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Finstastenen i Skederid — ett 
genmäle
Magnus Källström

I mitten av 1900-talet hade Riksantikvarieämbetet ett energiskt ombud i 
Norr tälje trakten, som hette J. M. Johansson. Han var kantor i Frötuna för-
samling, och det är till stor del hans förtjänst att det lilla runstens fragmentet 
från Finsta i Skederid har räddats åt eftervärlden. Johanssons skrivelser till 
Riks antikvarie ämbetet kännetecknas av utförlighet och stor noggrannhet. 
Som ett exempel kan nämnas hans behandling av ett tidigare okänt fragment 
av runstenen U 517, som sommaren 1944 hade påträffats under golvet i 
Skederids kyrka. Johansson författade en så uttömmande rapport om stenen 
och dess inskrift (Johansson 1946) att Sven B. F. Jansson inte gjorde någon 
egen beskrivning, utan nöjde sig med att tillfoga: ”Inskriften är riktigt läst av 
kantor J. M. Johansson”. Även för Finstafragmentet skrev Johansson (1947) 
en utförlig rapport, men här möttes han av en del svårigheter. Märkligt 
nog var det inte den nu omtvistade runan Š som i första hand bekymrade 
honom — den läste han utan större tvekan som ett kryssformat skiljetecken 
omgivet av två i-runor — utan förekomsten av ett tecken liknande den äldre 
runradens m-runa. 

När Sven B. F. Jansson undersökte och målade upp fragmentet 1950 valde 
han att endast återge inskriften med runor i sin rapport och han gav mycket 
summariska kommentarer till läsningen. Runformerna Š och M kommen-
terade han inte alls. Däremot publicerade han ett foto av stenen och skrev 
några rader om fyndet i Fornvännen (Jansson 1954, 3 f.), vilket fram till att 
jag publicerade min artikel 2007 i stort sett var det enda som fanns i tryck 
om denna sten.

Kring 2000-årsskiftet började jag undervisa på kursen i runologi vid Insti-
tutionen för nordiska språk på Stockholms universitet, och jag brukade då 
ofta ha en tentamensfråga om just denna runsten. Uppgiften var ganska 
enkelt utformad. Studenten skulle utifrån ett fotografi undersöka olika drag 
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i inskriften och försöka datera stenen. Det var också en tacksam uppgift 
för mig, eftersom det var svårt för studenterna att fuska. Runtext databasen 
var då inte särskilt spridd och den translitterering som fanns där byggde 
ännu på J. M. Johanssons delvis felaktiga läsning. De allra flesta kom ändå 
fram till att stenen måste tillhöra den s.k. Helnæs-Gørlevgruppen och alltså 
dateras till tidig vikingatid. Många uttryckte dock sin förvåning över runan 
Š. Några trodde att det kunde vara den urnordiska (eller anglosaxiska) 
d-runan, men de allra flesta kom fram till att det måste vara en variant 
av H. Skälet var att de i den övre raden kunde läsa …"tontR [s]tændʀ, där 
det tydligt framgick att ristaren använde t-runan som tecken för /d/. Rent 
logiskt borde därför Š svara mot ett annat tecken i den yngre runraden och 
skillnaden mot H som ju står för 〈h〉 inom Helnæs-Gørlevgruppen är ju inte 
särskilt stor.

Nu har Svante Fischer i ett föredrag vid det internationella runsymposiet 
”Runes in Context” i Oslo 2010 och i en artikel i detta nummer av Futhark 
hävdat att det inte rör sig om en H-runa, utan en d-runa. Detta kräver givet-
vis ett genmäle och en granskning av hans argument.

Fischers huvudskäl är att Š-runan inte kan vara en H-runa, eftersom den 
formmässigt sammanfaller med en variant av den äldre runradens d-runa. 
En sådan H-runa skulle alltså vara omöjlig att använda, så länge d-runan 
var i bruk. Han ansluter sig här till Michael Schultes förslag att övergången 
från den äldre till den yngre runraden har skett gradvis och över en längre 
tid (Schulte 2009).

