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Sammandrag

De sexuella runinskrifterna på lösföremål i det medeltida Norden har ett fascinerande 
innehåll och ordval. Mig veterligt finns inget samlat verk sedan tidigare om dessa, 
vilket gör att jag med min uppsats kan bredda runologin i det avseendet. Här går jag 
igenom sexuella inskrifter, tolkningar och översättningar samt diskuterar skriftbruket i 
en tid då runskriften levde sida vid sida med latinskrift. Syftet har varit att vara så rakt 
på sak som möjligt i presentationen av runinskrifterna. Materialet innefattar ett 50-tal 
inskrifter, vilka finns samlade i ett inskriftsregister längst bak. Futharkinskrifternas 
dubbla budskap, fuþ för <fuþark> eller fvn. fuð 'fitta', måste ha varit allmänt känt bland 
runristarna. Det övriga materialet, direkt sexuella anspelningar med ett explicit 
språkbruk, med ord som betyder 'kuk', 'fitta' och 'rövknulla', är en relativt liten del som 
ytterligare tydliggör det grafittirelaterade syftet med ristningarna.
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Fjellhammer Seim som har gjort ett gediget pionjärarbete och lyft fram det som tidigare har 
legat fördolt. Tack går också till Bengt G. Dagrin, som skickade ett exemplar av den 
fantastiska Stora fula ordboken, vilken har varit en god inspirationskälla och hjälp i skrivandet. 
Arbetet med uppsatsen har tagit sin tid och Staffan Fridell har som min chef gett mig den tid 
jag behöver, vilket jag är honom tacksam för. Tack och glada tankar går sist men inte minst till 
Marcus, för de många timmar han har diskuterat mitt material och gett goda råd, kommenterat 
och engagerat. 

Carita Holm
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Förkortningar

ack. ackusativ
adj. adjektiv
adv. adverb
ags. anglosaxiska / fornengelska (700–1100)
bf. bestämd form
bm. bokmål
dat. dativ
f. femininum
feng. fornengelska
fhty. fornhögtyska
fsax. fornsaxiska
fsv. fornsvenska
fvn. fornvästnordiska (dvs. fornnorska och fornisländska)
isl. isländska 
kymbr. kymbriska (walesiska)
m. maskulinum
mlty. medellågtyska 
n. neutrum
nn. nynorska
no. norska
nom. nominativ
obf. obestämd form
part. particip
pers. person
pl. plural
pres. presens
pret. preteritum
sb. substantiv
sg. singular
st. stark 
sv. svenska
ty. tyska
urn. urnordiska
vb. verb
ä. nsv. äldre nysvenska (1520–1730)
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1 Inledning

Vardagsinskrifter på lösföremål, små pinnar och ben, dyker emellanåt upp vid utgrävningar i 

städer i stora delar av norra Europa, framför allt i Skandinavien, och många av dem är 

senvikingatida eller medeltida. Runinskrifterna som jag vill fokusera på i min uppsats har ett 

sexuellt innehåll, vilket länge har varit ett känsligt ämne inom runologin. Mitt intresse för 

sexuella runinskrifter och andra inskrifter med s.k. obscent innehåll började i Bergen, medan 

jag skrev en terminsuppsats inom en kurs i norrön filologi höstterminen 2009. Där behandlade 

jag enbart Bryggeninskrifterna och diskuterade vem som kunde läsa och skriva i det medeltida 

Bergen: literacy och runacy. I den här uppsatsen ligger fokus på att språkligt undersöka 

runinskrifter med analt/genitalt innehåll. Inskriften N B6281 är ett bra och tydligt exempel, här 

i min egen översättning: "Du kommer att knulla Rannvig den röda. Den kommer att vara större 

än en mans kuk och mindre än en hästkuk ...". Det är fortfarande närmast ett tabu att nämna 

ord som fitta, kuk och knulla, vilket jag under arbetets gång har märkt av i samband med 

föredrag och seminarier.   

1.1 Syfte

Uppsatsens syfte är att presentera och diskutera språk och innehåll i de sexuella runinskrifter 

som finns på olika lösföremål runtom i det medeltida Norden. Jag kommer att diskutera 

ristarnas ordval och utröna varför det i tidigare forskning på runmaterialet har varit känsligt att 

tala högt om ristningarnas budskap. Vidare vill jag bygga upp en materialsamling av 

anala/genitala runinskrifter som tidigare inte har sammanställts tillfredsställande i ett och 

samma verk; jag vill därigenom skapa ett hjälpmedel för andra som vill veta vad som finns 

skrivet om de sexuella runinskrifterna från medeltiden.   

1 Inskrifternas beteckning beskrivs i avsn. 3.3 nedan.

6



2 Teoretisk bakgrund 

Avsnitt 2.1 tar upp den tidigare forskningen kring sexuella runinskrifter och runinskrifter med 

erotiskt/förnedrande innehåll. Vardagsinskrifterna i 2.2 fördjupar tankarna kring kategorisering 

av runinskrifter. Vidare i 2.3 handlar det om nid i de isländska sagorna och vilken betydelse 

detta kan ha haft under medeltiden i ett växande skriftsamhälle. Begreppen kärlek och erotik 

behandlar jag i 2.4. I 2.5 förklarar jag begreppen literacy och runacy, vilka har del i debatten 

om medeltidsinskrifter i allmänhet och rör lösföremål med klotter i synnerhet, för att avsluta 

bakgrundskapitlet med en kortare diskussion om genusteori i 2.6. 

