A Ög 119 Vg 104 U 884A  

 

Beläggen þai (Vg 18) och þoi (Ög 119) delar samma problematik: konsonant(er) saknas 

mellan rot- och ändelsevokalerna. Möjligen delar de också samma lösning. I þoi används 

åsruna för rotvokalen, vilket i detta sammanhang sannolikt pekar mot ett nasaliserat a-ljud. 

Om så är fallet måste detta a-ljud rimligtvis ha blivit nasaliserat av en närliggande nasal, 

vilket inte gärna kan vara något annat än ett efterkommande /n/. Denna nasal kan möjligen 

av ristaren ha uppfattats endast som en nasalisering av den föregående vokalen och därför 

utelämnad i skriften. Mer osannolikt är att ett därefter påföljande /s/ skulle ha utelämnats i 

skrift. Den tolkning som står närmast till hands är alltså att runföljden þoi återger formen 

þænni och att ändelsevarianten således är -i. Samma logik kan gälla för þai, där vanlig a-

runa dock använts för rotvokalen. Ett argument mot denna slutsats är att ändelsen -i är 

mycket sällsynt jämfört med de andra varianterna i materialet, vilket statistiskt sett gör 

tolkningen mer osannolik. Jag väljer ändå att inkludera dem båda som belägg på -i. 
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För beläggen þasni (Dr 270), þian (U 453), þiasn (U 729), þinsn (U 764) och þnia (Sm 

96A) tvingas vi nog anta rena felristningar. För þian är den enklaste förklaringen att ristaren 

förväxlat de liknande runorna n (n) och a (a) med varandra och att ändelsen bör vara -a. I 

þiasn har vi nog också att göra med en förväxling av runorna, enligt Wessén antagligen på 

grund av att runslingan svänger just där ordet är ristat (UR 3, s. 261). Den avsedda runföljden 

bör i så fall ha varit þinsa och ändelsen således -sa. I þinsn är det likaså troligt att en 

förväxling av runorna ligger bakom formen, i detta fall att finalt n antagligen ska vara a och 

att ändelsen således är -sa. Detta styrks av att parstenen till U 764 (U 763, ristad av samma 

ristare) innehåller formen þinsa. Belägget þnia förekommer i en inskrift med flera 

felristningar, och här är det snarast ordningen av n och i som antagligen ska vara omvänd, 

vilket också är Kinanders tolkning (SmR, s. 225). Även i þasni antas att runorna för n och s 

har bytt plats (Jacobsen & Moltke 1942, s. 325). Jag inkluderar dessa belägg i mitt material 

(två belägg av -sa, två belägg av -a och ett belägg av -si). 

Belägget þisin (Ög 3) är inte lika klart. Brate tolkar runföljden som en felskrivning av 

þinsi, baserat på felristningen isn för sin i samma inskrift samt det faktum att þisin för sg. 

m. ack. av sā(ʀ)si inte förekommer i någon annan inskrift från Östergötland (ÖgR, s. 3). Det 

handlar troligtvis om en felristning av något slag, men Brates resonemang är inte helt 

övertygande. Att runorna för sin har ristats i fel ordning pekar inte nödvändigtvis mot att 

formen þinsi är den avsedda med följden þisin. Å andra sidan finns det nog ingen annan 

ändelseform som är en troligare kandidat än -si här. Jag finner dock belägget för tveksamt 

och exkluderar det från mitt material. 

I belägget þin-a (U 513) står bindestrecket - för en oläslig runa. Enligt Wessén har detta 

sannolikt varit en s-runa (UR 2, s. 369). Det enda tänkbara alternativet vore en n-runa; sådan 

dubbelteckning är dock mycket sällsynt under vikingatiden. Jag inkluderar därför denna 

form som ett belägg av -sa. 

I þRnsR (Vg 104) används runan ö (R) helt säkert för /e/ och/eller /æ/ (Svärdström i 

VgR, s. 174); i samma inskrift förekommer även sRti för sætti och Rftir för æftiR. Svärdström 
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normaliserar formen som þænnsi (a. st. Se även Larsson 2002, s. 141). Jag inkluderar detta 

som ett belägg på -si. 

I belägget …o (U 884A) är endast den sista runan bevarad. Att det är just en åsruna pekar 

dock möjligen mot nasaliserat /a/, och i så fall ändelsen -(n)a. Det är dock också möjligt, om 

än ovanligt, att åsrunan betecknar ett vanligt oralt /a/. Jag finner bevisen för osäkra och 

exkluderar därför detta belägg från mitt material. 

3.2 Metod 

När belägg av de olika ändelseformerna samlats in kan de analyseras. Denna analys består 

av tre steg: 

1. Beläggens geografiska och tidsmässiga härkomst fastställs, och beläggen förs till en 

eller flera avgränsade delperioder i materialet.  

2. För de belägg som kan föras till någon avgränsad tidsperiod beräknas den 

geografiska och kronologiska fördelningen för varje ändelsevariant. 

3. Beräkningarna i föregående steg sammanställs och de olika ändelseformernas 

relativa frekvenser inom de olika landskapen fastställs för varje delperiod.  

Steg ett av analysen ska försäkra att belägg som jämförs med varandra är så synkrona som 

möjligt för att undvika problemet med kronologisk lagring (se avsnitt 2.3.2). Detta ställer 

två olika krav på metodologin. För det första måste runinskrifterna kunna dateras med största 

möjliga säkerhet. Som framgick av genomgången i avsnitt 2.3.1 ovan finns ingen enskild 

dateringsmetod som kan anses helt träffsäker. För bästa resultat bör kronologisk information 

hämtas från flera håll, vilket också gäller för de närmare dateringar som ges i rundatabasen 

(se: https://www.raa.se/hitta-information/runor/begrepp-och-principer-for-translitterering/): 

 

Många inskrifter har en noggrannare datering som kan bygga på stilistiska eller 

konsthistoriska grunder (till exempel profilstilarna), språkhistoriska grunder (grammatik, 

ordval, stavning) historiska källor, arkeologi (stratigrafi, typologi), genealogier, 

naturvetenskapliga metoder (14C-prov, dendrokronologi med mera) etc. Ett mindre antal 

inskrifter är självdaterade till ett visst årtal. 

 

Som bekant är det dock relativt sällan som materialet tillåter att flera av dessa 

dateringsmetoder kan användas, mestadels p.g.a. att de relevanta dragen endast finns 

representerade i en mindre andel av materialet. Dateringssystemen av Gräslund och Jacobsen 
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& Moltke (se avsnitt 2.3.1) förbigår till stor del detta problem, då många runinskrifter på 

sten mer eller mindre säkert kan föras till någon av de olika tidsperioderna i deras system. I 

en majoritet av fallen är detta också den enda datering som är tillgänglig för en given inskrift. 

Jag har därför valt att utgå från dessa dateringssystem för den kronologiska indelningen av 

mitt material.  

Det andra som krävs för att beläggen ska vara mer eller mindre synkrona är att det 

tidsspann de hämtas från är så litet som möjligt, samtidigt som materialet behöver vara stort 

nog för att vi ska kunna dra korrekta slutsatser från resultaten. I Gräslunds system är det 

minsta möjliga tidsspannet inom de olika stilgrupperna, o. 30–35 år beroende på vilken 

stilgrupp man väljer. Ingen av de olika stilgrupperna innehåller dock tillräckligt många 

belägg för att ensam kunna utgöra bas för materialet, och vi måste därför dela in flera 

stilgrupper i större perioder. Ett naturligt sätt att indela Gräslunds stilgrupper är att dra en 

gräns mellan Rak, Fp, Pr 1 och Pr 2 (samt Kb och Sod) å ena sidan och Pr 3, Pr 4 och Pr 5 å 

andra sidan. Båda dessa grupper överlappar nämligen till stor del i sina inbördes dateringar, 

men grupperna överlappar nästan inte alls med varandra. På detta vis får vi en tidig period 

som omfattar tiden o. 980–1050 och en sen period som omfattar tiden o. 1045–1130 (se 

tabell 9 nedan). En sådan indelning har tidigare använts av Bianchi (2010, s. 57. Se även 

Källström 2014, s. 116).  

 

Tabell 9: Periodindelning av Gräslunds stilgrupper. 