Hur förhåller det sig då med Finstastenens runor? Vad man säkert kan 
konstatera är att ristaren använder två runformer som aldrig förekommer i 
det äldre systemet: o o och a a samtidigt som t-runan i …"tontR [s]tændʀ 
uppenbarligen används för två olika ljud: /t/ och /d/. Det rör sig alltså helt 
klart om en inskrift ristad med den yngre, 16-typiga runraden. Dessutom 
förekommer en äldre variant av m-runan (M). Denna runa uppträder som 
bekant på de äldsta danska runstenarna med yngre runor, t.ex. Helnæstenen 
på Fyn (DR 190), och det verkar alltså rimligt att Finstastenen tillhör ungefär 
samma tid som dessa. Dessutom kan det noteras att R-runan ännu används 
efter dental konsonant i …"tontR [s]tændʀ, vilket är ett ålderdomligt drag. 

Runan Š har två huvudstavar och måste följaktligen motsvara en runa 
ur det äldre systemet, eftersom tecknen i den yngre runradens bara har en 
huvudstav. Formmässigt svarar den aktuella runan mot den d-runa som 
förekommer på baksidan av Rökstenen (Ög 136) i de två rader som är ristade 
med äldre runor. Detta omöjliggör enligt Fischer att Š-runan på Finstastenen 
skulle kunna vara en H-runa. Han menar nämligen att det aktuella partiet på 
Rökstenen inte skall uppfattas som ett chiffer, utan som ”en lärd uppvisning” 
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där man har använt sig av ”äldre allografer” som i den 16-typiga runraden 
hade ”underordnats som passiva, vilande allografer”. Ett stöd för denna upp-
fattning söker han i utformningen av runorna ț a och Ȝ i, som han menar 
båda återgår på den äldre runradens j-runa. Att Ȝ på Rökstenen kan ha sitt 
ursprung i denna runa har tidigare förslagits av bl.a. Erik Brate och Aslak 
Liestøl, men med andra skäl. Liestøl (1978–81, 257 f.) menade exempelvis att 
det hade skett en förskjutning i ristarens uppfattning av det äldre systemet, 
där j-runan intagit i-runans plats i runraden och följaktligen också dess 
namn (fvn.) íss. Enligt Fischer rör det sig i stället om ”en j-runa som används 
för i, precis som e används för i”. En sådan förklaring kräver nog att man 
samtidigt antar ristaren har varit medveten om att runan en gång hade haft 
namnet *jāra med initialt / i ̯/, trots att det är just bortfallet av detta ljud i 
run namnet några hundra år tidigare, som är skälet till att j-runan började 
användas som tecken för /a/. Sannolikheten för ett sådant antagande måste 
väl betraktas som rätt liten, och svär dessutom mot Fischers egen idé om 
hur tämligen olikartade runor har fått nya ljudvärden just genom för-
ändringar i runnamnen. Den vedertagna uppfattningen att de äldre runorna 
på Rökstenen används som ett chiffer, där man i huvudsak har valt de run-
former som inte fanns i den yngre runraden samt nyskapat några, är nog 
att föredra. Det går då inte att påstå att d-runan här är multifunktionell. 
I stället skall den (som man i regel har gjort) dechiffreras med den yngre 
runradens t-runa, vilken i sin tur står för /t/ och /d/. Rökstenen kan alltså 
inte användas som ett exempel på att ”runorna d och t bägge betecknar 
/d/ i en och samma inskrift”, eftersom exemplen uppträder i olika delar av 
inskriften, som utgörs av två olika runsystem.

Det är också värt att notera att det inte är de ordinära runorna ur den 
äldre futharken som möter på Rökstenen, utan raderna innehåller flera 
special varianter som aldrig förekommer under urnordisk tid. Orsaken är 
rimligt vis att det rör sig om en lönnskrift, som inte skulle vara läsbar för 
vem som helst. En del av dessa runformer har senare dykt upp i vikingatida 
amulett inskrifter från Hovgården på Adelsö i Uppland (U NOR1994;26A) 
och i Gorodišče vid Novgorod i Ryssland (Melnikova 2001, 180–88, 490). 
Dessa inskrifter har ännu inte fått någon övertygande tolkning, men de kan 
mycket väl innehålla ett chiffer av liknande typ. 