2.1 Tidigare forskning  

Magisteruppsatsen Erotische Runeninschriften aus dem mittelalterlichen Bergen av 

Bludszuweit (1988) är det verk som ligger närmast mitt eget forskningsfält. Hon har behandlat 

materialet från Bryggen i Bergen och har också tagit med några jämförande exempel från 

andra medeltidsstäder i Norge och Sverige. De erotiska inskrifterna på lösföremål från Bergen 

som Bludszuweit undersöker har hon indelat i följande fem kategorier: (1) latinska inskrifter, 

(2) inskrifter med stavrim eller slutrim, (3) inskrifter med kyss mik (4) inskrifter med fuð; den 

femte kategorin innehåller de övriga inskrifter som på något sätt kan räknas till kategorin 

erotik. Bludszuweit inleder med att beskriva Bergenfynden och fyndomständigheterna för att 

sedan precisera sin egen definition av en erotisk inskrift. Hon skriver (a.a. s. 11): 

Der Begriff 'Erotik' hat hier nichts zu tun mit 'geistlich-seelischer Liebe', weil die behandelten Texte 
keinen Rückschluss auf irgendwelche Empfindungen der Ritzer erlauben. 'Erotisch' wird in 
euphemistischer Weise für 'sexuell, die Geschlechtlichkeit betreffend' verwendet, wie es im deutschen 
Sprachgebrauch auch durchaus üblich ist.

De belägg som finns med i hennes magisteruppsats är alltså av sexuell art (gäller sexualitet), 

och inskrifter som rör "andlig och känslomässig kärlek" är därmed borttagna (a. st.).   

CD-uppsatsen Guttorm Fittslickare, av Hagsten Karlsson (2000), har undertiteln Om 

tveksamt nid. Uppsatsen tar upp de lagar och runinskrifter som bedöms vara normavvikande 
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från järnåldern till den tidiga medeltiden. Hagsten Karlsson undersöker i uppsatsen de icke 

normativas situation och vad som hände med dem då de bröt mot samhälleliga lagar. Genom 

att jämföra lagtexter och runinskrifter kommer hon fram till att Gulatingslagen är tydlig och 

exakt i vad som får yttras och vad som faller inom ramen för niddiktning. Grágas talar enligt 

Hagsten Karlsson om en koppling mellan nid och ära, emedan Magnus Lagabøters landslag 

har suddat ut den gräns som tidigare fanns och endast bötfäller ärekränkning. Uppsatsens 

diskussion sammanfattas med att konkretisera resultaten av undersökningen. Nid handlar 

således inte enbart om det som Meulengracht Sørensen (1980, 1983, se avsnitt 2.3) finner vara 

i fokus, de "passivt homosexuella", utan inbegriper snarare kritik mot "en icke-dominant 

genustillhörighet", där sexualiteten och sexuell läggning är irrelevant (Hagsten Karlsson 

2000:54). Det viktiga enligt Hagsten Karlsson är att komma åt de personer i samhället som inte 

besitter en stark genustillhörighet, vilket gäller såväl för män som för kvinnor.

MacLeod & Mees (2006) behandlar de sexuella inskrifterna i ett kapitel om Love, Fidelity, 

and Desire. De inleder med de rent kärleksfulla unna-inskrifterna, bland andra N A258, NIyR 

840, för att sedan komma in närmare på det material som nordiska medeltidsstäder har att 

erbjuda, närmare bestämt fuð-inskrifterna. MacLeod & Mees nämner föremål och fyndort samt 

gör en tolkning av i princip alla inskrifter som också finns i mitt eget material. Det gäller i det 

här fallet medeltida fynd i norska och danska kyrkor, ben från Sigtuna, Lund och Uppsala i 

Sverige, samt lösföremål (pinnar, skålar, knivar m.m.) från Polen, Danska Schleswig och även 

bitar av en runpinne från Island (Viðey). Deras korta men koncisa samling av inskrifter täcker 

det område som Bludszuweit (1988) också har behandlat, och dessutom har de ett antal nya 

fynd att diskutera. Till sist tar de också med kyss-inskrifterna vilka enligt MacLeod & Mees 

har ett kärleksbudskap att förmedla, trots att de inte har den typiska formen för kärleksdiktning 

(MacLeod & Mees 2006:54f) . Deras teori är att meddelanden med texten "Kyss mig!" (N 

A41) och "Tänk på mig, jag tänker på dig! Älska mig, jag älskar dig!" (N B465) överlämnades 

till objektet för handlingen. Vi kan dock aldrig säkert veta om detta var ändamålet och de 

lägger till följande kommentar om ristarna: "Those not using terms like fuð or futhark rows 

may well have represented only wishful thinking or even a bashful formal request." (a.a. s. 55).

Bludszuweit (1988) behandlar de relevanta inskrifterna som fanns att tillgå under den 

senare delen av 1980-talet, men jag saknar emellanåt en övergripande diskussion, framför allt 

när det gäller etymologin bakom ristarnas ordval. Dessutom har nyfynd och nyläsningar samt 
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alternativa tolkningar tillkommit under 1990- och 2000-talet, vilket skapar ett behov att 

sammanställa även dessa. Hagsten Karlsson (2000) saknar fördjupade studier i det rent 

språkliga och har också ett bredare undersökningsområde. Hennes fokus ligger på fenomenet 

nid och inte på sexuella runinskrifter i sig. MacLeod & Mees (2006) nämner ytterst kort 

inskrifterna med erotiskt innehåll, men har ingen ambition att ställa upp en materialsamling. 