Periodindelning  Stilgrupp Datering 

    

  Rak o. 980? –1015 

Tidig period  Fp o. 1010–1050  

o. 980–1050 e. Kr.  Pr 1 o. 1010–1040  

  Pr 2 o. 1020–1050 

    

  Pr 3 o. 1045–1075 

Sen period  Pr 4 o. 1070–1100 

o. 1045–1130 e. Kr.  Pr 5 o. 1100–1130 
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Den tidiga perioden får således ett tidsspann på 70 år medan den sena perioden får ett 

tidsspann på 85 år. Frågan är nu om dessa tidsspann går att förkorta ytterligare. Vi skulle 

kunna exkludera stilgruppen Pr 5 från den sena perioden, eftersom väldigt få vikingatida 

runinskrifter kan föras till denna stilgrupp. Tidsspannet förkortas då till 55 år utan att 

materialet förminskas nämnvärt. I den tidiga perioden är Rak den enda stilgrupp som kan 

exkluderas för att minska tidsspannet, vilket skulle ge ett tidsspann på endast 40 år. Till 

skillnad från Pr 5 är Rak dock den allra mest rikt belagda enskilda stilgruppen, och att 

exkludera alla belägg med denna stildatering skulle därmed påverka materialets storlek 

negativt. Det finns dock andra argument för att inte ta med belägg förda till Rak, som 

stilgruppens jämförelsevist osäkra datering (se avsnitt 2.3.2). Jag bedömer ändå att 

fördelarna överväger nackdelarna i detta fall, och exkluderar därför inte stilgruppen Rak från 

den tidiga perioden. 

Eftersom de runsvenska beläggen utgör den stora majoriteten av alla belägg i materialet 

finner jag det bäst att anpassa den danska delen av materialet efter den svenska och inte 

tvärtom. Det finns bara en period i Jacobsens & Moltkes dateringssystem som stämmer 

överens med någon av de perioder jag utgår ifrån i Gräslunds system: Efter-Jelling. Denna 

periods datering (o. 1000–1050) passar helt och hållet in i den tidigare av de två utan att 

utöka tidsspannet. Eftersom alla de resterande perioderna i Jacobsen & Moltkes system 

omfattar äldre inskrifter kan dock inga danska belägg dateras till den senare perioden med 

detta system. Med dessa ändringar av modellen i tabell 9 ser periodindelningarna nu ut som 

i tabell 10 nedan. Materialets belägg måste alltså kunna föras till någon av de två perioderna 

för att kunna ingå i analysen av ändelsevarianternas geografiska utbredning. Deras 

periodtillhörighet bestäms huvudsakligen utifrån den stilgrupp de tilldelats i Runor; belägg 

från inskrifter av typerna Rak, Fp, Pr 1, Pr 2 och Efter-Jelling förs till den tidiga perioden, 

medan belägg från inskrifter av typen Pr 3 och Pr 4 förs till den sena perioden. I de få fall 

där en närmare datering finns etablerad för en inskrift på någon annan grund än Gräslunds 

och Jacobsens & Moltkes system tar jag även den dateringen i beaktning. Om en inskrift 

t.ex. är förd till stilgruppen Rak men på någon annan grund daterad till andra hälften av 

1000-talet kategoriserar jag den inskriften som tillhörande den senare perioden. 
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Tabell 10: Periodindelning av beläggen i undersökningens 

material, baserat på dateringssystemen av Gräslund (2006) och 

Jacobsen & Moltke (1942). 

Periodindelning  Stilgrupp/period Datering 

    

  Rak o. 980? –1015 

Tidig period  Fp o. 1010–1050  

o. 980–1050 e. Kr.  Pr 1 o. 1010–1040  

  Pr 2 o. 1020–1050 

  Efter-Jelling o. 1000–1050 

    

Sen period  Pr 3 o. 1045–1075 

o. 1045–1100 e. Kr.  Pr 4 o. 1070–1100 

    

 

 

I vissa fall har en inskrift i Runor blivit förd till flera stilgrupper som tillhör både den tidigare 

och den senare perioden (t.ex. ”Pr 2, Pr 3”). I sådana fall har jag valt att utgå från den 

stilgrupp som står först i ordningen (i föregående exempel alltså Pr 2) och för då inskriften 

till motsvarande period. Om den första stilgruppen i ordningen är angiven som osäker (t.ex. 

”Pr 2?, Pr 3”) utgår jag istället från den stilgrupp som inte är angiven som osäker. Om de 

båda är angivna som osäkra utgår jag från den första i ordningen.  

När alla belägg har klassificerats på detta vis kan de som går att föra till någon av de två 

avgränsade perioderna användas i steg 2 och 3 av analysen: fastställande av 

ändelseformernas geografiska fördelningar. Jag har valt att helt utgå från landskapsnivå i 

denna analys, med undantag för Danmark vilket jag behandlar som en region inklusive 

Skåne, Halland och Blekinge. Jag utgår från att beläggen motsvarar språkbruket i det område 

(landskap) som respektive inskrift är beläget i, såvida inte någon annan information motsäger 

detta. Jag har endast noterat ett sådant fall i mitt material: Dr 344, vilken troligtvis är författad 

av en svensk runristare (se Jacobsen & Moltke 1942, s. 387 f.). Eftersom belägget inte kan 

föras till något specifikt svenskt landskap exkluderar jag det från materialet. Den geografiska 
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analysen i steg 3 består av att fastställa de relativa frekvenser som varje ändelsevariant har i 

varje landskap under de två valda perioderna, för att på så vis se formernas regionala 

utbredningsmönster i ett så synkront material som möjligt.  
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4 Resultat 

I detta kapitel redogör jag för undersökningens resultat. Först redovisar jag antalet belägg 

som är medtagna i materialet i absoluta tal, samt vilka landskap och perioder dessa tillhör 

(4.1). Dessa data används för att bestämma den kronologiska och geografiska fördelningen 

för varje enskild ändelsevariant (4.2), vilket i sin tur används i den slutliga geografiska 

analysen där jag fastställer ändelseformernas relativa frekvenser i de olika landskapen över 

de två perioderna (4.3). 

4.1 Samtliga belägg av sā(R)si i sg. m. ack. 

Totalt 731 belägg av sā(ʀ)si i sg. m. ack. har medtagits följande undersökningens inledande 

urvalsprocess (se avsnitt 3.1). Den geografiska och kronologiska fördelningen av dessa 

belägg framgår av tabell 11 respektive 12 nedan. 

 

Tabell 11: Geografisk fördelning för samtliga 

belägg av sā(ʀ)si i böjningen sg. m. ack. 

Landskap Antal Andel 

Uppland 246 33,7 % 

Södermanland 118 16,1 % 

Östergötland 107 14,6 % 

Danmark 100 13,7 % 

Västergötland 76 10,4 % 

Småland 36 4,9 % 

Medelpad 13 1,8 % 

Öland 13 1,8 % 

Hälsingland 9 1,2 % 

Västmanland 5 0,7 % 

Gästrikland 4 0,5 % 

Närke 3 0,4 % 

Jämtland 1 0,1 % 

Totalt 731 100 % 

 

 

Det är tydligt att materialet geografiskt sett är mycket ojämnt distribuerat. Tabell 11 visar att 

över en tredjedel (33,7 %) av alla belägg är hämtade från uppländska steninskrifter. Näst 
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beläggrikast är Södermanland (16,1 %), följt av Östergötland (14,6 %), Danmark (13,7 %). 

Västergötland (10,4 %) och Småland (4,9 %). Resterande sju landskap står sammantaget 

endast för 6,5 % av alla belägg. Denna fördelning speglar helt säkert runstensbeståndets 

regionala skillnader överlag; anledningen till att Uppland står för så stor del av inskrifterna 

är att detta landskap är det inskriftsrikaste överhuvudtaget, medan det omvända gäller för 

landskapen med minst antal belägg i mitt material. Den kronologiska fördelningen av 

beläggen presenteras i tabell 12 nedan. 

 

Tabell 12: Kronologisk fördelning av samtliga belägg av sā(ʀ)si i böjningen sg. m. ack., 

sorterat efter landskap 

Landskap Tidig Sen Övrig Ej daterade Totalt 

Uppland 110 102 3 31 246 

Södermanland 83 9 1 25 118 

Östergötland 80 5 1 21 107 

Danmark 65 0 35 0 100 

Västergötland 66 3 0 7 76 

Småland 17 1 0 18 36 

Medelpad 4 1 0 8 13 

Öland 9 4 0 0 13 

Hälsingland 7 0 0 2 9 

Västmanland 4 1 0 0 5 

Gästrikland 3 0 1 0 4 

Närke 3 0 0 0 3 

Jämtland 0 1 0 0 1 

Totalt 451 127 41 112 731 

Andel 61,7 % 17,4 % 5,6 % 15,4 % 100 % 

 

 

Som framgår av tabell 12 har en majoritet av beläggen (61,7 %) förts till den tidigare av de 

två perioderna, d.v.s. o. 980–1050 e.kr. Mindre än en femtedel (17,4 %) hör till den senare 

perioden o. 1045–1100, och nästan lika många (15,4 %) av beläggen har inte kunnat dateras 

via Gräslunds system och kan därmed inte föras till någon av perioderna. En liten del av 

beläggen (5,6 %) har kunnat dateras närmre men faller tidsmässigt utanför de två periodernas 

tidsspann (markerade som ”Övrig” i tabellen ovan). Detta gäller främst danska runinskrifter, 

då ju endast ett stadie i Jacobsen & Moltkes dateringssystem kunde inkorporeras i de givna 

perioderna. Sammantaget kan 578 belägg föras till någon av de två perioderna, 79,1 % av 

alla belägg som medtagits via min inledande urvalsprocess. 
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Vi kan också se att belägg från de olika perioderna är belagda i mycket olika grader i de 

olika landskapen. I Uppland är fördelningen nästan helt jämlik med 110 tidiga belägg och 

102 sena. I många av de övriga landskapen utgör istället de tidiga beläggen en stor majoritet, 

med endast ett fåtal sena belägg. I Södermanland, Östergötland och Västergötland utgör sena 

belägg endast ca 5 % till 10 % av deras totala antal, och flera landskap saknar helt sena 

belägg. Återigen speglar fördelningen i mitt material nog den tidsmässiga fördelning som 

finns i runstensbeståndet generellt; relativt få inskrifter kan dateras till den andra hälften av 

1000-talet.  

