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Huvudfrågan för Lydia Klos doktorsavhandling är på vilka platser i landskapet 
de svenska runstenarna ursprungligen har varit resta, en fråga som enligt henne 
beaktats alltför lite i tidigare forskning. Medan tolkningen av själva inskrifterna, 
stenarnas visuella gestaltning och deras kulturhistoriska sammanhang har gjorts till 
föremål för flera olika studier har hittills ingen separat undersökning ägnats åt deras 
rumsliga sammanhang, påpekar hon.

Det är ett stort och ambitiöst arbete Klos lagt ned på sin avhandling, och det 
har resulterat i en betydande textmassa. Endast en knapp tredjedel av texten ägnas 
dock åt undersökningen av runstenarnas fysiska placering. En ungefär lika stor 
del innehåller detaljerade språkliga genomgångar av ord i inskrifterna som kan ge 
upplysningar om stenarna och deras ursprungliga placering. Den resterande delen 
innehåller resonemang kring gravfälten, kristnandet och runstenarnas roll som 
minnesmärken. 

Klos börjar med en relativt fyllig inledning till ämnet, som också innehåller en 
forskningshistorik med särskild inriktning på vad tidigare forskare kommit fram till 
vad gäller runstenarnas placering. Tyvärr har hon där i sin iver att visa hur lite som 
blivit gjort på området också förbigått och dessutom missuppfattat undersökningar 
som faktiskt blivit gjorda. Den genomgång av ca 300 runstenars placering som 
redan år 1990 publicerades inledningsvis i min Runstenar och utlandsfärder nämns 
således aldrig direkt fastän hon citerar ur boken på andra ställen i sin avhandling. 
I stället ges en fullkomligt felaktig uppgift där Klos påstår att jag kommit fram 
till att omkring 90 % av runstenarna har rumslig förbindelse med gravar men att 
jag i första hand tolkar stenarna som gränsmarkeringar. I själva verket redovisar 
jag att av de runstenar som inte hittats i eller intill kyrkor har 30 % anknytning 
till gravar och 26 % till väg med eller utan anslutning till bro/vad, medan 26 % kan 
knytas till trolig ägogräns. Det hela blir inte bättre av att Klos i sammanhanget 
refererar till en betydligt senare artikel av mig som inte alls innehåller någon 
sammanställning över runstensplaceringar. Även Torun Zachrissons betoning 
av runstenar som gränsmarkeringar i Gård, gräns, gravfält (1998) ges en alltför 
generell innebörd — läsaren får av Klos formulering intrycket att Zachrisson ser alla 
runstenar som gränsmarkeringar fastän hon aldrig har påstått detta.
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Klos börjar sin undersökning med en noggrann och kritisk utsortering av de 
runstenar som kan antas stå på ursprunglig plats, 730 stenar, vilket givetvis är 
en utmärkt grund för det fortsatta arbetet. Det är dock svårbegripligt varför hon 
inte redan från början för bort de runristade föremål som inte är att betrakta som 
runstenar utan låter dessa komma tillbaka i statistiken långt fram i texten. Bland 
annat finns de med i sammanställningen över andelen stenar på ursprunglig plats 
i olika landskap, vilket ger en missvisande bild av förhållandena som dessutom 
används i den tillhörande analysen i texten. 

I sin genomgång av runstenarnas placering använder sig Klos av metoden att 
undersöka på vilket avstånd från närmaste väg, bro, vatten, grav/gravfält, boplats 
etc. stenarna är resta. De avstånd hon därvid använder sig av är upp till 25, 50, 100, 
500 resp. 1000 meter oavsett vilken företeelse det handlar om. Denna metod är i 
högsta grad diskutabel och verkar alltför schablonmässig. För att en runsten skall 
anses stå vid en väg borde betydligt kortare avstånd än 25 meter gälla, medan större 
avstånd kan vara relevanta för gravfält, bland annat med tanke på bortodling. Vad 
gäller de allra största avståndsgränserna kan man undra varför de överhuvudtaget 
är medtagna. Vad man får fram med dem är nog i första hand kontakt med bebyggda 
trakter, där vi redan vet att den absoluta merparten av runstenarna blev resta. 
Överhuvudtaget saknar man i Klos ganska mekaniska analyser just resonemang 
om sambandet mellan runstenarna och den forntida bebyggelsen, en fråga som haft 
en framträdande plats inom såväl bebyggelsearkeologin som runstensforskningen 
under de senaste decennierna.