De ger inga alternativa läsningar eller tolkningar och saknar ofta tydliga referenser.   

2.2 Vardagsinskrifter

Att dela upp de olika runinskrifterna i kategorier är inte helt enkelt, men här ska jag ändå helt 

kort redovisa vad Dyvik (1985:133ff) och Palm (1997:87ff) skriver. De två största 

kategorierna av medeltida inskrifter på lösföremål är privata och halvprivata runristningar. I 

den privata kategorin sorterar Palm (a.a. s. 95) in besvärjelser (redskap, runkavlar) och klotter 

(runkavlar). Besvärjelser och amuletter av olika slag kunde också placeras in i den halvprivata 

kategorin, där även ägarsignaturer, skrivövningar, futhark-inskrifter, hantverkarsignaturer och 

skuldebrev samt följesedlar och runmagi (se Knirk 1994:81) återfinns (jfr Dyvik 1985). Dessa 

kategorier ligger utanför den klerikala miljön. Sexuella runinskrifter hamnar tveklöst bland 

privata inskrifter, men en del pinnar och ben är betydligt svårare att placera enbart i ett fack, t. 

ex. N B17, med en halvprivat futhark-inskrift på A-sidan, som åtföljs av Ást mín, kyss mik. 

Runbrev av den här typen finns det gott om och innehållet är blandat. Obsceniteter 

förekommer, även i det som Palm (1997:97) antar kan ha varit gåvor eller brev. 

Handelsuppgörelser hamnar klart i den halvprivata kategorin, trots att det även där finns oklara 

fall. Ett brev till Havgrim från Tore inleds med den traditionella frasen från den diplomatariska 

stilen (Dyvik 1985:143–144): "Till Havgrim, sin kompanjon, sänder Tore fager Guds och sin 

egen hälsning.". Det övriga innehållet i brevet är nog så privat, men inledningen och 

brevformen är fast. 

Tidigare forskning om ofullständiga futharkinskrifter, vilka inleds med runradens tre första 

tecken (fuþ) hänvisar till en övergripande tolkningsteori som bygger på att det finns så pass få 

runfynd där betydelsen fuð är naturlig i sitt sammanhang. Inte förrän Bergeninskrifterna under 

1960-talet såg dagens ljus, genom utgivningsinsatser av Aslak Liestøl, fanns det nog med 
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material att arbeta med som kunde peka på ett alternativ till tolkningen <fuþark>. Branden på 

Bryggen i Bergen 1955 gav Norge över 700 nya runfynd. Ingen hade anat att så många 

lösföremål kunde ha bevarats i de olika brandlagren genom tiderna. Liestøl arbetade sig 

igenom materialet metodiskt och skrev in och arkiverade information om läsning och tolkning 

samt annat av arkeologisk och språkvetenskaplig betydelse (Spurkland 2005b:186f). 

Hagland & Lorentzen (1997) jämför i en artikel barns skriftinlärning i modern tid och 

futhark-inskrifterna under medeltiden. De skriver (s. 60f) att "funksjonen nedskriving av ein 

fuþork/eit alfabet kan ha, kan vera didaktisk, mnemoteknisk, ein måte å vise kompetanse på, 

både overfor nokon som kan og nokon som sjølv ikkje kan, og kanskje magisk også – for 

runetekstane sin del, men knapt nok for barnetekstane". Antalet futharkinskrifter i deras 

material är trots allt ganska få till antalet, sett till de ca 120 inskrifter de undersöker från 

Trondheim. Den största kategorin är runtecken utan språklig mening (ca 20,5 %) och därefter 

märklappar/ägarsignaturer (ca 19 %). Endast ca 9 % är futharkinskrifter, helt eller delvis 

fullständiga, som också kan räknas in i och ibland överlappa en annan av de mindre 

kategorierna, inskrifter med magiskt innehåll (ca 6,5 %) (Hagland & Lorentzen 1997:45f). 

2.3 Nid i de isländska sagorna

Meulengracht Sørensen (1980, 1983) är en av många som har behandlat fenomenet nid. För att 

kunna gå vidare i runmaterialet bör man börja i de isländska sagorna. De nordiska källorna är 

ett rikt material när det kommer till verbala kränkningar, vilket hjälper oss att förstå inte bara 

isländska förhållanden, utan också de samnordiska förhållandena. Även svenska lagar var 

konkreta i sitt ogillande av okvädinsord, och värderingarna är där därför relativt lika de 

isländska, skriver Svahn (1999:33). Hon vill (s. 33) undersöka och "tydliggöra de egenskaper 

som man tog sin utgångspunkt i vid skapandet av nidet. Kulturella föreställningar om vad som 

var tillåtet och förbjudet, öppet och tabuerat m.m. bildade bakgrund till laddningen i nidandet." 

Den egenskap som mest sågs ner på var omanlighet; en man som var feg, oäventyrlig, utförde 

kvinnosysslor och spelade en passiv ("kvinnlig") roll i en samkönad relation. Kvinnans sysslor 

och göromål skilde sig klart från mannens i medeltidssamhället och således var den man som 

inte gjorde som andra män, som stannade hemma och fyllde kvinnans sociala funktion, 
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kraftlös (a.a. s. 35). Svahn hänvisar till Clover (1982; 1993) för vidare läsning om det faktum 

att mannen  inte nödvändigtvis gjordes kvinnlig; femininiseringen gjorde honom snarare till en 

kraftlös karl, utan stake d.v.s. ynklig. Utöver omanliga män hånades också fattiga, tiggare, 

trälar och fångar, skriver Svahn.    