 

4.2 Ändelsevarianternas fördelning i materialet 

Den första delen av analysen visade att 578 belägg i materialet kan föras till någon av de två 

avgränsade perioderna (för en full förteckning av dessa belägg, se bilaga). I tabell 13, 14, 15 

och 16 nedan redovisar jag den kronologiska och geografiska fördelningen av 

ändelseformerna -si, -sa, -a respektive -i bland dessa belägg.  

Tabell 13: Kronologisk och geografisk fördelning av samtliga 

belägg av sā(ʀ)si i böjningen sg. m. ack. med ändelsen -si 

Landskap Tidig Sen Totalt 

Uppland 7 1 8 

Södermanland 36 0 36 

Östergötland 38 1 39 

Danmark 62 0 62 

Västergötland 46 1 47 

Småland 8 0 8 

Medelpad 0 0 0 

Öland 2 0 2 

Hälsingland 0 0 0 

Västmanland 0 0 0 

Gästrikland 0 0 0 

Närke 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 

Totalt 199 3 202 

Andel 98,5 % 1,5 % 100 % 

 

Ändelsen -si är den näst mest förekommande i materialet med totalt 202 belägg (se tabell 

13). En mycket stor majoritet av dessa (98,5 %) hör till den tidigare perioden och endast ett 

fåtal belägg (1,5%) kan föras till den senare perioden. Geografiskt sett är beläggen 
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koncentrerade till Danmark (62 belägg), västra och östra Götaland (47 respektive 39 belägg) 

samt Södermanland (36 belägg). Noterbart är att Uppland endast står för 8 belägg, lika 

många som Småland. Bland de inskriftsfattigare landskapen finns enstaka belägg endast från 

Öland. I belägg från Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Västmanland och Närke saknas 

denna ändelseform helt.  

Ändelsen -sa förekommer i 102 belägg (se tabell 14). Över två tredjedelar av dessa (69 

belägg, 68,0 % av totalen) hör till den tidigare perioden. Av de resterande 33 sena beläggen 

kommer 28 från uppländska runinskrifter. Uppland står också för över hälften av alla belägg 

med denna ändelsevariant. Näst flest belägg har Södermanland (22 belägg), följt av 

Östergötland (19 belägg). Resterande landskap har endast enstaka belägg av denna 

ändelsevariant; Västergötland har endast ett belägg, medan Danmark inte har några alls.   

 

Tabell 14: Kronologisk och geografisk fördelning av samtliga 

belägg av sā(ʀ)si i böjningen sg. m. ack. med ändelsen -sa 

Landskap Tidig Sen Totalt 

Uppland 25 28 53 

Södermanland 19 3 22 

Östergötland 17 2 19 

Danmark 1 0 1 

Västergötland 0 0 0 

Småland 0 0 0 

Medelpad 1 0 1 

Öland 2 0 2 

Hälsingland 1 0 1 

Västmanland 2 0 2 

Gästrikland 0 0 0 

Närke 1 0 1 

Jämtland 0 0 0 

Totalt 69 33 102 

Andel 68,0 % 32,0 % 100 % 

 

Som framgår av tabell 15 nedan är ändelsevarianten -a den talrikaste i materialet med totalt 

261 belägg. Nästan två tredjedelar av dessa (171 belägg, 65,5 % av totalen) hör till den 

tidigare perioden. Av de 90 belägg som förts till den senare perioden härstammar 72 från 

Uppland, där fördelningen mellan de två perioderna är mycket jämn. Uppland står också för 

överlägset flest belägg av denna ändelse, 149. Detta kan jämföras med Södermanlands 34 

belägg, vilket är näst flest bland landskapen. Efter Södermanland har vi Östergötland (23 
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belägg) följt av Västergötland (17 belägg) och Småland (10 belägg). Ändelsen -sa finns 

representerat i minst ett belägg i alla landskap, förutom i den danska regionen som inte har 

ett enda sådant belägg.  

 

Tabell 15: Kronologisk och geografisk fördelning av samtliga 

belägg av sā(ʀ)si i böjningen sg. m. ack. med ändelsen -a 

Landskap Tidig Sen Totalt 

Uppland 77 72 149 

Södermanland 28 6 34 

Östergötland 21 2 23 

Danmark 0 0 0 

Västergötland 15 2 17 

Småland 9 1 10 

Medelpad 3 1 4 

Öland 5 4 9 

Hälsingland 6 0 6 

Västmanland 2 1 3 

Gästrikland 3 0 3 

Närke 2 0 2 

Jämtland 0 1 1 

Totalt 171 90 261 

Andel 65,5 % 34,5 % 100 % 

 

 

Tabell 16: Kronologisk och geografisk fördelning av samtliga 

belägg av sā(ʀ)si i böjningen sg. m. ack. med ändelsen -i 

Landskap Tidig Sen Totalt 

Uppland 1 1 2 

Södermanland 0 0 0 

Östergötland 4 0 4 

Danmark 2 0 0 

Västergötland 5 0 5 

Småland 0 0 0 

Medelpad 0 0 0 

Öland 0 0 0 

Hälsingland 0 0 0 

Västmanland 0 0 0 

Gästrikland 0 0 0 

Närke 0 0 0 

Jämtland 0 0 0 

Totalt 12 1 13 
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Ändelsevarianten -i är relativt sällsynt i mitt material och finns endast representerad i 13 

belägg (se tabell 16). Tolv av dessa härrör från den tidiga perioden. Det låga antalet belägg 

gör det svårt att se några tydliga tendenser, men en viss koncentration verkar finnas i Väster- 

och Östergötland som står för fem respektive fyra av beläggen. Enstaka belägg finns även i 

Danmark och Uppland.  

4.3 Ändelsevarianternas geografiska fördelning 

I figur 4, 5 och 6 nedan presenteras ändelsevarianternas relativa frekvenser i de olika 

landskapen. 

Figur 4 visar den andel som varje ändelseform utgör i de beläggrikaste landskapen under 

den tidigare perioden, o. 980–1050 e.Kr. Eftersom endast en avgränsad tidsperiod inkluderas 

bör fördelningen i största möjliga mån indikera rent geografiska skillnader och inte vara 

påverkad av eventuell kronologisk lagring. Bland de uppländska beläggen utgör former på  

-a en tydlig majoritet med över två tredjedelar (70,0 %) av det totala antalet. Ändelseformen 

-sa utgör nästan en fjärdedel (22, 7%), medan -si endast står för 6,4 %. Ett enstaka belägg 

på -ni (0,9 % av totalen) återfinns här. I Södermanland utgörs den största andelen i stället av 

just belägg med ändelsen -si (43,4 %), följt av -a (33,7 %) och -sa (22,9 %). Beläggen från 

Östergötland har en liknande fördelning, dock med en något högre andel belägg på -si (47,5 

%) och en något lägre andel belägg av -a (26,3 %). Här utgör även former på -i 5,0 % av 

beläggen. I Västergötland utgör ändelsen -si en stor majoritet, över två tredjedelar (69,7 %) 

av alla belägg. Former på -a står för 22,7 % av beläggen medan ändelsevarianten inte finns 

representerad alls i detta landskap under den tidigare perioden. Ändelsen -i uppgår till 7,6 % 

av totalen i Västergötland. De småländska beläggen är i stort sett jämnt fördelade mellan -a 

(52,9 %) och -si (47,1 %). Ändelsevarianterna -sa och -ni är inte belagda i detta landskap 

under den tidigare perioden. I Danmark är ändelsen -si mycket starkt dominerande och utgör 

hela 95,4 % av alla belägg i regionen. Resterande belägg utgörs av ändelserna -i (3,1 %) och 

-sa (1,5 %); inga belägg av -a finns representerade här. 
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Figur 4: Geografisk fördelning av ändelseformerna -si, -sa, -a och -i i landskapen Uppland (U), Södermanland (Sö), 

Östergötland (Ög), Västergötland (Vg), Småland (Sm) samt Danmark (Dr) under den tidiga perioden, räknat i procent. 