Resultatet av undersökningen är att den allra största delen av runstenarna finns 
i anslutning till gravar. I det kortaste avståndsintervallet har 33 % av runstenarna 
denna placering, det vill säga ungefär samma resultat som i min ovan refererade 
under sökning. Därnäst kommer 22 % med anknytning till andra runstenar och sten-
monument, en grupp som mig veterligen inte tidigare behandlats och som det är 
mycket bra att Klos tar upp. Därnäst kommer bäck, väg och bro i nämnd ordning 
med sammanlagt 23 % av stenarna (förutsatt att det inte föreligger överlappningar 
mellan grupperna, vilket inte klart framgår av texten), det vill säga också här i 
samma storleksordning som i ovannämnda undersökning. Klos har dock använt 
betydligt mer restriktiva kriterier när det gäller vad som kan bedömas som forntida 
vägar. 

När det gäller samband med gränser kommer Klos däremot till ett helt annor-
lunda resultat än exempelvis jag och Zachrisson. Endast 5 % av runstenarna i 
25-meters gruppen har enligt hennes resultat samband med sådana. Förklaringen 
är att hon i sina slutsatser kategoriskt bortsorterat alla anknytningar till ägogränser 
mellan byar och bara tagit hänsyn till socken-/häradsgränser och gränsrösen. Som 
skäl anför hon att i likhet med moderna vägar skulle moderna ägogränser omöjligen 
kunna överföras till vikingatida förhållanden eftersom befolkningstätheten på den 
tiden var betydligt mindre. För runstensresarna var dagens ägogränser därför inte 
relevanta, framhåller hon.

På bara några få rader avfärdar Klos således den bebyggelsehistoriska forskning 
som har en så lång tradition i Sverige. Kontinuiteten mellan sentida bygränser och 
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dem som finns belagda på jordebokskartorna från början av 1600-talet diskuteras 
överhuvudtaget inte i sammanhanget, och inte heller samma byars förekomst i 
1500-talets jordeböcker, i medeltida källor och i runinskrifterna, där de ibland sägs 
ha gått i arv. 

Klos har rätt i att vi inte säkert vet var vikingatidens ägogränser gick. De forskare 
som har framhållit dessas betydelse för runstensresandet menar givetvis inte heller 
att stenarna ifråga stått vid en gräns som dragits i exakta linjer genom landskapet. 
Snarare har de i många fall fungerat som revirmarkeringar, ibland vid en skogsväg 
som leder till byn, ibland där byns odlade mark begynner. I många fall kan de 
just därför under senare tider ha uppfattats och utnyttjats som direkta gränsstenar, 
vilket inte skulle ha blivit fallet om de inte stått just i egendomens utkanter.

I själva verket är Klos undersökning en tydlig bekräftelse på att det är så det 
har varit, för i den tabell över runstenar och gränser som hon presenterar har hon 
lycklig tvis redovisat även ägogränser, även om hon inte tagit med dem i slutsumman. 
De runstenar som är resta på mindre än 25 meters avstånd från sådana gränser 
uppgår till hela 48 % av materialet, högst bland alla de behandlade före teelserna 
och större andel än i någon annan undersökning. Vilka ägogränser som mer exakt 
avses i begreppet Grundstücksgrenze framgår visserligen inte klart — möjligen ingår 
även sentida skiften av äldre byar, vilket skulle kunna förklara att andelen blivit 
så extremt hög — men under alla omständigheter borde siffran ha stämt Klos till 
eftertanke.

Klos går också igenom förhållandet mellan runstenar och vatten, där förutom 
bäckar även åar, sjöar, kärr och havet ingår. Här blir resultatet en mycket liten andel. 
Den grundläggande bristen i denna genomgång är att hon — som hon också själv 
framhåller — inte annat än i undantagsfall har beaktat den senvikingatida havs-
nivån, vilket bland annat lett till att hon betraktar vikingatidens Mälaren som en 
insjö i stället för en havsvik. Höjdlinjen ifråga, omkring 5 meter över havet i Mälar-
dalen, går ju faktiskt lätt att få fram med hjälp av den topografiska kartan, och hon 
skulle med användning av den ha kunnat få reda på om vissa runstenar som nu är 
belägna långt från vattnet i själva verket haft direkt anknytning till vikar, farleder 
eller sanka områden där det varit motiverat med en bro eller vägbank. 