Ord som ofta är sammankopplade med omanlighet är ergi, argr och ragr (se avsnitt 5.3). 

Karaktärsmässigt är den omanlige mannen feg och svag, och den sexuella tonen när han påstås 

vara den som underkastar sig en annan man gör att man kan tänka sig att han underkastar sig 

män även i andra situationer. Svahn (a.a. s 35) skriver: "Kombinationen av sexuellt och 

moraliskt underkastande är central i nidet", vilket jag tycker fångar det essentiella av begreppet 

nid och det symboliska i beskyllningarna. En man som beskylldes för att tillhöra gruppen män 

som har sex med män (se avsnittt 3.2), dvs. var passivt homosexuell, betraktades som en 

svagare individ i det isländska samhället, någon som "vände fienden ryggen" (s. 35). 

Kvinnor som kränktes med sexuella undertoner ansågs istället överaktiva i sin sexualitet, 

nymfomaner eller påstods vara inblandade i incest eller otukt av annat slag. Även om det var 

kvinnan som beskylldes för detta var det, enligt Svahn (1999:35), mannen man ville åt. Den 

ära man behövde upprätthålla var inte den beskyllda kvinnans, utan hennes makes eller om hon 

var ogift, hennes fars eller bröders ära. En kvinna som beskylldes för att vara örg (av argr) var 

således liderlig och pervers, vilket man får anta drabbade männen i kvinnans hushåll. 

Samtidigt menar Svahn (a.a. s. 39) att en man kunde dra skam över sig genom att vara sexuellt 

blygsam (jfr Meulengracht Sørensen 1983:14–32, 79–88).  

2.4 Kärlek och erotik

Sävborg (2007) utreder de båda begreppen kärlek och erotik i sin forskning rörande den 

norröna litteraturen. Han har undersökt Íslendingasögur, som är samlade berättelser om 

islänningar under 900- och 1000-talet. Handlingen rör sig runt konflikter som uppkommer och 

konsekvenserna av våldet i samhället, ofta med dråp som följd. Längden på sagorna varierar, 

allt ifrån kortare tåtar, þættir, på några få sidor, till Njáls saga, som har 480 sidor text (i den 

version Sävborg använder sig av, a.a. s. 32). Författarna till de 40-talet sagorna och 10–30 

tåtarna i Íslendingasögur är alltid anonyma, till skillnad från t. ex. konungasögur och 
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samtiðarsögur, där upphovsmännen ofta är kända. 

I den analytiska översikten, under rubriken Uttryckligen omnämnd kärlek, går Sävborg 

igenom de olika orden som i de isländska sagorna speglar ickeerotiska och erotiska 

förhållanden av olika slag. Han skriver att han inte har hittat mer än 30-talet explicita belägg 

under kärlekstemat i hela Íslendingasögur, varav ást har 23 belägg och unna 19. De 

nästkommande orden på listan är elska (9 bel.) och amor (1 bel.). Kärleken handlar i de flesta 

fall om "befintlig, tidigare eller hypotetisk kärlek" (Sävborg 2007:39) och den explicita 

kärleksförklaringen får man leta efter bland de vänskapliga kärleksförklaringarna mellan 

vänner, föräldrar och barn, o. dyl. 

Vad är kärlek? Vilken sorts kärlek är erotisk, och kan platonisk kärlek vara erotisk kärlek? 

Vad är erotik? Det finns många frågor och lika många, om inte fler, svar. Som inledning får vi 

läsa ett antal av Sävborg utvalda citat, bl.a. Auður Magnúsdóttir, som skriver: "det är just 

kärlekens villkor som styr kärlekens utformning"2 (Sävborg 2007:17), Jarrick: "[…] att det 

mera är kärlekens villkor än kärleken själv som har ändrat sig under historiens gång"3 (a. st.) 

Den platoniska kärleken, som mellan förälder – barn, är ickesexuell, en känslomässig 

attraktion. Sävborg beskriver kärleken till spädbarn som universell, en "spontan kärleksrelation 

som inte är kulturellt betingad" (a. st.). Den sexuella attraktionen är däremot mer 

kulturbunden. Om man lägger ihop de två attraktionstyperna får man ett koncept som är 

tidlöst; det är kärlek då som nu, och ást och unna i norrön medeltid är en normal kombination 

av sexuell och känslomässig dragning mellan man och kvinna. Kärlek är enligt Sävborgs 

slutsats något som åsyftar den erotiska känsla som finns mellan man och kvinna, "[…] en 

heterosexuell attraktion till en specifik person, där en känsla av själslig attraktion finns utöver 

rent sexuellt begär." (a.a. s. 18). Termerna erotik/erotisk förekommer också i avhandlingen, 

men där är definitionen vidare och graden av heterosexuell emotionell attraktion är oklar (a.a. 

s. 19). 

I min egen uppsats fokuserar jag enbart på sexuell attraktion, oavsett om det är kärlek med 

själslig attraktion inblandat eller ej. Begreppet erotik, som Bludszuweit (1988) använder sig av 

tycker jag är vagt när det gäller inskrifterna med sexuellt innehåll. Erotik är sexuell 

känslomässig spänning, men nödvändigtvis inte (önskan om) en sexuell handling. Sexuella 

2  Magnúsdóttir 2001:120
3  Jarrick 1997:10
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runinskrifter kan vara erotiska samt ha ett visst mått av själslig attraktion, men det behöver inte 

vara så; i de flesta av inskrifterna i mitt material rör det sig mest troligt om det rent sexuella.  