Vad Fischer även väljer att bortse ifrån är att d-runan på nordiskt område 
aldrig ser ut som på Rökstenen. Den enarådande formen i inskrifter med 
den äldre runraden är i stället D, där de korsande bistavarna ansluter 
till basen och toppen av huvudstavarna (se Odenstedt 1990, 119–21). Det 
har ibland påståtts (Antonsen 1974, 9; Odenstedt 1990, 121) att varianten 
Š skulle finnas på Grumpanbrakteaten (Vg 207), men det är en gammal 
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missuppfattning. Runans bistavar ansluter till huvudstavarna en bit ovanför 
baslinjen, vilket ger runan ett M-liknande utseende (Svärdström i SRI, 5: 
376), men det råder knappast något tvivel om att det är varianten D som 
är avsedd (se fotografier i SRI, 5: pl. 167). Det bör också noteras att den 
urnordiska d-runan i den mån den förekommer i vikingatida sammanhang 
verkar ha behållit samma form. Det tydligaste exemplet är inskriften med 
kortkvistrunor från Ingelstad i Östergötland (Ög 43), där D av allt att döma 
används som en ideograf för namnet Dagʀ.1 Varianten Š är däremot typisk 
för de anglosaxiska runinskrifterna, där den dock först verkar tas i bruk efter 
ca 650 (Odenstedt 1990, 121). 

Det är här intressant att anknyta till Elmer H. Antonsens bekanta grafe-
matiska analys av den äldre runraden (Antonsen 1975, 6–10). De runor som 
har två huvudstavar, väljer han att klassificera dels utifrån antalet bistavar, 
dels efter var dessa ansluter till huvudstavarna i tre olika positioner. Resul-
tatet blir det som återges i (a) i fig. 1. Som Antonsen (1975, 9) har visat 
möjliggör den tomma positionen [två huvudstavar, två bistavar, mitten] att 
d-runan också kan anta en form där bistavarna har förskjutits mot runans 
mitt (b), vilket sedermera sker på framför allt anglosaxiskt område. Om vi 
däremot håller oss till Norden, där d-runan alltid har särdraget [botten], 
borde en h-runa med dubbla korsande bistavar också skulle kunna fylla 
denna position utan att systemet äventyras (c). Ur grafematisk synvinkel 
finns alltså inga hinder för att en graftyp Š motsvarande grafemet 〈h〉 
skulle kunna uppkomma redan inom den äldre runraden. Jag måste här 
understryka att jag inte menar att det har varit så, men att den teoretiska 
möjligheten finns.

I den yngre runraden fanns som bekant ingen d-runa och här borde risken 
för förväxlingar med andra runor ha varit minimal. På Helnæsstenen och 
i liknande inskrifter från tidig vikingatid finns bara två runor med dubbla 
bistavar, M och H. När vi på Finstastenen möter ett system om 16 runor, 
som innehåller två runor med dubbla bistavar, där den ena är M och den 
andra Š, så ligger det nära till hands uppfatta den senare som en variant 
av runan H och inte som en runa hämtad från ett annat teckensystem. 

1 Ett D-format tecken är också känt som graffiti på arabiska silvermynt i svenska och ryska 
skattfynd. Den publikation som finns av det svenska materialet (Hammarberg och Rispling 
1985) är dock enligt James Knirk (2006, 176 not 8) inte pålitlig, vilket gör att det inte kan läggas 
till grund för några resonemang. Däremot skall inskriften på en dirhem från ett skattfynd 
från Timerevo, daterad till den första häften av 800-talet, enligt Knirk (pers. komm.) verkligen 
läsas som gud (se Melnikova 2001, 128, 436, 489). Det bör dock noteras att denna inskrift i så 
fall genomgående består av äldre runor och alltså inte utgör en blandning av det äldre och 
yngre systemet. Runan d har här formen D.
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Längst till vänster i den tredje raden på Finstastenen finns en skadad runa 
som består av den övre delen av en huvudstav samt början av en bistav 
snett nedåt vänster. Jag tror att detta kan vara resterna av ytterligare en 
runa med formen Š (ett förslag som ursprungligen kommer från ett av de 
ovan nämnda tentamenssvaren). Fischer anser i stället att det rör sig om en 
H-runa med formen H och ser här ett starkt argument för sin läsning av Š 
som en d-runa. Problemet är att brottkanten går på ett sådant sätt att det 
är omöjligt att avgöra vilken form runan har haft. Såväl Š som H (och den 
gamla läsningen ƒ a) är formellt möjliga.