I genomgången av runtexter som kan ge upplysningar om stenarnas placering 
tar Klos upp ord som bro, väg, berg m.fl., och vad gäller stenarna själva häll, märke 
etc. Dessa huvudsakligen språkliga avsnitt ska jag som arkeolog inte gå närmare 
in på, men mot bakgrund av avhandlingens syfte ställer jag mig ändå frågande 
till varför de fått en sådan omfattning. I vissa fall gör Klos visserligen särskilt 
intressanta analyser, såsom vad gäller det svårtolkade kumbl, men för det mesta 
finns ju redan fullgoda översättningar av begreppen i Sveriges runinskrifter och 
framförallt i den särskilda förteckning över svenska runord med översättningar som 
publicerats och uppdaterats flera gånger av Lena Peterson. Denna förteckning har 
Klos vad jag kan förstå använt för att hitta de aktuella inskrifterna, men när det 
gäller översättningarna av orden saknar man den som regel i framställningen trots 
att Klos i de flesta fall kommer till samma resultat som Peterson. 

Mer intressanta är då de jämförelser Klos gör mellan inskrifternas uppgifter och 
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den placering runstenarna faktiskt har. Hon visar där att stenarna i de flesta fall 
bedömts stå i enlighet med vad som sägs i texten, men att det också finns ett stort 
antal fall där de inte gör det. Ett antal stickprov visar dock att hon här liksom tidigare 
i avhandlingen har varit alldeles för kritisk till materialet och avfärdat placeringar 
som definitivt borde ha varit förda till någon av de grupper som behandlas. 

Runblocket U 101 Södra Sätra, som nämner både väg och bro, uppges således av 
Klos inte ha någon förbindelse med någondera fastän det enligt Sveriges runinskrifter 
är beläget vid en stig genom skogen mellan Täby och Edsviken med spår efter en väg 
och utmed vilken det fanns sankmarker där kavelbroar varit nödvändiga. Liknande 
invändningar gäller U 323 Sälna med likartade textuppgifter. Den uppges av Klos 
ha trolig förbindelse med bro men sakna ursprunglig anknytning till väg, fastän 
den enligt de äldsta källorna stått vid Sälna stenbro längs vägen mellan Skånela 
och Vallentuna. Lika märkliga slutsatser dras för U 729 Ågersta, som enligt texten 
stått ”mellan byar” men som enligt Klos inte kan föras till någon i dag känd gräns, 
fastän det tydligt framgår av Sveriges runinskrifter att gränsen mellan Ågersta och 
Hummelsta gått just här före laga skiftet. Slutligen kan nämnas U 130 Nora, som är 
ristad på en häll vid byn men för vars placering Klos inte kan finna något samband 
med vare sig byR eller oðal i inskriftens ER þessi byR þæiRa oðal …

I sina sammanfattningar och slutsatser betonar Klos i stort sett endast knytningen 
mellan runstenar och gravfält. Hon gör därför en längre genomgång av bakgrunden 
till och betydelsen av gravar och gravfält under förkristen tid, följd av tankar kring 
kristnandet och runstenarnas roll i denna process. Resonemangen innehåller flera 
intressanta infallsvinklar, och tanken att runstenarna är en sorts kristen ersättning 
för de äldre monumenten och därmed fungerat som ”broar mellan det förgångna 
och framtiden” är tilltalande. 

I detta sammanhang kommer Klos lite överraskande också tillbaka till gränsfrågan, 
på så sätt att hon ser själva gravfälten som ett slags gränsmonument, och eftersom 
runstenarna är knutna till dessa blir då även dessa en markering av skiljet mellan 
in- och utmark men också en symbolisk dörr mellan de levande och de döda, menar 
hon. Hon utgår då från vissa forskares påståenden om att gravfälten mestadels låg 
omkring 500 meter från boplatserna; en uppgift som dock knappast överensstämmer 
med förhållandena i de trakter där de flesta av de undersökta runstenarna är resta. 
Gravfält i gränslägen förekommer visserligen där, men får snarare betraktas som 
undantag än som regel.