2.5 Literacy och runacy

Debatten kring begreppen runacy och literacy har pågått en tid bland runologer. Forskarna är 

relativt överens om att det handlar om studier av skriftkultur. Vad som ska kallas för runacy 

respektive literacy är inte helt lätt att kategorisera, men flera personer har gjort gedigna försök. 

Söderberg (1994) ger sitt bidrag (se mer om detta nedan) och Briggs (2000) menar att literacy 

handlar om skriften och dess funktion, där han väljer att se literacy som ett komplext 

kulturfenomen, med starkt ideologisk innehåll, som växlar med tid, plats och miljö. 

Forskningen inom medeltidsliteracy kom igång redan under 1930–talet, men då begränsade 

man sig till att undersöka läs- och skrivfärdighet rent kvantitativt (Söderberg 1994:359). 

Kritiken mot forskningsmetodiken kommer från olika håll, men har på många sätt ett 

sammanhållande tema, nämligen att den sociala funktionen och aspekten försvinner för skriven 

text om man inte också kvalitativt undersöker hela texten och ser helheten kring den (Melve 

2005:129). 

Tyskans Verschriftlichung/Schriftlichkeit motsvaras i engelskan av textuality, som i 

svenskan har fått termen literacitet. Problemet med benämningar som Schriftlichkeit är att de 

begränsar området till det skrivna ordet och glömmer att övergången från ett muntligt till ett 

skriftligt samhälle inte skedde över en natt, utan var en utdragen process. Verschriftlichung 

och textuality behandlar också denna övergångsperiod. Literacy, enligt Söderberg (1994:360), 

är åtminstone fyra egna fält inom ett stort ämne, skriftbehärskning, skriftanvändning, attityder 

till skrift och kontakt med skrift. Att hitta en övergripande term för ämnet är svårt, om inte 

omöjligt. Det latinska ordet litteratus 'bevandrad i litteraturen, lärd, bildad, studerad, boksynt; 

med gedigna, litterära latinkunskaper' har fått den överförda betydelsen 'läs- och skrivkunnig' 

(a. st.). 

Ett bra ord för runkunskap har varit svårt att enas om, eftersom literacy tidigare har varit så 

förknippat med latin och latinitet. Spurkland (2005a:148–149) föredrar begreppet literacy in  

runes (vid sidan av begreppet vernacular literacy för 'folklig läs- och skrivkunnighet') och 
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förespråkar runacy som alternativ benämning för runkunnighet och literacy för latinkunnighet 

(jfr Söderberg & Larsson 1993:23ff). Gustavson (1994) använder termen runliteracy för att 

förtydliga att latinet var det skriftspråk som var förknippat med bokkulturen och att runorna 

var "folkspråket", först känt genom den epigrafiska skriften. I literacy-forskningen utvecklas 

denna skrift till teorier som rör "runorna som enbart meddelandetecken utan någon icke-

textuell relation mellan inskrift, föremål och ristare eller ägare" (a.a. s. 62). Runliteracy 

används kort och gott för studiet av runsystemet och hur man behärskar detta, kompetensen att 

läsa och skriva runor (a. st.). Spurkland (1994:14) summerar på ett bra sätt jämförelsen mellan 

läsning av latin och runor under medeltiden när han skriver att runskriften kunde avkodas av 

alla och envar som behärskade konsten att läsa runor, vilket inte gällde för latinet i samma 

utsträckning. Latin lästes inte individuellt utan var ägnat för kollektivet och kan därmed anses 

vara en auditiv handling, baserat på högläsning. För djupare studier om muntlighet och runacy, 

se Spurkland (2004) och Palm (2006).

2.6 Genusteori

Den här uppsatsens syfte är i första hand att fokusera på de sexuella runinskrifterna och deras 

innehåll. En del av de begrepp jag använder mig av kommer från genusteorin och jag tar här 

upp dem i korthet för att närmare definiera dem. Jag vill dock poängtera att detta inte är en 

genusteoretisk uppsats utan en runologisk. 

I rapporten Queera intersektioner (2011) skriver Larsdotter i sin artikel om hur man har 

definierat sexuell läggning. Artikeln som helhet behandlar något helt annat, men jag har 

plockat ut de delar som hjälper mig att förtydliga vad jag menar när jag skriver om medeltida 

queera individer som på något sätt avviker från den samhälleliga (hetero)normen. 

Bland forskare finns vissa vedertagna kategorier: män som har sex med män (MSM), kvinnor 

som har sex med kvinnor (KSK), kvinnor som har sex med män (KSM), samt kvinnor som har 

sex med både kvinnor och män (KSKM). Förkortningarna MSK, män som har sex med 

kvinnor och MSKM, män som har sex med kvinnor och män, tas inte upp i artikeln, men kan 

säkert appliceras på motsvarande relationer. Kritik har dock framkommit vid användandet av 

den här kategoriseringen. Larsdotter (2011:44f) har upplevt att det inom de berörda grupperna 
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finns självdefinierade identitetskategorier som riskerar att undermineras genom en 

sammanslagning av populationerna; lesbiska och bisexuella, kan exempelvis uppfatta sig 

själva och samhället på många olika sociala och beteendemässiga sätt (Larsdotter 2011:44). 