I min artikel från 2007 gjorde jag en jämförelse mellan Finstastenens 
Š-runa och ett tecken med motsvarande typ på en vikingatida amulett från 
Staraja Ladoga, som både har uppfattats som en d-runa och H-runa. Efter-
som inskriften annars i huvudsak består av spegelrunor drog jag slutsatsen 
att det låg närmast till hands att tolka runan som en variant av H. Enligt 
Fischer rör det sig här om en chifferinskrift och han menar att denna 
runa därför inte kan jämföras med den som förekommer på Finstastenen. 
(Principerna för detta chiffer uppges McKinnel, Simek och Düwel (2004) 
”med all tydlighet” ha klargjort, men vad jag kan se har de inte några som 
helst resonemang om runorna på amuletten, se vidare a.a., 64 f.) Att Š-runan 
skulle ha sitt ursprung i en spegelform är dock bara en av de möjligheter 
som jag laborerade med i min artikel 2007. Jag föreslår där även att det 
kan röra sig om en dekorativ variant inspirerad av den urnordiska M-runan 
eller om en övergångsform mellan den äldre och yngre runradens h-runor 
(Källström 2007, 53). Det senare skulle ge en mycket tilltalande bild av en 
möjlig utveckling: H, H > Š > h, och detta är faktiskt mitt huvudförslag till 
förklaring av Finstastenens Š-runa.

Det kan här säkert invändas att det är märkligt att en sådan övergångsform 
bara skulle vara belagd en enda gång, men tittar man lite närmare på hur 
många H-runor vi säkert känner från äldsta vikingatid, så inser man att 
materialet är mycket begränsat. I den danska Helnæsgruppen finns runan 

Topp

Mi�en

E e

H h

M m

Š d

E e

H h

M m

D d

E e M m

D d

*Š h→

1 bistav 2 bistavar 1 bistav 2 bistavar 1 bistav 2 bistavar
(a) (c)(b)

Bo�en ↑

Fig. 1. Grafematisk analys av några teckenformer i den äldre runraden baserad på Antonsen 
(1975)
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belagd i fyra inskrifter: DR 190 Helnæs, DR 248 Snoldelev, DR 250 Høje 
Tåstrup samt skalltaket från Ribe (DR EM85;151). Sammanlagt rör det sig 
bara om sex förekomster av detta tecken, men med nedslag som täcker ett 
område från Sydjylland i väst till Själland i öst. Det är samtidigt intressant 
att notera att runans form växlar. På skalltaket från Ribe (Sydjylland) 
och Høje Tåstrup (Själland) lutar bistaven mot höger (H), medan den på 
runstenarna från Helnæs (Fyn) och Snoldelev (Själland) lutar åt vänster 
(H). Den växlande riktning som bistaven har i den äldre futharken (se t.ex. 
Odenstedt 1990, 55 f.) består alltså även under äldsta vikingatid. Från nutida 
svenskt område känner vi endast ett par inskrifter med H-runor som av 
typologiska skäl kan misstänkas tillhöra detta tidsavsnitt. Den ena utgörs 
av Rävsalstenen i Bohuslän (Bo KJ80), som bör läsas Hariþulfs * staina[R] 
och som utan tvivel skall uppfattas som en inskrift av Helnæstyp.2 Det andra 
exemplet utgörs av brynet från Borgholm i Räpplinge socken på Öland (Öl 
NOR2003;26), där inskriften av Henrik Williams (2005) övertygande har lästs 
som ' HAin '. Runan H har i båda inskrifterna formen H, även om den i det 
senare fallet är något skadad.3 

Det bör här även noteras att runan för 〈a〉 uppträder i olika former 
i den äldsta gruppen av danska inskrifter med yngre runor. På skalltaket 
från Ribe och stenar som DR 189† Avnslev, DR 250 Høje Tåstrup, DR 356 
Sölvesborg och DR 333 Örja förekommer endast den äldre formen h som 
brukar transkriberas med A. Ristaren av Helnæsstenen (DR 190) har däremot 
genomgående använt den yngre varianten a a. Dessutom finns några fall 
där h A och a a står vid sidan av varandra (DR 191 Sønderby, DR 192 
Flemlöse 1 och DR 248 Snoldelev). I denna växling av teckenformer som H 
och H resp. h och a är det väl egentligen inte särskilt otroligt att H-runan 
någon gång kan ha antagit formen Š, vilket i sin tur kanske har fött idén att 
förenkla H, H till just h. Denna graftyp var ju efter att a-runan hade blivit 
en etablerad form för 〈a〉 överflödig i det yngre systemet och kunde därför 
ges en ny funktion.