Sammanfattningsvis anser jag att avhandlingen skulle ha vunnit mycket på en 
större koncentration på huvudfrågan, runstenarnas placering i landskapet. Klos 
skulle då inte ha behövt greppa över så mycket utan bättre ha kunnat sätta sig in i 
den tidigare forskningen på området och framför allt kunnat få en större bebyggelse-
historisk insikt. Som det nu blivit har runstensplaceringar vid gravfält blivit starkt 
överbetonade på övriga lägens bekostnad, vilket lett till att stenarnas samband med 
de forntida ägoenheterna som sådana kommit i skymundan.

Avhandlingen har bra register, vilket gör det lätt att hitta runstenar som omtalas 
i texten. Som supplement finns även välritade kartor över runstenarna i de olika 
landskapen som dessutom (med undantag för det runstenstäta Uppland) är försedda 
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med nummer och därmed kommer att vara mycket användbara för forskare. Någon 
katalog över de undersökta stenarna finns däremot inte, vilket är förståeligt med 
tanke på det utrymme en sådan skulle ha upptagit. Däremot skulle det ha varit en 
fördel med förteckningar över de runstenar som tillhör en viss placeringskategori, så 
att läsaren bättre kunnat avgöra hur Klos har gjort sina bedömningar. 

Andreas Nievergelt. Althochdeutsch in Runenschrift: Geheimschriftliche volks
sprachige Griffelglossen. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 
Beihefte 11. Stuttgart: S. Hirzel Verlag, 2009. 214 pp. ISBN 978-3-7776-1671-1. € 37.00, 
sFr. 62.90.

Reviewed by Svante Fischer

Det är mycket glädjande att se att de betydande ansträngningar som gjorts inom 
nyare schweizisk runologi genom det nationella forskningsprojektet Medien
wandel — Medienwechsel — Medienwissen. Historische Perspektiven vid universitetet 
i Zürich redan gett fruktbara resultat. Man har medvetet tagit sig an ett stort och 
svårbemästrat skriftmaterial som härstammar från en materiell kultur som i huvudsak 
kommer språkvetenskapen tillgodo genom sakkunniga och lyckosamma arkeologiska 
utgrävningar och tålmodig paleografisk forskning i handskriftssamlingar. Ändå 
har man redan kunnat publicera denna studie av krypterade griffelinskrifter från 
karolingertid, liksom Martin Hannes Grafs studie av de mer intrikata runinskrifterna 
på deponerade statusföremål från den merovingertida radgravskulturen, såsom den 
tauscherade binderunan på svärdsklingan i Schretzheim grav 59 (se Marco Bianchis 
recension i denna årgång). 

Andreas Nievergelts nya bok är en utmanande och koncentrationskrävande läsning 
som ställer mycken inlärd runologisk förförståelse liksom föregivna förkunskaper 
på huvudet. Den tudelade titeln till detta verk kan dock lätt missförstås vid en 
första anblick. Vad författaren framförallt avser med huvudtiteln Althochdeutsch 
in Runenschrift är i själva verket en krypterad skrift för latinska minuskler, först 
känt från kontinentala skriptorier från 800-talet, även om det sannolikt finns en 
äldre senantik eller möjligen tidigkristen förlaga. Det handlar om knappt synliga 
ristarspår mellan de mödosamt präntade textraderna i karolingertida manuskript. 

Krypteringschiffret det rör sig om i de chiffrerade griffelinskrifterna är i 90 % av 
fallen det så kallade Notae Bonifatiae, eller bfk-chiffret. Det är ett mycket enkelt 
förskjutningschiffer, känt från klosterskriptorier sedan 800-talet. Krypteringen 
består i det att man ersätter de fem latinska vokalerna a, e, i, o, u med påföljande 
konsonanter i det latinska alfabetet: b, f, k, p, x. Här kan man påpeka att de fem 
grafer som denoterat fem vokaler sannolikt först lärts in utantill med allittererande 
minnesramsor. Noviserna i skriptorierna lär inte ha saknat humor och någon form av 
ordlek på latin med motsvarande fornhögtysk översättning låg säkert till grund för 
chiffrets minnesramsa. Senare under 1000-talet i klostret Tiefernsee infördes också 
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ett sekundärt cgl-chiffer, där man sonika tog den andra påföljande konsonanten i 
bruk. Nievergelt redogör föredömligt inledningsvis för den oinvigde hur kryptot 
fungerar. Därefter har den uppmärksamma läsaren inga större problem att förstå 
krypterade textstycken senare i boken.