När Larsdotter själv har skickat ut enkäter till KSK har hon använt sig av just KSK-

kategoriseringen (KSK-enkäten 2009, se Larsdotter 2011:43f), men kvinnorna fick själva 

lägga till sin egen definition, om de hade en sådan. Jag har i min uppsats också valt att förhålla 

mig till ovanstående kategorier.

Den allmänna uppfattningen om queera människor under medeltiden skrevs det sällan om, 

varken i lagtexter eller andra dokument som man känner till från den perioden. Meulengracht 

Sørensen (1980, 1983) fördjupar sig dock i detta ämne (vid sidan om nid) och jag hänvisar till 

hans verk för fortsatt läsning. 
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3 Material och metod

I 3.1 beskriver jag mina urvalskriterier, för att sedan i 3.2 presentera undersökningen. 

Slutligen, i 3.3, går jag igenom de fyndförhållanden som mitt runmaterial vittnar om. 

3.1 Urvalskriterier

Vokabulärutbudet inom det anala och genitala området är stort, se t.ex. Stora fula ordboken 

(Dagrin 2008), men jag har endast valt ut ett litet antal ord för begrepp som har varit 

tabubelagda, vilka är: 

argr räddhågsen; omanlig; sedeslös; arg, ful, elak
ást min älskade; älskare/älskarinna
fitta fitta; lat. vulva
fuð fitta; slida, slidöppning; arsle, anus, rövhål
kyss/kýss kyss/begära, vilja, önska; tillägna sig
ragr rädd, omanlig, kärringaktig; elak, ond; (man) som lät sig 

utnyttjas som kvinna 
rass rövhål, ändtarmsöppning, bakdel
serða (vulgärt uppfattat) samlag; omoralisk; gnugga, polera; om 

sodomi, ha (anal)sex
streða fysiskt/intimt umgänge med någon; sodomi
unna älska; unna någon något; lova något (åt någon)

Till min hjälp har jag haft Seims avhandling (1997), Bludszuweits magisteruppsats (1988) och 

skrifter av bl.a. Liestøl (1964a, 1971), Dyvik (1985), Knirk (1994) och Spurkland (2005b). De 

ovannämnda har alla presenterat valda delar av de sexuella runinskrifterna, men har inte alltid 

gått på djupet eller presenterat etymologin till de enskilda orden. 

Haugen (2007) går igenom några viktiga faktorer som ligger bakom spridningen av ordval i 

tal och skrift. "Kontexten har stor inverkan på ords betydelse och funktion" skriver Haugen 

(2007:92), vilket jag utan problem kan applicera på min egen undersökning. Ord får betydelse 

först när de sprids från individ till individ; den enskilda individen måste först känna att ordet är 

meningsfullt och först därefter kan man ha en åsikt om ordets prestige och status. Med sitt 
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spåkbruk kan en person visa grupptillhörighet och markera vilken grupp man vill tillhöra (a.a. 

s. 100ff). Haugens material- och metodval går ytterligare ett steg vidare i det att hon behandlar 

novationer och spridningen av dem. I mitt material vill jag i första hand studera vilka ord som 

används och hur betydelsen kan ha breddats eller fördjupats, samt undersöka kontext och 

materialval för ristningarna. Jag har valt att avgränsa mig till endast de belägg som har ett 

explicit (sexuellt) analt eller genitalt innehåll för att få en god översikt över inskrifter i den 

kategorin.     

3.2 Undersökningen 

Mitt huvudmaterial som jag jobbar med består av de sexuella/genitala inskrifterna, som i 

normalt tal tolkas som varande "under bältet". Som jämförelsematerial har jag också med ordet 

kyss, för att undersöka huruvida det handlar om erotik- och/eller kärlekshandlingar. Det som i 

dagligt tal kallas "kiss- och bajshumor" finns tydligt uttalat i endast ett belägg, N B584, Sezt  

niðr ok ráð rúnar, rís upp ok fís við! 'Sätt dig ned och råd/tolka runorna, res dig upp och fis!' 

(vilken jag har utelämnat i min undersökning) och ristaren snuddar också vid det i N A322. De 

runinskrifter jag har valt att ha med i undersökningen har uppletats genom sökningar i 

Samnordisk runtextdatabas (hädanefter SRD). Ganska många forskare har redan genomfört en 

liknande sökning i materialet som finns bland de sexuella runinskrifterna, men endast 

Bludszuweit (1988) har sammanfogat materialet till en längre uppsats. Hon har huvudsakligen 

skrivit om de erotiska inskrifterna från Bryggen, Bergen, vilka också inbegriper latinsk 

kärleksdiktning. 

Inskrifter som direkt kan syfta till en sexuell handling eller tanke har jag valt ut och lagt i ett 

särskilt dokument med vokabulärutbudet bland de medeltida runskriftsföremålen. Bland dessa 

finns mestadels (rev)ben och träpinnar, spridda i Norge, Sverige och Danmark, men också ett 

antal fynd från Polen och Tyskland. Materialet är litet sett till kvantitet, men min tanke från 

början var att det finns mer att undersöka i det språkliga, även i de korta futhark-inskrifterna. 

Det som tidigare forskare har skrivit om, det som ofta gått under rubriken "runmagi", kan lika 

ofta inkluderas bland de sexuella inskrifterna, där många är välkända bland runologerna. 

Runfynden i Bergen, på Bryggen efter branden 1955, var från början inte så speciella, men 
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efterhand man grävde i brandlagren dök det upp mer och mer av intresse. Runpinnarna är inte 

monumentala som runstenarna i det vikingatida Norden, men de har en vardaglig klang och är 

unika i sitt slag, och är därför minst lika viktiga för forskningen för att få en bättre bild av 

gångna tiders språkbruk. 