Bristen på fynd gör det svårt att följa denna utveckling i detalj. Extra 
besvärligt är det på nutida svenskt område, där inskrifter med långkvistrunor 
är extremt ovanliga under vikingatidens två första århundraden. När 
Fischer postulerar att Finstastenens teckenuppsättning är ett resultat av 
en lokal utveckling från det äldre systemet utan kontakt med den danska 

2 Den femte runan kan inte läsas som något annat än þ och den w-läsning som har figurerat 
i diskussionen om denna inskrift kan uteslutas, se Gustavson 1996. Den nu skadade runan på 
slutet kan också suppleras efter äldre läsningar, som entydigt anger att den har varit z (se 
Boije 1884, 265)
3 I chifferavsnittet med äldre runor på Rökstenen finns däremot både varianten H och H.
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Helnæsgruppen, bortser han helt från den isolerade ställning som denna 
inskrift har i Mälardalen. På de mycket få runstenar som är kända från 
området under detta tidsavsnitt är kortkvistrunorna det dominerande 
teckensystemet (se karta i Källström 2012a, 38). Förutom Finstastenen finns 
det endast en runsten med långkvistrunor som kan misstänkas tillhöra äldre 
vikingatid, nämligen U 10 från Dalby på Adelsö (se Nordén 1943, 219–23).4 

Stenen saknar dock belägg för 〈h〉 eller 〈m〉, så vi vet inte hur dessa runor har 
sett ut i denne ristares repertoar.

Helnæs-Gørlev har länge varit en knäsatt beteckning för den äldsta 
gruppen av danska runstenar, men som Marie Stoklund har argumenterat 
för i flera sammanhang (t.ex. Stoklund 1996, 200; 2010, 244 f.) borde man 
egentligen skilja mellan inskrifter av Helnæstyp, där äldre teckenformer 
som h A, H H och M M ännu förekommer, och inskrifter av Gørlevtyp, där 
runan för 〈a〉 konsekvent återges med a och där 〈h〉 och 〈m〉 motsvaras av 
formerna h och ´. I sitt senare arbete använder Stoklund beteckningarna 
Ribe-Snoldelev respektive Gørlev-Malt för de båda grupperna. Till den 
första kan räknas ett tiotal inskrifter, medan den senare förutom av 
Gørlevstenen (DR 239) endast omfattar DR 211 Nørre Nærå samt den sent 
tillkomna Maltstenen (DR NOR1988;5). Dessutom finns en liten restgrupp 
som på grund av brist på utslagsgivande runformer inte entydigt kan föras 
till någon av grupperna. Hit hör bl.a. den nyfunna Faaborgstenen på Fyn 
som endast utgörs av mansnamnet oslakR Āslakʀ (Imer 2010, 149 f.). 

Finstastenens runor svarar givetvis i första hand mot inskrifter av 
Helnæs typ, vilket jag tyvärr inte påpekade särskilt i min artikel 2007, men 
som jag senare har framfört muntligt i olika sammanhang där stenen 
har diskuterats. När Fischer förnekar att det skulle kunna finnas några 
berörings punkter mellan Finstastenen och den tidiga gruppen av danska 
runstenar hänvisar han ofta till Gørlevgruppen, vilket givetvis ger en skev 
bild. De flesta av hans övriga invändningar är också irrelevanta. Att den 
graftyp som svarar mot 〈a〉 på Finstastenen har formen a a och inte h A 
spelar ingen roll, eftersom h och a kan stå vid sidan av varandra i samma 
inskrift. Dessutom har redan Helnæsstenen som nämnts genomgående a 
för 〈a〉. Varför man nödvändigtvis måste förvänta sig närvaron av chiffer 
mot svarande Gørlevstenens þkmiiissstttiiilll för att tänka sig ett samband 
med den danska gruppen har jag svårt att förstå, men jag vill passa på att 
påpeka att Finstastenen är ett fragment och att vi därför bara har en del av 

4 Möjligen skall också ett litet runstensfragment med teckenformerna s och a från Björkö 
i samma socken (SHM inv.-nr 14926:1; U 9, SRI, 6: pl. 3) räknas hit. Inskriften står i ett rakt 
textband, och fragmentet skall enligt uppgift ha påträffats i Svarta jorden i Birka, vilket talar 
för en datering till tiden före ca 970.
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inskriften. (Gørlevstenen 2 som Fischer anför hör inte alls hit, eftersom den 
har daterats till 1000-talet, se vidare Moltke 1985, 239 f.) 