Man måste också förklara den andra delen i bokens titel — Geheimschriftliche 
Griffelglossen — som syftar på skrifttypen det rör sig om, nämligen griffel inskrifter 
i form av glosor. Nievergelts arbete kan därför ses som en logisk fortsättning av 
projektledaren Elvira Glasers habilitationsskrift från Göttingen 1996 om griffelglosor 
som skriftfenomen. Som Nievergelt påpekar fanns det en rad olika sorters grifflar att 
tillgå i skriptoriet, och ju hårdare griffelmaterialet var desto djupare märken blev 
det i pergamentet. Ju mjukare griffeln är desto mer färgpigment släpper den ifrån 
sig. Detta har naturligtvis konsekvenser för bevaringsförhållanden. Till sist måste 
man kommentera termen volkssprachig. En betydande del av griffelinskrifterna är 
översättningar och kommentarer från latin till fornhögtyska

Hur mycket marginalia av det här slaget kan det tänkas existera? Nievergelt har 
samman ställt en viktig korpus av texter men av förståeliga skäl måst begränsa sig till 
ett fåtal handskrifter. Läsaren inser dock att det har funnits en subkulturell litterat 
mobil grupp som utan vidare kan ha spritt denna kunskap vida på kontinenten. 
Vad finns t.ex. i Leiden? Och vad finns i de svenska krigsbytena i Uppsala 
universitetsbibliotek och Kungliga Biblioteket från den epok då svenskar hämnings-
löst stal dyra böcker ur kontinentens förnämsta boksamlingar? En systematisk 
inter nationell studie av griffelinskrifter vore en intressant aspekt på en eventuell 
fram tida repatriering av handskrifter från Sverige till kontinenten. 

Var chifferskriften då verkligen så hemlig? Eller hade den ett annat syfte? En 
snabb frekvensanalys av griffelglosorna ger vid handen att bfk-chiffret löses utan 
någon större ansträngning av en klipsk novis. Som Nievergelt argumenterar är 
chiffret förmodlingen produkten av inlärd vana: översatta latinska glosor skulle 
denoteras på fornhögtyska med chiffer, för det är så man fått lära sig att tänka själv 
inom ramen för ett ordnat system av tvåspråkig inlärning. Eftersom det inte fanns 
någon standardiserad fornhögtyska har folk skrivit som de tyckte det lät. Ibland har 
man sökt finna synonymer på latin istället, och dessa har också stavats som det lät. 

Man frågar sig genast hur officiellt detta var i klosterskriptoriet? Skrev man helt 
enkelt fusklappar inför stränga läxförhör eller ville man hugfästa sin kunskap åt 
andra, efterkommande studerande? Genom dessa fantasiväckande fråge ställ ningar 
får den idoge läsaren en svindlande inblick i en förfluten värld av förlorad kunskap. 

Men vad har detta med runor att göra då? Nievergelts trägna arbete och dess 
betydelse för runologin kan knappast överskattas. Under andra hälften av 600-talet 
upp hör skicket att nedlägga gravgåvor på kontinenten och därmed för svinner 
möjlig heten att finna runristade föremål på alemanniska gravfält. Mellan 630 och 
750 finns alltså en lucka där runornas utveckling är svår att följa eftersom den mate-
riella kulturen manifesterar sig annorlunda i övergången från merovinger tid till 
karolinger tid. Vi måste därför flytta blickfånget till de karolingertida klostren som 
t.ex. Fleury i Frankrike, Fulda i Tyskland, Leiden i Nederländerna, och Sankt Gallen i 
Schweiz där den anglosaxiska runtraditionen kommit att anpassas till forn högtyska. 
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Nievergelt redogör för ett tiotal olika griffelinskrifter med runor på fornhögtyska 
och för runica manuscripta i totalt elva olika handskrifter bevarade i Sankt Gallen. 
Däri förekommer bland annat binderunor liksom runinskrifter på latin. Detta 
mycket viktiga material får betraktas som relativt okänt hos de flesta av dagens 
runologer och borde förhoppningsvis leda till ett ökat intresse. De fornhögtyska 
griffel inskrifterna visar nämligen på en bred folklig tradition och kan inte avfärdas 
som ”lärd spekulation”. 