 

Figur 5 nedan visar – i absoluta tal, då beläggen är fåtaliga – fördelningen av varje 

ändelseform i de resterande landskapen under den tidigare perioden. Det låga antalet belägg 

från dessa landskap gör det vanskligt att dra några större slutsatser kring den geografiska 

fördelningen, men ett par saker kan anmärkas: i Medelpad, Hälsingland och Närke är belägg 

med ändelsen -a vanligast, följt av enstaka belägg på -sa. I Västmanland är fördelningen 

jämn mellan dessa ändelseformer, och från Gästrikland är endast ändelsen -a belagd. Enstaka 

belägg på -si finns endast på Öland, medan ändelseformen -i inte är belagd överhuvudtaget.  
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Figur 5: Geografisk fördelning av ändelseformerna -si, -sa, -a och -i i landskapen Medelpad (M), Hälsingland (Hs), 

Gästrikland (Gs), Västmanland (Vs) samt Öland (Öl) under den tidiga perioden, angivet i absoluta tal. 

  

Den geografiska distributionen under den senare perioden (o. 1045–1100 e.Kr.) är svårare 

att säkert fastställa, även här på grund av det låga antalet belägg och deras ojämna fördelning 

över landskapen. Underlaget är som bekant av god storlek endast i Uppland; i de övriga 

landskapen finns bara ett fåtal belägg (i Danmark, Hälsingland, Gästrikland och Närke inga 

belägg alls). I figur 6 nedan framgår den geografiska fördelningen under perioden, ej 

inkluderat landskapen Småland, Medelpad, Västmanland och Jämtland som endast har 1 

belägg vardera. Fördelningen av ändelseformerna i det uppländska materialet är under den 

senare perioden mycket likt fördelningen i den tidigare perioden, med en stor majoritet   

(70,6 %) belägg av ändelsen -a och en mindre andel belägg av former med ändelsen -sa 

(27,5 %). Andelen former på -si är dock lägre under denna period, endast 1% jämfört med 

den tidigare periodens 6,4 %. I Södermanland saknas helt belägg med ändelsen -si medan 

former på -sa och -a utgör en jämförelsevis högre andel. I Östergötland finns -si, -sa och -a 

alla belagda. I Västergötland är -sa inte belagt och på Öland består alla belägg under denna 
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period av ändelsen -a. Ändelseformen -i finns endast belagd en gång under denna period 

(Uppland). 

 

 

Figur 6: Geografisk fördelning av ändelseformerna -si, -sa, -a och -i i landskapen Uppland (U), Södermanland (Sö), 

Östergötland (Ög), Västergötland (Vg) samt Öland (Öl) under den sena perioden. Siffrorna för Uppland räknade i 

procent, för övriga landskap i absoluta tal. 
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5 Diskussion och sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka den geografiska fördelningen av de 

varierande former som ordet sā(ʀ)si uppvisar i det fornöstnordiska runinskrifterna. Mitt mål 

har varit att ta ett nytt metodologiskt grepp på frågan; att i största möjliga mån exkludera 

eventuell kronologiskt betingad variation i materialet, en aspekt som kan komplicera bilden 

av den geografiska fördelningen och som till stor del har förbisetts i den tidigare forskningen. 

Jag har utgått från tre olika frågeställningar: 

• Går det att dela in materialet i en eller flera synkrona grupper baserat på de 

dateringsmöjligheter som finns tillgängliga?  

• Hur ter sig den geografiska fördelningen av formerna inom de kronologiska 

avgränsningar som kan göras?  

• Vad säger resultaten om de slutsatser som dragits kring sā(ʀ)sis variation i den 

tidigare forskningen? 

I det följande kommer jag att sammanfatta och diskutera undersökningens resultat genom att 

i tur och ordning relatera dem till dessa tre frågeställningar.  

Min första frågeställning har av uppenbara skäl varit central för själva genomförandet 

av undersökningen. En studie av en tidsmässigt begränsad del av det vikingatida 

runmaterialet kräver nödvändigtvis att någon sådan avgränsad period går att upprätta och 

utnyttja. Den metodologiska inriktningen på min undersökning har också gjort detta till ett 

delsyfte och en frågeställning i sig självt: går det att uppnå en synkron samling av runbelägg, 

och är det resulterande materialet användbart för den här typen av undersökningar? Av min 

genomgång i avsnitt 3.2 framgick att jag har kunnat identifiera två möjliga delperioder i det 

vikingatida runmaterialet: en tidig som omfattar tiden omkring 980–1050 e.Kr. och en sen 

som omfattar tiden omkring 1045–1100 e.Kr. Dessa indelningar har baserats på två kriterier 

som till viss del motarbetar varandra. Det första är att tidsspannet i den valda perioden, och 

därmed tidsspannet mellan de olika belägg som ingår i denna period, måste vara så litet som 

möjligt. Detta eftersom målet med uppdelningen av materialet i avgränsade tidsperioder är 

att skapa ett så synkront material som möjligt, så att belägg med samma eller olika 

geografiska värden i stort sett har samma kronologiska värden när de jämförs med varandra. 

Det andra kriteriet är att tillräckligt många belägg måste ingå i materialet för en given period 
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för att resultaten ska kunna vara förlitliga. Det andra kriteriet innebär också att det första 

kriteriet inte kan tillfredsställas fullt ut; även om vi hade möjligheten att datera alla 

runinskrifter till ett tidsspann på inom ett år hade vi inte kunnat utgå från endast ett år som 

gränsen för våra perioder, då materialet för en sådan period antagligen hade varit alldeles för 

litet. Vi måste således nöja oss med perioder som är tillräckligt korta för att beläggen ska 

kunna jämföras med varandra men samtidigt tillräckligt långa för att kunna tillåta ett material 

av analyserbar storlek. Våra möjligheter att närmare datera det vikingatida runinskrifterna 

formar i hög grad båda dessa aspekter; hur väl vi kan dela in materialet i distinkta perioder 

och hur väl vi kan datera de enskilda beläggen i det materialet. Mina indelningar baseras till 

stor del på indelningarna i Gräslunds system och de naturliga avgränsningar som finns 

mellan de olika stilgrupperna, samt hur många belägg som kan föras till varje stilgrupp. Här 

spelar också den kronologiska och geografiska distributionen av runinskrifter över lag en 

viktig roll. Mina valda periodindelningar resulterade i en tidig grupp innehållande 451 

belägg och en sen grupp innehållande 127 belägg. Materialunderlaget för den senare 

perioden är alltså jämförelsevis begränsat, men är för sig självt inte för litet för att vara 

användbart. Den inledande geografiska analysen (se tabell 4.2) visar dock att en mycket stor 

majoritet av alla belägg som ingår i den senare perioden härstammar från uppländska 

runinskrifter (102 av 127 belägg). Den ojämna fördelningen av belägg mellan landskapen 

under denna period är ett hinder för min analys i steg tre, då den kräver att flera landskap har 

ett användbart antal belägg. Eftersom relativa frekvenser måste jämföras mellan flera olika 

delar av språkområdet räcker det inte att Uppland ensamt har ett stort antal belägg. Detta 

gäller till viss del också för den tidigare perioden där flera landskap har väldigt få belägg, 

men flera andra landskap under denna period har ett stort antal belägg – och de beläggrikare 

landskapen sträcker sig dessutom över nästan hela det fornöstnordiska språkområdet. 

Sammantaget kan vi alltså se två underliggande faktorer som begränsar möjligheterna för ett 

synkront runmaterial, både i den undersökning som jag genomför här och för 

rundialektologiska arbeten över lag: dels de dateringsmetoder som står till hands (vilket 

påverkar vilka periodindelningar vi kan göra och hur många belägg som går att datera), dels 

den kronologiska och geografiska fördelningen av runskrifter generellt. Båda dessa faktorer 

bidrar till att perioden o. 980–1050 e.Kr. är det mest synkrona och materialmässigt lämpliga 

tidsspann som går att finna för min undersökning av sā(ʀ)si. Av samma anledningar är det 

möjligt att detta är det mest lämpliga tidsspannet överhuvudtaget när det gäller dialektala 
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studier av vikingatidens fornöstnordiska. Perioden 1010–1050 e.Kr. är en annan kandidat, 

men då måste man avgöra om exkluderingen av alla svenska runinskrifter i stilgruppen Rak 

är värd det kortare tidsspannet. Det ska noteras att materialstorleken främst är ett problem 

för kvantitativa undersökningar av den typ som jag genomför i min studie. Mer kvalitativt 

inriktade undersökningar skulle kunna utnyttja ett mindre runmaterial och därmed kunna få 

tillgång till ett kortare tidsspann. Hursomhelst är en period med ett material av lämplig 

storlek tillräckligt för mitt syfte och för den resultatanalys som är tänkt att besvara min andra 

frågeställning. 