Inte heller det allittererande stændʀ stæinn — det enda som vi faktiskt 
med absolut säkerhet kan tolka på Finstastenen — pekar enligt Fischer på 
ett samband med den danska gruppen, trots att det ordagrant förekommer 
på två av dessa stenar: […--£o"tRstAin | sAsi] … stændʀ stæinn sāsi (DR 
189†), AftruulfstotR | [st]AinsAsi Aft Rōulf stændʀ stæinn sāsi (DR 192; jfr 
också stotR : Aftfiri Stændʀ aft Firi(?) på DR 333). I stället vill han finna de 
närmaste parallellerna till Finstastenens formulering i Ällerstadstenens (Ög 
KJ59) rAisidokA stAinAR och Rökstenens bekanta ingress: Aft Vamōð standa 
rūnaʀ þaʀ. Dessa påminner ju något om formeln på Finstastenen, men nog 
borde väl en ordagrann överensstämmelse tyda på ett närmare samband 
än det som bara erinrar. Rökstenens ingress har dessutom subjektet rūnaʀ, 
inte stæinn, vilket tyder på att den är sekundär och anpassad till att verbet i 
följande sats inte är gærva eller ræisa, utan fā ’skriva; måla’. I botten ligger 
förmodligen en formel motsvarande den på DR 192. Slutligen skriver Fischer 
att det inte finns några belägg i Uppland för ”Helnæsgruppens maskros-m 
eller Gørlevgruppens o-runa”. Nu är det ju så att Fischers ”maskros-m” 
dvs. ´-runan är den som karakteriserar just Gørlevgruppen (Helnæs har 
som bekant M) och att o-runan har samma form (A) i båda grupperna. 
Finstastenen bör som nämnts i första hand jämföras med Helnæsgruppen 
och någon ´-runa är därför inte att förvänta i denna inskrift. Däremot 
stämmer det att vi inte har några exempel på ́  och A i Uppland från 800- och 
900-tal, men det kan bero på att det bara finns ytterligare en enda sten med 
långkvistrunor från det aktuella tidsavsnittet i hela detta landskap, nämligen 
den ovan omtalade U 10 från Adelsö.5 Inskriften har inte kunnat tolkas i 
sin helhet och innehåller som nämnts ingen m-runa. Däremot förekommer 
intressant nog en o-runa med samma form som på Finstastenen (o). 

Jag diskuterade denna runform på Finstastenen i min artikel 2007 och 
framhöll då att detta var det enda drag som egentligen avvek från den 
danska gruppen (Källström 2007, 53). I senare inskrifter med långkvistrunor 
har o-runan vanligtvis formen Ê, men jag pekade på att varianten med 
dubbelsidiga bistavar förekommer i relativt ålderdomliga inskrifter med 
kortkvistrunor, som på en av runpinnarna från Hedeby (DR EM85;371A), 
Slakastenen i Östergötland (Ög 117) och Hogastenen i Bohuslän (Peterson 
1992). Det verkade därför inte omöjligt att denna runform skulle kunna 

5 Det bör dock nämnas att denna runform finns belagd en gång i Södermanland, nämligen 
på den ålderdomliga Kolundastenen (Sö 113) i Stenkvista socken. Inskriften består här till 
övervägande del långkvistrunor, men s- och R-runorna är av kortkvisttyp.
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uppträda i en inskrift som ännu hade behållit ett par runor av äldre typ. 
Att samma runform också finns på U 10 talar för ett samband mellan dessa 
stenar. Den säkert tolkade delen av inskriften (aftubisontist£a!insaR Aft Ǿpi 
standi stæinn sāʀ) anknyter till formlerna på Finstastenen och den danska 
gruppen. Däremot framgår det klart av runformerna att U 10 måste härröra 
från en annan runristare. Exempelvis har s-runan en klart avvikande 
form — den är genomgående bakvänd och relativt smal — och R-runan är av 
kort kvisttyp (Z).