3.3 Fyndförhållanden

Inskrifterna i min undersökning kommer från Sverige (Lund, Sigtuna, Uppsala), Norge 

(Bergen, Oslo), Tyskland (Schleswig, Schleswig-Holstein), Polen (Kamien) och Orkneyöarna 

(Maeshowe). 

Runmaterialet från Bergen (Bryggen) har beteckningen B+nummer, som i SRD presenteras 

som N B+nummer, där N står för Norge. Runfynden B1– B578 finns dokumenterade i form av 

fotografier i Historisk museum i Middelaldersamlingen, samt i Runearkivet, Oslo. De 

grundläggande upplysningarna om fyndförhållanden finns i en kortsamling dels i Runearkivet 

(B1–B670), dels i Nytt om Runer (B670–) (Haavaldsen & Ore 1995:4). 

Hansen har i artikeln Kontekst, avsetningshistorie og frekke runeristere i Bergen (2006) gått 

igenom fyndomständigheterna från Bryggenutgrävningarna som pågick 1955–1979. 

Arkeologerna antecknade under den perioden föremålens geografiska kontext i förhållande till 

kajer, byggnader och brandlager. Den metoden gav information om fyndplats och material, 

men man kunde inte säkerställa om föremålet hade använts i det nedbrunna huset eller om det 

hamnat där av annan anledning, till exempel burits till en sophög från eller till 

omkringliggande hus (Hansen 2006:43). Sedan 1980-talet har man arbetat med att undersöka 

kulturlagren för att se om fyndplatsen är primär eller sekundär, och för att skilja ut bostadshus 

från verkstäder och allmänna sophögar. I Bugården hittades N B118, en räknestav med erotisk 

inskrift: Unn þú mér, ann ek þér. Gunnhildr! Kyss mik, kann ek þik. 'Om du älskar mig älskar 

jag dig. Gunnhild! Kyss mig, jag känner dig!' Själva räknestaven användes vid fraktkajen när 

varor inventerades vid i- och urlastning. En del andra pinnar har ingen synlig funktion, t. ex. N 

B17, vilket också gäller N B11, medan N B39 förmodligen fyllde en funktion som hårnål eller 

syl; alla tre är funna vid Bugården. De erotiska inskrifter som Hansen nämner har alla hittats i 

utgrävningar nära vattnet. Arkelogiska fynd hittas ofta på en sekundär plats, ofta i pålverket till 

18



nya kajplatser (a.a. s. 46).  Som fyllnadsmaterial har sopor och skräp fungerat bra i hela 

utbyggnaden av Bryggen, men frågan som kvarstår är om man kan koppla ihop Bugårdenfynd 

med fynd från Bugårdens kaj. Hansen menar att det visst finns ett koppling mellan de två. Hon 

skriver (a.a.  s. 47): "[...] de personer som omtales i ristningene - hadde en tilhørighet til gården 

hvor pinnen ble funnet. [...] Man hev altså ikke avfall over på naboens tomt -  heller ikke i 

Middelalderen." Hansen kommer fram till att fynden och fyndmaterialet kan berätta mer om 

kontexten om man vågar utgå ifrån att pinnar och ben inte har försvunnit särskilt långt ifrån 

den ursprungliga platsen.  

Runpinnarna från Bergen är till största del av furu, har varierande storlek och form och ser 

ut att ha varit det bäst lämpade ristningsmaterialet i och omkring Bergen. Endast tre 

björkpinnar och en bokpinne finns nämnda i arkivet (Haavaldsen & Ore 1995:6).

För att gå över till den förhistoriska gravhögen i Maeshowe, Orkneyöarna, består den av en 

entré, en mittenkammare samt tre sidokammare. Byggmaterial är stenplattor från Orkney 

(skiffer) och graven byggdes omkring 3000 f. Kr. (Barnes 1994:11 och Farrer 1862). Enligt 

Barnes rör sig inskrifterna till största del om oseriöst klotter från golv till tak i gravhögen. Det 

bör dock påpekas att klottret är välristat av kunniga ristare, även om inskrifternas art är av 

typen "Kilroy was here". Inskriften "Ingegärd är den vackraste..." (Nr. 21) signalerar högst 

troligt lidelsefulla suckar och drömmar från beundrare, vilket Barnes anser bör tas med en 

nypa salt (a.a. s. 38). Ristarna har i tidigare forskning framställts som folk på resande fot, på 

väg till eller från Norge, vilket gör att man antar att det mestadels är norskspråkiga eller 

norskinspirerade impulsiva ristningar. Besökarna, norrmän, islänningar och troligen en och 

annan Orkneybo bröt sig in i högen från olika håll, säkerligen också via taket, då det finns två 

ristningar som är alltför skickligt utförda för att två eller flera personer ska ha hjälpts åt att 

lyfta upp en person från golvnivå (a.a. s. 40). En av fraserna, fyrir sunnan  land, är förvisso 

idiomatisk korrekt isländska, men en lärd norrman kunde mycket väl ha känt till uttrycket och 

ristat detsamma. Barnes (s. 41) menar att de lingvistiska argumenten för att det skulle vara en 

islänning eller orkneybo inte är tillräckliga, vilket han baserar på det faktum att det inte finns 

några andra fynd (och därmed bevis) utanför Maeshowe. Trots detta avvisar Barnes inte att 

besökarna och ristarna kunde ha kommit någon annanstans ifrån än Norge (a. st.). Dateringen, 

ca. 1150, bygger på en undersökning av ortografi, fraseologi, inskriftsinnehåll och fonologi. 