Av den geografiska analys som presenterades i avsnitt 4.2 kan vi se tydliga mönster i 

den regionala fördelningen av de olika ändelseformerna. Bland de beläggrikare landskapen 

i den tidiga perioden dominerar ändelsen -si i Danmark, för att sedan minska successivt 

genom Västergötland, Östergötland och Södermanland och nå ett minimum i Uppland (se 

figur 5). Ändelsen -a visar ett motsatt förhållande, med ett maximum i Uppland som sedan 

minskar åt sydväst fram till Danmark där inga belägg finns för denna form under perioden. 

Fördelningen i Småland avviker något från detta mönster; där utgör varianterna -si och -a 

nästan lika stora andelar av totalen. Ändelsen -sa står för ungefär lika stora andelar i 

Uppland, Södermanland och Östergötland, men utanför dessa landskap finns den bara 

attesterad i ett danskt belägg under denna period. Ändelsen -i är svagt attesterad men utgör 

störst andel i Västergötland, Östergötland och Danmark. De övriga landskapen har som sagt 

mycket färre belägg över lag men ett par saker går ändå att notera: i både de nordligare 

landskapen Medelpad, Hälsingland och Gästrikland samt i Svealandskapen Västmanland 

och Närke finns inga belägg på -si inkluderade i mitt material för den tidigare perioden. 

Varianten finns endast representerad i det öländska materialet (se figur 5). Sammantaget ger 

de geografiska fördelningarna under den tidiga perioden bilden av ett uppländskt/nordligt 

kärnområde för ändelsen -a och ett danskt/sydligt kärnområde för ändelsen -si. Ett 

nordöstligt-sydvästligt kontinuum går emellan dessa centra in i Götalandskapen, med en 

fördelning som mest liknar den danska i Västergötland och en fördelning som mest liknar 

den i Uppland och Södermanland för Östergötland. Andelen belägg på formen -si i Småland 

får även det landskapet att likna profilen längre norrut. Jämnast fördelning av de olika 

ändelserna finns i Södermanland och Östergötland samt, om vi bortser från ändelsen -sa, 

även Småland. Dessa regionala skillnader påminner mycket om Wesséns citat angående 

dialektgränserna för slutet av vikingatiden (1958, s. 69. Se avsnitt 2.1 ovan) samt Palms 
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slutsatser (1988, s. 221 ff.). För den sena perioden är det endast Uppland som har ett stort 

antal belägg, men vi kan se att fördelningarna liknar de vi ser i den tidigare perioden frånsett 

att andelen av -si nu är lägre (se figur 6). 

Min sista frågeställning handlar om hur mina resultat – som så långt det går bör har 

exkluderat eventuell kronologiskt betingad variation – förhåller sig till den tidigare 

forskningen där det undersökta materialet inte är lika synkront; är fördelningarna de samma 

eller skiljer de sig åt, och vad säger det om tidigare slutsatser kring den regionala variationen 

hos sā(ʀ)si? Sett till den övergripande bild av de geografiska mönstren för de olika 

ändelsevarianterna som gavs i föregående stycke är det tydligt att mina resultat i mycket hög 

grad överensstämmer med Massengales och Landers. I båda dessa arbeten pekar 

fördelningen av de olika ändelseformerna mot samma dialektområden som mina resultat gör, 

i Landers fall dock med tillägget av det västnordiska materialet. De enskilda 

procentandelarna för varje ändelse i de olika landskapen varierar naturligt nog mellan våra 

resultat, men inte mycket; popularitetsordningen för varje ändelsevariant är fortfarande i 

stort sett densamma i varje landskap och region. Eftersom mitt undersökta material är 

jämförelsevis synkront – åtminstone i den mån det nu är möjligt – kan de relativt små 

skillnaderna i våra resultat tyda på att kronologiskt betingad variation inte har någon större 

påverkan på fördelningen av de olika ändelseformerna i materialet generellt. Detta tror jag 

delvis är att förvänta. Om vi undersöker ett material innehållande belägg från flera områden 

med inskrifter från olika perioder bör kronologisk lagring i de flesta fall bidra till en mer 

splittrad bild av en given regional fördelning; det är mer osannolikt att inskrifter från olika 

tidsperioder grupperar sig på ett sätt som ger sken av regionala mönster som egentligen inte 

finns i materialet, särskilt för en fördelning över många landskap och regioner som vi ser i 

Massengales och Landers resultat. Att så inte är fallet kan dock inte bekräftas förrän en 

undersökning på ett motsvarande synkront material genomförs. Förutom denna förklaring 

kan även runinskrifternas generella kronologiska och geografiska fördelning påverka 

likheten mellan våra resultat. Antalet belägg från tiden före min period är relativt litet, 

särskilt utanför Danmark, och som vi har sett gäller detta även för tiden efter min period, 

särskilt utanför Uppland. Detta innebär att en majoritet av beläggen i både Massengales och 

Landers material oundvikligen överlappar med mitt eget material från den tidiga perioden. 

Således står också belägg från min tidiga period nog för den största delen av fördelningarnas 

materialunderlag även i deras studier, och våra resultat bör därför likna varandra. 
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Beläggsamlingarna är dock fortfarande långt ifrån identiska, och antagligen har båda dessa 

faktorer bidragit till hur lika våra resultat är. I bägge fallen står min undersökning för en 

precisering av materialet. Att min mer synkrona undersökning av den regionala variationen 

hos sā(ʀ)sis olika ändelseformer stämmer väl överens med den tidigare forskningen styrker 

deras resultat. 

Mycket återstår fortfarande att göra på detta område, särskilt gällande rundialektologin 

och användandet av synkrona material. Fler studier krävs av möjliga dialektala drag i 

runspråken för att vidare testa användbarheten i denna metod och för att avtäcka mer av de 

forna dialekterna. Särskilt intressant vore att se om synkrona material kan hjälpa oss att 

synliggöra dialektala drag som annars döljs av kronologiskt betingad variation. Det sista är 

nog inte ännu sagt om sā(ʀ)si heller. En intressant fråga som dök upp under förarbetet till 

denna uppsats var den variation som det närbesläktade ordet sā(ʀ) uppvisar, särskilt 

växlingen a/e av rotvokalen i vissa delar av paradigmet; finns en analogisk koppling till den 

av omljud styrda växlingen a/e hos vissa former av sā(ʀ)si, och har de i så fall samma 

utbredning? Eller beror de olika formerna på något annat? Vikingatidens runmaterial är ännu 

till stor del oprövat när det kommer till dialektala undersökningar, och jag hoppas att denna 

undersökning kan bidra till ytterligare forskning på detta område.  
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Bilaga 

Här presenteras de 578 belägg i materialet som har kunnat föras till någon av de två 

tidsperioderna (tidig o. 980–1050 e.Kr. eller sen o. 1045–1100 e.Kr.) och ingått i analysen 

av ändelseformernas geografiska utbredning (se avsnitt 4.3 och 4.3). Beläggen är ordnade 

efter signum. I signumen ingår inte de symboler som anger om inskriften är förlorad eller 

nytolkad, och i skriftformerna ingår inte eventuella parenteser som anger skadade runor. För 

fullständig information angående de enskilda inskrifterna, se rundatabasen Runor. I de fall 

där datering till en period har gjorts på annan grund än inskriftens stilgruppering anges detta 

i kolumnen ”Annan datering”. 

 

Signum Form Stil Annan datering Period Ändelse 

Dr 107 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 108 þonsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 109 þani  Rak Efter-Jelling Tidig i 

Dr 115 þasi Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 116 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 120 þonsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 121 þonnsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 122 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 123 þonsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 127 þoasi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 129 þasi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 130 þonsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 131 þonsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 149  þansi Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 154  þonsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 155 þonsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 213 þasi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 220 þinsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 228 ...asi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 259 þonsi  Rak Kristen Efter-Jelling Tidig si 

Dr 260 þasi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 262 þansi Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 265  þisi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 266 þasi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 268 þaisi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 270 þasni  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 272  iasi  ? Efter-Jelling Tidig si 

Dr 275 þainsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 
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Dr 276 þaisi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 278 þainsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 279 þasi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 280 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 281 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 282 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 283 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 288 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 289 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 291 þansi  Fp Efter-Jelling Tidig si 

Dr 295 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 296 þansi  Fp Efter-Jelling Tidig si 

Dr 297 þasi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 316 þisi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 325 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 335 þansi Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 338 þasi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 343 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 345 þensa Fp Kristen Efter-Jelling Tidig sa 

Dr 351  þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 62 þensi Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 63 þonsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 66 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 67 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 68 þonsi  Rak? Efter-Jelling Tidig si 

Dr 69 þansi  Rak Kristen Efter-Jelling Tidig si 

Dr 77 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 78 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 83 þensi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 91 þisi Rak Kristen Efter-Jelling Tidig si 

Dr 94 þasi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 96 þonsi  Rak Kristen Efter-Jelling Tidig si 