Vi saknar ännu många upplysningar om de två första århundradena av 
den yngre runradens utveckling. Materialet är förhållandevis litet och ett 
nytt fynd kan mycket väl förändra den bild som vi har just nu. Samtidigt 
finns överensstämmelser som sträcker sig över stora avstånd, inte minst 
beträffande antalet tecken och vilka grafem som finns representerade i de 
olika varianterna av den vikingatida runraden. Intressant är att runformer 
som man normalt associerar med den äldre runraden inte bara förekommer i 
den danska Helnæsgruppen utan också i vissa inskrifter med kortkvistrunor. 
Ladogableckets spegelrunor är till största delen baserade på denna variant 
av den yngre runraden, men ett par av tecknen verkar hämtade från det 
äldre systemet: Š och ª. Dessa borde om speglingsprincipen är konsekvent 
genomförd motsvara H resp. M. Inskriften på Sparlösastenen (Vg 119) har 
karakteriserats som en blandning av långkvist- och kortkvistformer, där 
två — h A och M M — har behållit den form som de hade i den äldre runraden 
(vid sidan av de yngre formerna „, a och º). Tyvärr finns inte någon graftyp 
för 〈h〉 bevarad i denna inskrift, men eftersom h används för 〈a〉 har runan 
rimligtvis haft den äldre formen med två huvudstavar. Ett par M-runor 
har även antagits på den bekanta Birkaamuletten (Nordén 1937, 160–68), 
vilket Fischer nu anser sig kunna avfärda efter att ha studerat fotografier. 
Läsningen av dessa tecken har tidigare delvis ifrågasatts av Lisbeth Imer 
(2007 ”Tekst”, 226 f., ”Katalog”, 20), och det är inte otänkbart att de M-lika 
formerna kan ha uppkommit genom korrigeringar av felristningar (egen 
granskning av originalet 2009). Jag tror dock inte att båda M-läsningarna 
helt kan avskrivas, utan att denna — faktiskt ännu otolkade inskrift — kräver 
ytterligare undersökningar. På Ulvsundablecket från Bromma, som Fischer 
av någon anledning också nämner, har man däremot aldrig läst någon runa 
av denna typ. Inskriften består nämligen uteslutande av kortkvistrunor (se 
den referens han anför, eller hellre den mer utförliga behandlingen i Nordén 
1943, 146–54 samt pl. 2).

Även om det endast rör sig om ett fåtal inskrifter är det värt att notera att 
det just är några speciella runor av äldre typ som förekommer: A, H och M, dvs. 
runor som fortfarande ingick i grafemuppsättningen i den yngre runraden. 



144 • Debate

Futhark 3 (2012)

De helt säkra exemplen på inslag av runor som saknade motsvarigheter i 
den 16-typiga runraden är däremot lätt räknade. Egentligen rör det sig bara 
om Ingelstadhällens D-runa, som också förekommer i en speciell funktion 
(som ideograf för namnet Dagʀ). Detta är en allvarlig invändning mot 
Fischers idé om existensen av ”passiva, vilande allografer” från den äldre 
runraden under vikingatid. 

Vän av ordning invänder här att jag medvetet måste ha undanhållit 
ett exempel. Finns det inte en d-runa av äldre typ på Roesstenen (G 40) 
på Gotland och har inte denna runa samma form som på Rökstenen? Det 
stämmer att en sådan runa finns, men kan vi vara säkra på att det just är 
en d-runa? Denna inskrift återges ofta som iuþin 5 }udRrAk : (t.ex. i Krause 
och Jankuhn 1966, 235), men identifieringen av de enskilda runtecknen är 
långt ifrån entydig. Det är till och med osäkert om det rör sig om en inskrift 
med äldre eller yngre runor. Läser man den som tillhörande den 24-typiga 
runraden får man en kombination av teckenformer som jag tror annars är 
okänd och där en ålderdomlig variant som m R får samsas med novationer 
som h A och k k. Den tolkning som normalt brukar anföras ”Denna häst 
drev Udd” (se SRI, 11: 55 f.) förutsätter inte bara en oväntad ordföljd, utan 
också en del unga språkformer. Roesstenens inskrift skulle dock även 
kunna läsas som yngre runor och innehåller i så fall en kombination av 
runformer som har sin närmaste motsvarighet i Helnæsgruppen (och då i 
första hand på Snolde levsstenen DR 248), en möjlighet som redan Carl Mar-
strander (1952, 171 f.) har noterat. Det är då också motiverat att pröva om 
inte Š-komponenten i bindrunan faktiskt skulle kunna vara en H-runa. Läst 
på detta sätt får inskriften följande lydelse: iuþia 5 ©HumrAk :. Någon helt 
självklar tolkning av de uppkomna runföljderna anmäler sig visserligen inte, 
men fördelningen mellan vokal- och konsonantrunor gör att teckenföljden 
mycket väl kan täcka en utsaga på nordiskt språk. 

I den senare delen av sin artikel vänder Fischer blicken mot kontinenten, 
där han tror sig finna paralleller till skriftsituationen i Norden. På det 
run ristade spännet från Freilaubersheim (KJ 144) i sydvästra Tyskland 
förekommer två d-runor med formen Š. Dessa har länge varit unika i det 
epigrafiska runmaterialet från kontinenten (Odenstedt 1990, 121), men enligt 
Fischer skall en motsvarande d-runa även finnas på ett runristat silverbeslag 
från Eichstetten. Man får väl anta att denna uppgift grundar sig på en egen 
undersökning, eftersom tidigare publicerade läsningar inte upptar någon 
d-runa från denna inskrift (jfr t.ex. Sasse, Alt och Hollack 2001, 80 f.; Graf 
2010, 156–62). Det intressanta med fynden är att denna variant av d-runan 
här ser ut att ha en tidigare datering än de anglosaxiska motsvarigheterna. 

