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Abstract
In inscriptions with Dalecarlian runes from the early 1500s, the same ortho
graphic principles are applied that were used widely during the Viking Age in 
Scandi navia, where a voiced and a voiceless consonant with the same manner 
and place of articulation could be represented by the same rune. It is highly 
un likely that the Viking Age type orthographic system of consonants so con
sequently applied could have been derived from a contemporary learned runic 
tradition. It simply seems to be an archaic feature preserved from the Viking 
Age, throughout the medieval period and into the early 1500s in Dalecarlia. 
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Helmer Gustavson (2003, 2004) har övertygande argumenterat för 
att det skett ett brott i runtraditionen i Dalarna vid 1500talets slut 

genom en medveten runreform där runorna anpassas till det latinska alfa
betet genom att varje runa motsvarar en latinsk bokstav. De inskrifter 
med dalrunor som är tillkomna före ca 1575 verkar däremot utgöra ”en 
natur lig fortsättning av de medeltida runorna” och vittnar om ”en obruten 
tradi tion” (Gustavson 2003, 263). Gustavson uppskattar antalet inskrifter 
i denna grupp till ”bortåt trettio” (2003, 261). Av dem är ett tiotal tydligt 
läs bara och med meningsfulla texter. Dessa presenteras och diskuteras 
här i denna artikel.

Vad som har betecknats som ”En av de äldsta i denna grupp” av tidiga 
inskrifter (Gustavson 2004, 70) är skriven på en primstav från Månsta 
i Älvdalens socken (D Rv243; renritning av runorna i Gustavson och 
Hallon quist 1994, 162). Texten lyder:

käristin : haf : skärifaþ : baþä : bäräim oh : runär : um : nikulåsär 
mäsutahin
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En transkribering till samtida dalmål borde lyda Kristin hav skrivað baðä 
präim oӡ runär um Nikulåsär mässudaӡin ’Kristin har skrivit både prim 
och runor på Niklas mässo dagen’. Namnet brukar återges Kärstin, men 
efter som ä verkar vara konsekvent epentetisk vokal i inskriften är det tro
ligare Kristin. En bruna används alltså för p och en truna för d. Dess utom 
används hrunan för frikativt g (här transkriberat ӡ). Runan î nyttjas en
bart för tonande dental frikativa ð, inte för klusilt d (som alltså i stället 
repre senteras av trunan). Därför bör î i dessa tidiga dalrune inskrifter 
trans littereras þ och inte d. Runan ska också därmed till ursprunget ses 
som en variant av runan d och inte som ett latinskt D.

Flera ortografiska drag i inskriften kan sammanfattas som att man ver
kar följa principen att en och samma runa används både för tonande och 
ton lös konsonant: b för både b och p, t för både d och t, h för både ӡ (frika
tivt g) och h. En annan ålderdomlighet i inskriften är runan y för o i oh 
oӡ ’och’ (Gustavson 2004, 70).

På en annan primstav med okänd fyndort från Mora socken (D Rv244; 
ren ritning i Gustavson och Hallonquist 1994, 163, samt Gustavson 2003, 
262) står det i translitterering:

iah : takär : härrannum : fär-l : hn er kuoþ : oh : hans : kuoþhiät : uarrar 
: äuiniliha

I transkribering blir texten: Jaӡ takkär härranum fär att han är guoð oӡ 
hans guoðhiät warar äwinniliӡa ’Jag tackar Herren för att han är god och 
hans godhet varar evinnerligen.’ Inskriften har daterats till den andra 
perioden av dalrunor, dvs. ”från omkring 1575 till början av 1600talet” 
(Gustav son 2003, 262; så även Gustavson och Hallonquist 1994, 163). Men 
denna datering kan ifrågasättas. Där finns inga novationer som motiverar 
detta, men däremot flera ålderdomliga drag av samma typ som på Kristins 
primstav: k för klusilt g, h för både h och ӡ, runan y för o i oh. En skillnad 
gentemot den förra primstavens ristning är att runan õ förekommer som 
tecken för o i kuoþ och kuoþhiät, men detta är tvärtom ett argument för 
en tidig datering av inskriften. Om man ser till användningen av runan y 
för o i Dalarna är det nämligen tydligt att runan överallt står för ǫ < au.

Ordet ok har som bekant historisk diftong au och återfinns med 
skrivningen yh oh även i en annan dalruneinskrift som räknats till den 
tidiga gruppen under 1500talet (Gustavson och Hallonquist 1994, 162 
med renritning). Det rör sig om en inskrift på en kista i Per Olsgården i 
Åsens by i Älvdalen (D Rv88):

tretiu skin oh ata min trettiu skin oӡ atta min ’trettio skinn och åtta (är) mina’
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I en inskrift i ett härbre (D Fv2013;283) som dendrokronologiskt daterats 
till 1495 i Gullågården i Höjen i Våmhus socken står det yruc orus Orus 
’Orsa’ (Fridell 2019). Förleden i Orus är Oreälvens namn *Ora < *Aura. 

Väx lingen mellan y och õ i inskriften D Rv44 på primstaven från 
Mora socken följer alltså konsekvent variationen mellan ǫ < au och o. 
Att denna distinktion upprätthålles kan inte sägas vara ett ungt drag som 
berättigar till att datera inskriften till den andra dalruneperioden från 
1575 till 1600talets början. I stället hör den tydligt hemma i samma tid 
som Kristins inskrift på primstaven från Älvdalen.