Dr 97 þonsi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

Dr 98 þani  Rak Efter-Jelling Tidig i 

Dr 99 þansi  Rak Efter-Jelling Tidig si 

DR AUD1995;279 þansi  ? Ca. 1000 e.Kr. Tidig si 

DR EM85;265 þinsi  ? Ca. 1000 e.Kr. Tidig si 

Gs 11 þino Pr 2  Tidig a 

Gs 16B þana Rak?  Tidig a 

Gs 7 þino Rak  Tidig a 

Hs 10 þina Pr 2  Tidig a 
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Hs 11 þina Pr 2  Tidig a 

Hs 12 þina Rak  Tidig a 

Hs 14A þina Fp, Pr 2, Pr 1   Tidig a 

Hs 15 þina Rak  Tidig a 

Hs 21 þina Rak  Tidig a 

Hs 6 þinsa Pr 1  Tidig sa 

J RS1928;66 þino Pr 3  Sen a 

M 1 þinsa Pr 1  Tidig sa 

M 14 þina Pr 2?  Tidig a 

M 15 þino Pr 2?  Tidig a 

M 5 þino Pr 2  Tidig a 

M 9 þina Pr 3  Sen a 

Nä 11 þensa Pr 2?  Tidig sa 

Nä 15 þana Fp  Tidig a 

Nä 9 þna Rak  Tidig a 

Sm 101 þansi Rak  Tidig si 

Sm 125 þinsi Pr 1?  Tidig si 

Sm 133 þaisi Rak?  Tidig si 

Sm 166 þena Pr 4  Sen a 

Sm 19 þana Rak  Tidig a 

Sm 28 -ana Rak  Tidig a 

Sm 39 þana Rak?  Tidig a 

Sm 42 þansi Rak  Tidig si 

Sm 44 þana Rak  Tidig a 

Sm 48 þosi Rak?  Tidig si 

Sm 52 þonsi Rak  Tidig si 

Sm 53 þana Rak?  Tidig a 

Sm 5A þana Rak  Tidig a 

Sm 61 þana Rak  Tidig a 

Sm 69 þana Rak?  Tidig a 

Sm 71 þena Rak  Tidig a 

Sm 77 þonsi Rak  Tidig si 

Sm 85 ...nsi Fp  Tidig si 

Sö 102 þinsa Pr 2  Tidig sa 

Sö 104 þina Fp, Pr 2?, Pr 1  Tidig a 

Sö 107 þnsi Pr 2?  Tidig si 

Sö 108 þansi Fp  Tidig si 

Sö 110 þansi Fp  Tidig si 

Sö 112 þansi Fp  Tidig si 

Sö 123 þansi Rak  Tidig si 

Sö 131 þansi Rak  Tidig si 
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Sö 137A þ--si Rak  Tidig si 

Sö 14 þansi Fp  Tidig si 

Sö 148 þansi ?  Tidig si 

Sö 152 þansi Kb?  Tidig si 

Sö 154P þansi Pr 1  Tidig si 

Sö 158 þansi Fp  Tidig si 

Sö 159 þansi Pr 1?  Tidig si 

Sö 164 þansi Rak  Tidig si 

Sö 177 þina Kb  Tidig a 

Sö 179 þinsa Fp  Tidig sa 

Sö 183 þansa Fp  Tidig sa 

Sö 184 þinsa Kb  Tidig sa 

Sö 187 þensa Pr 2?  Tidig sa 

Sö 19 þensa Pr 3  Sen sa 

Sö 190 þinsa Pr 2  Tidig sa 

Sö 194 þina Fp  Tidig a 

Sö 196 þna Fp  Tidig a 

Sö 198 þina Fp  Tidig a 

Sö 199 þina Fp  Tidig a 

Sö 200 þtina Fp  Tidig a 

Sö 202 --na Fp  Tidig a 

Sö 203 þina Pr 3  Sen a 

Sö 210 þina Fp  Tidig a 

Sö 211 þasi Fp  Tidig si 

Sö 212 þina Fp  Tidig a 

Sö 214 þina Fp  Tidig a 

Sö 217 þena Fp  Tidig a 

Sö 222 þina Pr 3  Sen a 

Sö 224 þinsa Fp  Tidig sa 

Sö 237 þina Pr 3, Pr 2  Sen a 

Sö 250 þina Fp  Tidig a 

Sö 251 þina Pr 2  Tidig a 

Sö 256 þina Pr 1  Tidig a 

Sö 258 þinsi Fp  Tidig si 

Sö 269 þina Pr 2, Pr 1  Tidig a 

Sö 272 þena Pr 2, Pr 1  Tidig a 

Sö 280 þna Sod  Tidig a 

Sö 288 þinsa Pr 2  Tidig sa 

Sö 291 þinsa Pr 2  Tidig sa 

Sö 292 þina Pr 3  Sen a 

Sö 296 þinsi Fp  Tidig si 
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Sö 297 þino Pr 2  Tidig a 

Sö 298 þina Pr 3  Sen a 

Sö 3 ...isa Fp  Tidig sa 

Sö 30 þina Fp  Tidig a 

Sö 304 þinsa Fp  Tidig sa 

Sö 305 þinsa Pr 3  Sen sa 

Sö 307 þinsa Rak  Tidig sa 

Sö 323 þinsa Rak?  Tidig sa 

Sö 33 þinsa Fp  Tidig sa 

Sö 333 þina Fp  Tidig a 

Sö 335 þana Fp  Tidig a 

Sö 338A þina Pr 4  Sen a 

Sö 339 þinsa Rak  Tidig sa 

Sö 343 þina Kb  Tidig a 

Sö 344 þinsa Pr 3  Sen sa 

Sö 350 þensa Fp  Tidig sa 

Sö 352A þansi Fp  Tidig si 

Sö 360 þisi Rak  Tidig si 

Sö 367 þinsi Rak  Tidig si 

Sö 382 þinsa Pr 1  Tidig sa 

Sö 45 þansi Fp  Tidig si 

Sö 46 þansi Rak  Tidig si 

Sö 49 þansi Fp  Tidig si 

Sö 52 þinasi Fp  Tidig si 

Sö 53 þansi Rak?  Tidig si 

Sö 55 þena Pr 2  Tidig a 

Sö 61 þina Pr 2  Tidig a 

Sö 62 þansi Pr 1  Tidig si 

Sö 64 þinsa Pr 1  Tidig sa 

Sö 65 þansi Pr 1  Tidig si 

Sö 67 þena Pr 2?  Tidig a 

Sö 71 þasi Rak  Tidig si 

Sö 72 þansi Fp  Tidig si 

Sö 73 þansi Rak  Tidig si 

Sö 74 þansi Pr 1  Tidig si 

Sö 88 þansi Fp  Tidig si 

Sö 9 þansi Fp  Tidig si 

Sö 91 þansi Fp  Tidig si 

Sö 96 þansi Fp  Tidig si 

Sö FV1948;295 ...si Fp  Tidig si 

Sö FV1958;242 þina Kb  Tidig a 
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Sö FV1973;189 þisa Rak  Tidig sa 

Sö SB1965;19 þina Pr 2  Tidig a 

U 1 þana Pr 2?  Tidig a 

U 1009 þino Pr 3  Sen a 

U 1016 þinsa Pr 2  Tidig sa 

U 103 þina Pr 1  Tidig a 

U 1033A þisa Rak?  Tidig sa 

U 1035 þina Pr 4?  Sen a 

U 1043 þino Pr 3, Pr 4  Sen a 

U 1076 þina Pr 4?  Sen a 

U 1092 þina Pr 4  Sen a 

U 1098 þina Pr 4?  Sen a 

U 1138 ...insa Pr 4?  Sen sa 

U 1139 þina Pr 2?  Tidig a 

U 1143 þinsi Pr 1?  Tidig si 

U 1145 þino Pr 3, Pr 3  Sen a 

U 1146 þinsa Pr 1  Tidig sa 

U 1151 þana Fp  Tidig a 

U 1153 þina Fp  Tidig a 

U 1154 þina Fp  Tidig a 

U 1156 þina Fp  Tidig a 

U 1157 þina Fp  Tidig a 

U 1163 þina Pr 2 1066–1099 e.Kr. Sen a 

U 1172 þina Fp  Tidig a 

U 1174 þina Pr 4  Sen a 

U 119 þina Pr 3  Sen a 

U 135 þana Pr 2  Tidig a 

U 151 þina Pr 3, Pr 4  Sen a 

U 152 þina Pr 4  Sen a 

U 160 þina Pr 1  Tidig a 

U 169 þina Rak  Tidig a 

U 170 þina Pr 3?  Sen a 

U 18 þina Fp?  Tidig a 

U 186 þina Pr 2  Tidig a 

U 19 þensa Rak  Tidig sa 

U 194 þino Pr 3  Sen a 

U 200 þina Rak  Tidig a 

U 201 þina Pr 1  Tidig a 

U 203 þino Pr 3  Sen a 

U 209 þinsa Pr 4  Sen sa 

U 212A þina Pr 3, Pr 2  Sen a 
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U 22 þina Pr 3, Pr 2  Sen a 