Med utgångspunkt i framför allt en handfull nyupptäckta griffelinskrifter 
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med runor på fornhögtyska samt de uppteckningar av runraden som sedan 
gammalt är kända från åtskilliga kontinentala manuskript hävdar Fischer att 
det har existerat ”en bred folklig tradition” av runkunnande i Sydtyskland 
under 800-talet. Han menar också att den runrad som uppträder i en variant 
av den s.k. Isrunatraktaten i handskriften St. Gallen Stiftsbibliothek 270 
(Derolez 1954, 90–94) inte är av anglosaxiskt ursprung, som man tidigare har 
trott, utan ”en fornhögtysk runrad som utökats med inlånade anglosaxiska 
grafer”. För vånade i sammanhanget är att den som satte ihop denna runrad 
(på några ställen när) lyckades placera in de ”inlånade” tecknen på exakt de 
platser där de brukar stå i den anglosaxiska runraden. Runornas namn är 
i viss utsträckning som i fallet Tag för d anpassade efter det fornhögtyska 
ljudsystemet, men det råder väl knappast något tvivel om att de är av anglo-
saxiskt ursprung, eftersom minst hälften har behållit sina anglosaxiska namn 
oförändrade (Derolez 1954, 130 f.). I den redaktion av runraden som finns i St. 
Gallen Stifts bibliothek 270 har namnen på A och ‚-runorna dessutom blivit 
förväxlade, så att A (motsvarande den anglosaxiska æ-runan) heter ac, och 
‚ (motsvarande den anglosaxiska a-runan) har fått namnet asc (< forneng. 
æsc). Om det här handlade om ett levande inhemskt teckensystem som 
supplerats med tecken från det anglosaxiska runalfabetet hade man nog 
väntat sig lite mera ordning och kanske till och med att en så central runa 
som A skulle uppträda med ett fornhögtyskt namn som kunde ledas tillbaka 
på germ. *ansuz. Eftersom en del av runnamnen har förtyskats, så har både 
runraden samt den alfabetiskt ordnade varianten begåvats med dubbla 
tecken för vissa ljud, exempelvis anges både t och Š kunna stå för /t/.

Detta kan kanske vid första påseende uppfattas som en parallell till att 
både t och Š skulle ha använts för /d/ på Finstastenen, men är de egentligen 
jämförbara? Handlar det inte om två olika skriftsystem som befinner sig i 
två helt olika faser och är på väg åt olika håll? I Norden hade den 24-typiga 
runraden reducerats till en runrad med endast 16 tecken, där många av 
tecknen var mångfunktionella (t.ex. t som tecken för /t/ och /d/). I den 
nämnda St. Gallenhandskriften handlar det om ett inlånat anglosaxiskt 
runalfabet, där översättningen av en del av runnamnen har resulterat i att 
runtecken med olika utseende och ursprung plötsligt har fått ett och samma 
ljudvärde (A och ‚för /a/, Æ och O för /o/, t och Š för /t/ etc.). I Norden var de 
16 tecknen egentligen för få för att täcka ljuden i språket, i den kontinentala 
handskriftstraditionen har de i stället blivit alldeles för många.

Isrunatraktaten rör i huvudsak olika typer av lönnskrift och det är väl 
troligt att runraden (och framför allt den alfabetiskt ordnade varianten) 
här hade samma funktion. De rätt fåtaliga runskrivna griffel inskrifterna 
samsas i handskrifterna med hundratals liknande inskrifter med latinska 
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bok stäver där olika typer av lönnskrift har tillämpats (se Nievergelt 2009, 
17–22, 77–187). Nog förefaller det rimligare att det är i denna egenskap som 
runorna kommit till användning i detta sammanhang. Griffelinskrifterna 
må vara skrivna på folkspråket, men de har tillkommit i en klostermiljö och 
är knappast uttryck för ”en bred folklig tradition”, som Fischer vill göra det 
till. Något bidrag till diskussionen om övergången från den äldre futharken 
till den vikingatida runraden i Norden ger de väl egentligen inte.
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