Det går att spåra ljudförändringar i manuskriptrunraderna, särskilt i den långa 
runraden i Sankt Gallen handskrift 270, det s.k. Isruna-traktatet. De som skriver ned 
runraderna står inför samma problem som alla andra runkunniga vid den här tiden. 
Vad gör man när de ursprungliga ljudvärdena och runnamnen inte längre motsvaras 
av det talade språket? Det som framförallt är tydligt i manuskriptrunraderna är att 
man tacklar den andra germanska ljudskridningen stegvis, och inte med en enhetlig 
reform. 

I handskrift 270 har utvecklingen þ > d (runan Dorn) och d > t (runan Tag) 
skett, men däremot ännu inte t > z. Runan som senare skall komma att kallas Ziu 
benämns fortfarande Ti. Då runorna Ti och Tag återger samma ljud /t/ har de 
ansetts vara allografer och motsvara samma unciala t. Det finns viktiga skillnader 
mellan handskrift 270 och handskrift 878. I de hrabaniska runalfabeten i 878 har 
hela ljudövergången þ > d, d > t, t > z redan skett och runan t kallas följaktligen Ziu  
Frågan är därför om det rör sig om en förtyskad anglosaxisk runrad eller snarare 
om en fornhögtysk runrad som utökats med anglosaxiska grafer via en inlånad 
tradition.

Nievergelts bok blåser nytt liv i viktig forskning och erbjuder nya jämförande 
perspektiv för runologin. Övergångsinskrifterna i Skandinavien måste förstås 
utifrån en betraktelse av det samtida anglosaxiska och kontinentala materialet. Det 
runologiska Schweiz är inte längre enkom den skivformade granat broschen KJ 165 
Bülach, det sönderblekta Abedecarium Nordmannicum och det obskyra Isruna-
traktatet. Det vi får se i tryck är viktig grund forskning utifrån nya perspektiv. 
Projektet Medien wandel — Medien wechsel — Medien wissen. Historische Perspektiven 
fogar in Schweiz och kontinenten i diskussioner om den grafematiska övergångs-
perioden under vendeltid och vikingatid i Skandinavien samt tidig och sen anglo-
saxisk tid i Storbritannien. Det finns mycket mer att hämta ur detta projekt, och 
Niever gelts verk framstår som mycket lovande för den nya schweiziska runologin.
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Martin Hannes Graf. Paraschriftliche Zeichen in südgermanischen Runenin schrift en: 
Studien zur Schrift kultur des kontinentalgermanischen Runen horizonts. Medien-
wandel — Medien wechsel — Medien wissen 12. Zürich: Chronos Verlag, 2010. 192 pp. 
+ 19 illus trations. ISBN 978-3-0340-1012-2. CHF 38, € 24.50.

Reviewed by Marco Bianchi

Ibland ligger forskningsidéerna i luften. Att Martin H. Graf och undertecknad 
(Runor som resurs, 2008, s. 165–222) oberoende av varandra har tagit sig an ett 
liknande runinskriftsmaterial i geografiskt och kronologiskt vitt skilda områden kan 
därför kanske skyllas på mer än bara slumpen. I analysen av en viss skriftkultur 
är det av avgörande vikt att behandla samtliga aspekter av det som Graf kallar 
”Schrift wissen”. Härunder faller också sådana skriftburna yttranden som inte låter 
sig infogas i en modern uppfattning av koherent skriftbruk och som i många fall lika 
gärna kunde räknas till de helt eller delvis ornamentala ristningarna. Med sin bok 
Paraschriftliche Zeichen in südgermanischen Runeninschriften behandlar Graf en 
korpus av sydgermanska inskrifter som befinner sig i just denna gråzon.