U 237 þina Pr 3, Pr 4  Sen a 

U 238 þina Pr 3  Sen a 

U 240 þino Pr 3  Sen a 

U 258 þina Rak  Tidig a 

U 274 þina Pr 4?  Sen a 

U 29 þinsa Pr 4  Sen sa 

U 302 þina ? 1000–1033 e.Kr. Tidig a 

U 319 þinsi Rak  Tidig si 

U 32 þana Pr 1  Tidig a 

U 321A þinsa Pr 4  Sen sa 

U 322 þina Pr 3, Pr 4  Sen a 

U 324 þina Pr 1  Tidig a 

U 328 þina Pr 1  Tidig a 

U 331 þina Pr 3  Sen a 

U 335 þina Pr 1  Tidig a 

U 336 þina Rak  Tidig a 

U 338A þina Rak  Tidig a 

U 34 -ina Pr 1  Tidig a 

U 341 þensa Rak  Tidig sa 

U 343 þino Pr 3?  Sen a 

U 346 þino Pr 3, Pr 4  Sen a 

U 349 þina Rak  Tidig a 

U 35 þinsa Pr 2  Tidig sa 

U 354 þinsa Pr 2  Tidig sa 

U 356 þino Pr 3  Sen a 

U 358 þina Rak  Tidig a 

U 37 þinsa Pr 2  Tidig sa 

U 371 þina Rak  Tidig a 

U 372 þino Pr 2  Tidig a 

U 375 þino Pr 2  Tidig a 

U 379 þensa Kb  Tidig sa 

U 389 þina Pr 4  Sen a 

U 39 þisa Pr 2  Tidig sa 

U 393 þina Pr 3, Pr 2  Sen a 

U 409 þino Pr 3  Sen a 

U 414 þina Pr 1?  Tidig a 

U 419 þino Pr 2  Tidig a 

U 421 þina Pr 4?  Sen a 

U 422 ...si Rak?  Tidig si 

U 423 þino Pr 3  Sen a 
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U 424 þina Pr 3?  Sen a 

U 426 þina Pr 1  Tidig a 

U 429 þinsa Pr 2?  Tidig sa 

U 430 þina Pr 1  Tidig a 

U 431 þino Pr 2  Tidig a 

U 438 þino Pr 3?  Sen a 

U 439 þina Fp  Tidig a 

U 453 þian Pr 3  Sen a 

U 454 þina Pr 3  Sen a 

U 455 þina Pr 4  Sen a 

U 457 þentsa Pr 1  Tidig sa 

U 461 þina Pr 2  Tidig a 

U 474 þensa Pr 1  Tidig sa 

U 478 þensa Pr 1  Tidig sa 

U 480 þina Pr 3  Sen a 

U 490 þina Rak  Tidig a 

U 494 þina Pr 3?  Sen a 

U 504 þina Rak  Tidig a 

U 508 þina Rak  Tidig a 

U 512A -...na Rak  Tidig a 

U 513 þin-a Pr 2  Tidig sa 

U 518 þina Rak  Tidig a 

U 527 ...si Pr 3  Sen si 

U 539B þina Rak  Tidig a 

U 56 þinsa Pr 2  Tidig sa 

U 58 þi-sa Pr 4  Sen sa 

U 586 þina Rak  Tidig a 

U 599 þinsa Pr 3, Pr 4?  Sen sa 

U 61 þina Rak  Tidig a 

U 613 þinsa Pr 3, Pr 4  Sen sa 

U 614 þinsa Pr 3  Sen sa 

U 615 þansa Kb  Tidig sa 

U 617 þina Rak  Tidig a 

U 621 þina Pr 2  Tidig a 

U 626 þeno Pr 2?  Tidig a 

U 627 þesa Pr 3?  Sen sa 

U 629 þino Pr 3  Sen a 

U 630 þeno Pr 2  Tidig a 

U 644 þina Fp  Tidig a 

U 645 þino Pr 3  Sen a 

U 646 þino Pr 3?  Sen a 
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U 648 þina Pr 4  Sen a 

U 649 þeno Pr 2  Tidig a 

U 651 þina Pr 2  Tidig a 

U 652 þinsa Pr 2  Tidig sa 

U 654 þena Fp  Tidig a 

U 661 þina Fp  Tidig a 

U 668 þensa Pr 3  Sen sa 

U 669 þinsa Pr 4  Sen sa 

U 671 þeno Fp  Tidig a 

U 676 þeno Pr 2  Tidig a 

U 679 þino Pr 2  Tidig a 

U 681 þisa Pr 3, Pr 2  Sen sa 

U 685 þina Pr 2  Tidig a 

U 690 ...nsa Pr 3  Sen sa 

U 692 þansa Pr 3  Sen sa 

U 70 ...sa Pr 1  Tidig sa 

U 700 þinsa Fp  Tidig sa 

U 703 þisa Pr 3  Sen sa 

U 716 þina Pr 4  Sen a 

U 719 þino Pr 4  Sen a 

U 720 þensa Pr 2, Pr 1  Tidig sa 

U 726 þina Fp  Tidig a 

U 729 þiasn Pr 3  Sen sa 

U 732 þina Fp  Tidig a 

U 74 þisa Pr 3  Sen sa 

U 746 þina Pr 4  Sen a 

U 75 þina Pr 4  Sen a 

U 750 þinsa Pr 3  Sen sa 

U 755 þina Fp  Tidig a 

U 758 þina Pr 4  Sen a 

U 759 þini Pr 4  Sen i 

U 762 þina Fp  Tidig a 

U 763 þinsa Pr 4  Sen sa 

U 764 þinsn Pr 4  Sen sa 

U 768 þina Fp  Tidig a 

U 769 þina Fp  Tidig a 

U 771 þino Pr 3, Pr 4  Sen a 

U 774 þina Fp  Tidig a 

U 775 linsa Pr 4  Sen sa 

U 785 þtino Pr 1  Tidig a 

U 786 þina Fp  Tidig a 
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U 792 þtina Fp  Tidig a 

U 793 þina Fp  Tidig a 

U 802 þansi Fp, Pr 1  Tidig si 

U 809 þinsi Fp  Tidig si 

U 810 þisa Pr 3  Sen sa 

U 817 þino Pr 3?  Sen a 

U 818 þinsi Fp?  Tidig si 

U 819 þena Pr 3  Sen a 

U 821 þina Pr 4  Sen a 

U 824 þina Pr 3, Pr 4  Sen a 

U 828 þino Pr 4  Sen a 

U 829 þinsa Pr 3  Sen sa 

U 829 þisa Pr 3  Sen sa 

U 839 þina Pr 4  Sen a 

U 840 þina Pr 4  Sen a 

U 845 þina Pr 2  Tidig a 

U 847 þino Pr 4  Sen a 

U 848 þina Pr 4  Sen a 

U 855 þina Pr 2 ?  Tidig a 

U 857 þina Fp  Tidig a 

U 860 þino Pr 3  Sen a 

U 862 þinsa Pr 4  Sen sa 

U 864 þino Pr 2?  Tidig a 

U 866 þino Pr 4?  Sen a 

U 870 þinsa Pr 2  Tidig sa 

U 871 þino Pr 4  Sen a 

U 873 þinsa Pr 3  Sen sa 

U 875 þino Pr 3  Sen a 

U 879 þina Pr 4  Sen a 

U 886A ...ina Pr 4  Sen a 

U 895 þinsa Pr 4  Sen sa 

U 903 þino Pr 3?  Sen a 

U 911 þina Pr 4?  Sen a 

U 920 þinsa Kb  Tidig sa 

U 932A þino Pr 3, Pr 4  Sen a 

U 956 þino Pr 3  Sen a 

U 95A þinsa Rak  Tidig sa 

U 961 þina Pr 4  Sen a 

U 978 þina Pr 2  Tidig a 

U 986 þino Pr 3, Pr 4?  Sen a 

U 987 þino Pr 3  Sen a 
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U 990 þana Fp  Tidig a 