Tre andra primstavar med identisk text – ’Hallarv har gjort. Olav äger 
detta.’ – brukar också räknas till den äldsta perioden och dateras till 
”1500talets första hälft” (Gustavson 2003, 259):

halarfer afer kart ulafer iher þeta (D Rv241 Vattnäs, Mora socken, renritning 
i Gustavson och Hallonquist 1994, 162)

…rfer afer kart ulafer iher þeta (D Rv242 Fåsås fäbodar, Färnäs, Mora 
socken)

ha-arfer afer kart ulafer iher þeta (D Rv288 okänd fyndort, Älvdalens 
socken, bild i Gustavson 2003, 260)

På en av dessa primstavar finns årtalet 1504 med arabiska siffror, men det 
är oklart om det verkligen daterar inskriften (Hallonquist 1994, 192).

I dessa korta inskrifter finns ändå med några av de tidiga drag som 
note rats ovan: h för både h (halarfer) och frikativt g (iher), k för klusilt g 
(kart). Dessa drag finns även på en annan primstav med dunkel inledning, 
där …ärin : iäh(är) skulle kunna vara ett personnamn plus verbet äger:

…ärin : iäh(är): iuan : hafär : ka(r)t (D Rv248 Älvdalen, Älvdalens socken; 
parentes markerar osäker läsning)

Två andra korta inskrifter har, trots likheter, givits dateringar till en se
nare period:

ulåfä : afä : kart
ulåfä : afä kart (D Rv77 okänd fyndort, Älvdalens socken, två vävlättor, ren
rit ning i Gustavson och Hallonquist 1985, 9, samt Gustavson och Hallonquist 
1994, 174)

ulafe : afe kart ul 
nise hansun (D Rv289 okänd fyndort, Älvdalens socken, primstav, renritning 
i Gustavson 2003, 260)
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Inskriften D Rv289 är enligt Adolf Noreen (Boëthius, Levander och 
Noreen 1906, 86) ”säkerligen från 1600talet”, medan D Rv77 har daterats 
till ”början av 1600talet” (Gustavson och Hallonquist 1985, 9) eller ”slutet 
av 1500talet” (Gustavson och Hallonquist 2003, 174). Skälet är bort fallet 
av r i afä ’haver’, som antas ha skett mot slutet av 1500talet (Gustav
son och Hallon quist 2003, 174). Detta kan säkert motivera en senare 
datering relativt Hallarvs primstavar, men kanske inte en absolut date
ring till slutet av 1500talet, eftersom formen kart ändå är ett tidigt drag. 
I alla andra senare inskrifter där former av verbet göra återfinns, skrivs 
det genom gående med dalrunan g. Därför förefaller en datering av dessa 
båda inskrifter till 1500talets mitt – och därmed till den första perioden 
– troligast.

I ytterligare en inskrift förekommer t för d, vilket skulle kunna motivera 
att den förs till den äldsta perioden:

anters olsun aferist (Nyfynd 2014, Brunnsberg, Älvdalens socken; Kitzler 
Åhfeldt och Källström 2015, 166 f.)

Sammanfattningsvis finns det alltså i dalruneinskrifter från den första 
perioden, dvs. före ca 1575, följande ortografiska principer för kon so nant
runor:

brunan står för b och p
trunan står för d och t
krunan står för g och k
hrunan står för ӡ och h
þrunan står för ð

Man tillämpar med andra ord samma ortografi som i vikingatida run
inskrifter, där tonande och tonlös konsonant med samma artikulations sätt 
och artikula tions ställe betecknas med en och samma runa. Det är högst 
osanno likt att denna ortografi i så avancerad och konsekvent tillämp ning 
skulle ha hämtats från en samtida lärd runtradition. Det förefaller helt 
enkelt vara en arkaism bevarad i obruten tradition från vikingatid över 
medel tid in i 1500talet. Att så kunnat ske i Övre Dalarna är egent ligen 
inte egendomligt med tanke på att språket där bevarats ålderdomligt och 
att trakten även i övrigt kännetecknats av en kulturell konservatism.

Det finns bara en handfull runinskrifter bevarade från Dalarna under 
medel tiden, men de som finns har en ortografi som inte strider mot dragen 
i de inskrifter från tidigt 1500tal, som har behandlats ovan. Det finns 
med andra ord inga motexempel som förekomst av runorna d, g eller p 
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(med undantag för en lång inskrift på latin, D Fv1980;230, som följer den 
vanliga medeltids svenska ortografin för runinskrifter på latin och hör till 
en helt annan skrift tradition och miljö), men däremot ett exempel på h för 
frikativt g:

birhir bunt (D Fv2013;282A Kråkberg, Mora socken, inskrift i ett härbre, 
daterat dendrokronologiskt till 1328–33)

Också bruket av stunget u för ǫ kan vara ett arv från vikingatid. Den 
upp ländske vikingatida runristaren Livsten använder flera gånger just 
stunget u i ordet ok ’och’ (Strid 1989, 17; Lagman 1990, 90, 117). Magnus 
Käll ström (2013, 283) har betecknat detta som ”ytterligare ett indicium på 
att vissa drag hos dalrunorna kan ha en äldre historia än vad man brukar 
räkna med”. 

Det finns visserligen endast tre kända vikingatida runinskrifter från 
Dalarna, men de visar i alla fall att runbruket fanns där då. Den kontinuitet 
från det tidiga 1500talets dalrunor bakåt till medeltiden, som Helmer 
Gustav son flera gånger har betonat (se citat i början av artikeln), verkar 
med andra ord kunna föras vidare bakåt till vikingatid. 
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