Boken delas in i en teoretisk och en empirisk del. I första delen redogörs för den 
skrifthistoriska kontexten i det folkvandringstida Sydtyskland och den teoretiska 
ram inom vilken undersökningen befinner sig. Därtill anknutet finns också ett antal 
för undersökningen viktiga begrepp definierade. Andra delen ägnas sedan ingående 
beskrivningar, läsningar och kommentarer av tolv utvalda ristningar med runor 
och runliknande tecken. Inskrifterna är av mycket skiftande språklig dignitet; Graf 
behandlar både inskriften på bältesspännet från Pforzen med en komplett huvudsats 
och fingerringen från Bopfingen, vars ristning består av ett enda kryss som med 
väl villiga ögon kan tolkas som runan g. Alla exempel ristningar, undantaget svärds-
skidemunblecket från Bopfingen, illustreras med tydliga fotografier. I ett samman-
fattande kapitel redogörs sedan kort för undersökningens huvudsakliga resultat. 
Boken avslutas med ett fyndortsregister.

Författaren behandlar ett mycket utmanande material som är svårt att beskriva 
och systematisera med traditionella runologiska verktyg. Däremot är materialet 
av oskatt bart värde för bedömningen av skriftkulturen som helhet. Det stora 
antalet inskrifter gör det oundvikligt att behandla dem på samma villkor som de 
runo logiskt läs- och språkvetenskapligt (potentiellt) tolkningsbara inskrifterna 
och inskrifts delarna. Graf presterar mycket välkommen, eftertraktad och inte 
minst välgenomförd grundforskning i denna anda. Det är lätt att i bedömningen 
av ett sådant material hänge sig åt svårverifierade påståenden, men Graf lyckas 
på ett föredömligt sätt balansera empirin med de mer spekulativa inslagen, och 
i de fall hans utredningar bygger på osäkra antaganden markeras detta tydligt. 
Författaren är insatt inte bara i den runologiska och språkhistoriska utan också den 
historiska och arkeologiska litteraturen. Ett exempel på detta utgör behandlingen 
av kryssristningarna (med eller utan runor), där han försiktigt föreslår att dessa 
kan hänga ihop med de ägarmarkeringar som är kända från den romerska och 
tidiggermanska lagtraditionen. 
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Tyvärr får man ibland intrycket att författaren gömmer ovan antydd brist på 
handfasta resultat bakom invecklad vetenskapsprosa. Boken präglas av en kom pli-
cerad satsbyggnad som ofta gör det svårt att följa Grafs argumentation. 

Grafs kriterier för urvalet i materialdelen förblir något oklara och diskuteras 
endast implicit eller i förbigående. Det övergripande syftet med materialurvalet är, 
som framgår av s. 20, att undersöka ”Schrift in ihrem Verhältnis zu ’Nicht-Schrift’”. Så 
ingår exempelvis den till sin läsning oproblematiska inskriften på bältesspännet från 
Pforzen såväl som den mycket svårlästa inskriften på Peigenspännet. Hos den förra 
är det främst symbolerna i radernas avslutningar som intresserar, medan det hos den 
senare är de runliknande tecknen som står i fokus för undersökningen. Ingetdera är 
emellertid fallet hos det runda spännet från Oettingen. Inskriften på detta finns med 
på grund av en teckning hos Max Martin, på vilken några av runorna sannolikt är 
felaktigt återgivna. (”Kontinental germanische Runeninschriften aus archäo logischer 
Sicht”, in Alemannien und der Norden, red. Hans-Peter Naumann, 2004, s. 165–212) 
Efter sin egen granskning rehabiliterar Graf Tineke Looijengas läsning auijabrg 
eller auisabrg med preferens för den förra, eftersom den möjliggör en språklig 
tolkning som ett annars icke-belagt kvinnonamn *Aujabirg (s. 120–23). Och även 
den alternativa läsningen 4 s i stället för j skulle resultera, om än inte i ett lätt-
iden tifierat språkligt yttrande, så dock i en inte helt orimlig translitterering. Det 
finns alltså ingen anledning att inkludera inskriften i katalogen; en enkel parentetisk 
hänvisning hade varit nog. En liknande parentes finns just i behandlingen av denna 
inskrift, när Graf nämner ett par fullt läsbara men inte tolkningsbara runinskrifter, 
däribland reliefspännet från München-Aubing: ”(Grab 303 mit der Inschrift )wb"d)” 
(s. 123). Det är allt som sägs om denna inskrift, men här presterar Graf faktiskt en 
nyläsning efter egen granskning. Inskriften är läs- men inte tolkningsbar och kunde 
därmed utan vidare ha tagits upp i materialurvalet istället för Oettingenfibulan.