U 998 þino Pr 2  Tidig a 

U ATA5734/59A ...ni Rak  Tidig i 

U FV1958;250 þina Pr 3  Sen a 

U FV1973;194 þino PR 4  Sen a 

U FV1983;228 þensa Pr 3  Sen sa 

U FV1992;156 þansi Pr 2  Tidig si 

U FV1992;157 þina Fp  Tidig a 

U FV1992;169 þinsa Rak  Tidig sa 

Vg 102 þonsi Rak?  Tidig si 

Vg 104 þRnsR Rak, Pr 1?  Tidig si 

Vg 105 þansi Fp  Tidig si 

Vg 108 þonsi Rak  Tidig si 

Vg 11 þino Fp?  Tidig a 

Vg 112 þonsi Rak?  Tidig si 

Vg 113 þaisi Rak  Tidig si 

Vg 114 þonsi Rak?  Tidig si 

Vg 116 þosi Rak  Tidig si 

Vg 122 þinsi Fp  Tidig si 

Vg 123 þasi Rak  Tidig si 

Vg 124 þansi Rak  Tidig si 

Vg 127 þensi Fp  Tidig si 

Vg 128 þina Rak  Tidig a 

Vg 13 þikno Fp  Tidig a 

Vg 130 þesi Pr 1  Tidig si 

Vg 133 þisi Rak  Tidig si 

Vg 135 þinsi Rak  Tidig si 

Vg 137 þansi Rak  Tidig si 

Vg 15 þino Fp  Tidig a 

Vg 152 þani Rak  Tidig i 

Vg 154 þonsi Rak  Tidig si 

Vg 155 þna Rak  Tidig a 

Vg 157 þesi Fp  Tidig si 

Vg 158 þesi Pr 1  Tidig si 

Vg 16 þisi Rak  Tidig si 

Vg 160 þansi Rak  Tidig si 

Vg 161 þonsi Rak  Tidig si 

Vg 162 þina Fp  Tidig a 

Vg 173 þena Rak  Tidig a 

Vg 174 þena Rak  Tidig a 

Vg 175 þensi Rak  Tidig si 
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Vg 178 þonsi Pr 1  Tidig si 

Vg 179 þesi Fp  Tidig si 

Vg 18 þai Rak  Tidig i 

Vg 181 þesi Pr 1  Tidig si 

Vg 182 þena Fp  Tidig a 

Vg 183 þena Rak  Tidig a 

Vg 184 þesi Fp  Tidig si 

Vg 187 þana Rak  Tidig a 

Vg 189 þani Fp  Tidig i 

Vg 192 þena Rak  Tidig a 

Vg 195 þani Rak  Tidig i 

Vg 197 þesi Rak  Tidig si 

Vg 198 þana Rak?  Tidig a 

Vg 3 þni Rak  Tidig i 

Vg 30 þisi Rak  Tidig si 

Vg 35 þonsi Rak  Tidig si 

Vg 37 þonsi Rak?  Tidig si 

Vg 39 þasi Rak?  Tidig si 

Vg 4 þinsi Rak  Tidig si 

Vg 40 þasi Rak?  Tidig si 

Vg 45 þesi Rak?, Fp  Tidig si 

Vg 47 þansi Rak  Tidig si 

Vg 49 --si Rak?  Tidig si 

Vg 50 þina Pr 2 Ca. 1100 e.Kr. Sen a 

Vg 51 þansi Rak?  Tidig si 

Vg 53 þina Pr 3, Pr 2  Sen a 

Vg 55 þansi Pr 2  Tidig si 

Vg 56 þasi Rak  Tidig si 

Vg 59 þonsi Rak  Tidig si 

Vg 66 þonsi Rak?  Tidig si 

Vg 73 þensi Rak  Tidig si 

Vg 74 þonsi Rak  Tidig si 

Vg 75 þasi Rak Ca. 1100 e.Kr. Sen si 

Vg 77 þansi Rak  Tidig si 

Vg 8 þena Fp  Tidig a 

Vg 9 þina Rak  Tidig a 

Vg 90 þonsi Rak  Tidig si 

Vs 18 þinsa Fp  Tidig sa 

Vs 19 þinsa Fp  Tidig sa 

Vs 21 þina Fp  Tidig a 

Vs 32 ...-no Pr 3, Pr 4  Sen a 
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Vs FV1988;36 þina Fp  Tidig a 

Ög 10 þisa Rak  Tidig sa 

Ög 103 þinsi Fp  Tidig si 

Ög 104 þinsi Fp  Tidig si 

Ög 11 þena Rak  Tidig a 

Ög 112 þisi Rak  Tidig si 

Ög 113 þena Pr 3?, Pr 2  Tidig a 

Ög 118 þana Rak  Tidig a 

Ög 119 þoi Rak  Tidig i 

Ög 121 þani Rak  Tidig i 

Ög 124 þina Rak?  Tidig a 

Ög 128 þinasa Rak  Tidig sa 

Ög 13 þinsa Fp  Tidig sa 

Ög 132 þena Pr 3?, Pr 2  Tidig a 

Ög 133 þesa Rak  Tidig sa 

Ög 134 þansi Rak  Tidig si 

Ög 135 þisa Pr 3?, Pr 2  Tidig sa 

Ög 14 þasi Rak?  Tidig si 

Ög 143 þesi Rak  Tidig si 

Ög 144 þena Pr 3, Kb?, Pr 2  Sen a 

Ög 146 þina Fp  Tidig a 

Ög 148 þasi Rak  Tidig si 

Ög 149 þonsi Rak?  Tidig si 

Ög 151 þansi Rak  Tidig si 

Ög 155 þasi Rak?  Tidig si 

Ög 165C þansi Rak  Tidig si 

Ög 170 þansi Fp  Tidig si 

Ög 172 þina Fp  Tidig a 

Ög 176 þonsi Rak  Tidig si 

Ög 179 þonsi Fp  Tidig si 

Ög 187 þana Rak  Tidig a 

Ög 192 þini Rak?  Tidig i 

Ög 194 þina Pr 1  Tidig a 

Ög 196 þasi Rak?  Tidig si 

Ög 20 þana Rak  Tidig a 

Ög 201A þensi Rak  Tidig si 

Ög 203 þensi Rak  Tidig si 

Ög 207 þensi Rak  Tidig si 

Ög 208 þini Rak  Tidig i 

Ög 21 þina Rak?  Tidig a 

Ög 210 þesi Kb  Tidig si 
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Ög 211 þensi Rak  Tidig si 

Ög 214 þisi Pr 3?, Pr 2  Tidig si 

Ög 215 þansi Rak?  Tidig si 

Ög 219 þansi Rak  Tidig si 

Ög 221 þasi Fp  Tidig si 

Ög 222 þana Rak?  Tidig a 

Ög 223 þana Rak?  Tidig a 

Ög 224B þansi Rak, Fp  Tidig si 

Ög 225 þinsa Fp  Tidig sa 

Ög 23 þina Fp  Tidig a 

Ög 230 þisa Fp?  Tidig sa 

Ög 232 þinsa Fp  Tidig sa 

Ög 233 þasa Rak?  Tidig sa 

Ög 234 þisa Rak  Tidig sa 

Ög 235 þisa Rak  Tidig sa 

Ög 236 þansa Rak  Tidig sa 

Ög 237 þina Rak  Tidig a 

Ög 238 þaosi Rak  Tidig si 

Ög 239 þena Fp  Tidig a 

Ög 31 þina Rak?  Tidig a 

Ög 32 þina Fp  Tidig a 

Ög 34 þana Rak  Tidig a 

Ög 42 þana Rak  Tidig a 

Ög 47 þinsi Pr 4  Sen si 

Ög 60 þonsi Rak?  Tidig si 

Ög 64 þisi Rak?  Tidig si 

Ög 66 þisi Fp  Tidig si 

Ög 67 þana Rak  Tidig a 

Ög 71 þansi Rak  Tidig si 

Ög 82 þasi Rak  Tidig si 

Ög 83 þasi Pr 2?, Pr 1  Tidig si 

Ög 86 þensa Pr 3?  Sen sa 

Ög 9 þisa Pr 3  Sen sa 

Ög 92 þonsi Rak  Tidig si 

Ög 93 þisa Fp  Tidig sa 

Ög 96 þaasi Rak  Tidig si 

Ög 97 þnsa Rak  Tidig sa 

Ög 98 þansi Rak  Tidig si 

Ög 99 þisa Pr 2  Tidig sa 

Ög FV1950;341 þasi Fp  Tidig si 

Ög FV1959;95 þisa Fp  Tidig sa 
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Ög FV1966;102 þansi Fp  Tidig si 

Ög FV1975;174 þinsa Fp  Tidig sa 

Ög HOV4;18 þ...na Pr 3, Pr 2  Sen a 

Ög HOV8;19 þasi Rak?  Tidig si 

Öl 12 þina Pr 3?, Pr 2  Tidig a 

Öl 13 þina Rak  Tidig a 

Öl 15 þinsi Rak  Tidig si 

Öl 17 þena Rak  Tidig a 

Öl 19 þina Pr 4  Sen a 

Öl 28 þinsa Pr 2?  Tidig sa 

Öl 36 þina Pr 3, Pr 2  Sen a 

Öl 37 þina Pr 3  Sen a 

Öl 40 þina Pr 2  Tidig a 

Öl 41 þina Pr 3  Sen a 

Öl 42 þinsi Rak?  Tidig si 

Öl 9 þina Pr 3?, Pr 2  Tidig a 

Öl Köping58 þinsa Rak?  Tidig sa 

 