Inskriftsbeskrivningarna i bokens materialdel är mycket noggranna och väldoku-
menterade. I de flesta fallen hänvisas till författarens egna läsningar, och dessa 
sätts då alltid i relation till tidigare forskares bedömningar. Utredningarna om de 
olika runliknande tecknen är dock för det mesta mycket svåra följa, vilket kunde ha 
underlättats med avritningar. Två exempel där teckningar hade varit till stor hjälp 
är skramasaxen från Hailfingen och det runda spännet från Peigen. Författarens 
runologiska under sökning av Hailfingeninskriften tycks generellt bekräfta Robert 
Nedomas läsning. Graf ställer sig dock tveksam till läsningen "k av formen liknande 
k, eftersom säkra paralleller annars fattas i det sydgermanska materialet (s. 109). 
Några sidor senare, i behandlingen av Peigenspännet, är detta förbehåll som bort-
blåst. Här tolkar Graf motsvarande tecken ˜ som ”"k-runenartiges Zeichen” (s. 124), 
alternativt som komponent i en tentativ bindruna (kr (s. 126, not 504). Med endast 
fotografierna som underlag blir det mycket svårt för läsaren att bilda sig en egen 
uppfattning om den saken.

Graf ägnar de olika icke-språkliga kommunikativa aspekterna av objekt och 
inskrifter stort utrymme i första delen. Bl.a. redogör han kort för de huvud sakliga 
före måls typerna, alltså bältes spännen, fibulor och vapen. Av materia l urvalet 
att döma kunde den empiriska delen av under sökningen ha bidragit till att göra 
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denna generella beskrivning mer konkret. Jämför man Grafs urval med katalogen 
hos Martin (s. 198–206) visar det sig att sex av sju alemanniska vapen inskrifter 
finns med bland Grafs tolv inskrifter. Den sjunde är skrama saxen från Gräfel fing 
(München), som enligt allmän uppfattning inte bär någon språkligt tolknings-
bar inskrift och därmed mycket väl kunde ha platsat i under sökningen. Samtidigt 
som vapen inskrifter får oproportionerligt stort utrymme är den största gruppen 
av objekt, fibulor av olika slag, bara företrädd med tre exempel (Peigen grav 44, 
Oettingen grav 13 och Bülach grav 249). Man skulle gärna vilja veta om och på vilket 
sätt denna snedfördelning motsvarar materialets natur och hur det i så fall påverkar 
bedöm ningen av skrift kulturen. Här kunde Graf sannolikt ha stärkt sina kvalitativa 
analyser med några mer empiriska resonemang kring föremåls typer i för hållande 
till inskrifts typer.

Graf lyckas med andra ord inte riktigt knyta ihop säcken och binda samman 
bokens teori- och materialdelar. Detta ska dock på intet sätt förringa bokens för-
tjänster. Det blir tydligt gång på gång i Grafs analyser att en bedömning av de 
syd germanska run inskrifterna utifrån kriterier som språklig koherens eller korrekt 
runbruk inte gör skrift kulturen rättvisa: ”[Die] Primärfunktion [war] nicht die 
Auf zeichnung mündlicher Sprache zwecks Weiter vermittlung” (s. 165). Skriften 
representerar ibland bara sig själv och inte något språkligt meddelande, och skriv-
processen framstår stundom som viktigare än produkten. 

Frågor kring funktionen av runinskrifter har man länge sökt besvara inom run-
forskningen. Grafs metodiska grepp att närma sig problemet via run liknande tecken 
och paraskrift utgör ett tydligt steg framåt i beskrivningen av den kon tinental-
germanska skrift kulturen under folk vandrings tiden. Vi har nu fått en klarare 
upp fattning av de mentala processerna bakom bruket av runor och därmed om 
människorna bakom inskrifterna.