Barnes har tittat på det språkliga (inklusive personnamn och runformer) i alla inskrifterna för 
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att få en panoramabild av eventuella västskandinaviska dialekter, framför allt genom att 

jämföra med andra skriftliga dokument från Island, Orkneyöarna och Norge (s. 47). 

Runformerna som representeras ligger mellan den vikingatida 16-typiga futharken och den 

högmedeltida, fullständigt utbyggda norska futharken; paralleller kan dras till norska fynd från 

samma tidsperiod (Barnes 1994:48).        

Övriga fyndplatser nämns kort i kap. 4.1, under respektive signum, eftersom det annars 

skulle ta för mycket utrymme att beskriva varje enskild fyndplats och dess fyndförhållanden.
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4 Resultat 

Avsnitt 4.1 handlar om de sexuella runinskrifterna och deras vokabulär. Därefter tar jag i 4.2 

upp etymologin bakom orden i 4.1.  

4.1 Sexuella runinskrifter

Nedan kommer jag att presentera min egen sammanställning av sexuella runinskrifter. Dessa 

kommer i den landskapsordning rundatabasen följer, där de presenteras med signum i 

bokstavsordning. Efter signum kommer en translitterering av runtexten, följd av den gällande 

tolkningen (med alternativa tolkningar) på fornvästnordiska samt en översättning. I de fall där 

det finns bilder ligger dessa i anslutning till translitterering och tolkning, innan diskussionen 

om inskriften tar vid. I 4.2 kommer jag att redovisa de enskilda orden och deras etymologi. 

Materialet kan utökas med ytterligare futhark-inskrifter, men jag har valt att bara ta med 

enstaka sådana (närmare bestämt dem som i SRD tolkas som en ev. fuð-inskrift), då det är 

problematiskt att hitta begriplighet och en god tolkning i enstaka föremål med enbart en hel 

eller delvis ristad futhark.

SIGNUM: U Fv1975;171A
TRANSLITTERERING: tora –atik fita
TOLKNING:  Þóra ... fitta 
ÖVERSÄTTNING: Tora ... fitta 
LITTERATUR: Gustavson (i Svärdström & Gustavson 1975:170f); MacLeod & Mees (2006:51ff)
FYNDPLATS: Uppsala, kv. Rådhuset 8
DATERING: 1300-tal, M

21



Fig. 1: U Fv1975;171A. Foto: Lennart Engström, Upplandsmuseet. 

Revben av häst eller nöt, 99x25x3,5 mm. Inskriften läses från vänster till höger. Se fig. 1. 

Ordet fitta, jfr fuð, syftar på det kvinnliga könsorganet. Endast denna inskrift belägger detta 

ord. Fyndet gjordes under en utgrävning 1963. Gustavson (i Svärdström & Gustavson 

1975:171) menar att det är ett ben med "impulsiva skrivhandlingar", vilket gör att ristningen 

kan vara osammanhängande från första början och alls inte tänkt att läsas som en hel inskrift. 

Ristningen inleds med namnet þora, Þóra. Runorna är tydliga, 1,3–1,5 cm höga, och åsyftar 

kvinnonamnet Tora. Gustavson (i.a.a.) föreslår att benet därefter ska vändas för att läsa den 

runföljden som står upp- och nervänd, med motsatt läsriktning. Här är benet skadat och den 

nedre delen av runtecknen är svårtolkad. Efter att ha undersökt benet på plats på 

Upplandsmuseet (i januari 2010), kan jag bekräfta att runföljden bör läsas:  --(a)tik fita. De två 

svårtydda runorna tolkar Gustavson som ett i, samt ett a eller o. Det finns ingen känd tolkning 

av den här delen av inskriften. Gustavson (i.a.a. s. 171) omnämner ristningen med dessa ord: 

"Möjligen svarar fita mot ett av våra vanliga 'runda' ord." 
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SIGNUM: U NOR1997;29G 
TRANSLITTERERING: fuþ ar-  
TOLKNING: <fuþ[ork]>(?)/fuð(?) ar[s]/ar[i]
ÖVERSÄTTNING: <fuþork>(?)/fitta(?) arsle/örn
LITTERATUR: Gustavson (1997:29f)
FYNDPLATS: Sigtuna, i kv. Professorn 4
DATERING: 1000-tal eller tidigt 1100-tal (V/M)

Revben,  8x2,7 cm. Inskriften är ristad med 18 mm höga runor: fuþ ar-, som har två tolkningar 

i SRD. Den första tolkningen innebär en ofullständig futhark-inristning, samt ett otolkat ar-, 

som läses med benet upp- och nervänt. Ett annat alternativ är fuð ar[s]/ar[i]. Detta skulle 

betyda 'fitta' och 'arsle/örn', beroende på om man läser den sista runan som s eller i (Gustavson 

1997:30). Lena Peterson (Heldagsrunråd, Uppsala 2011–05–13) menar att det andra ordet 

också skulle kunna vara ett mansnamn, Ari, om man läser ett i. 

SIGNUM: U NOR1997;30E
TRANSLITTERERING: fuþ 
TOLKNING: <fuþ[ork]>(?)/fuð(?)
ÖVERSÄTTNING: <fuþork>(?)/fitta(?)
LITTERATUR: Gustavson (1997:30) 
FYNDPLATS: Sigtuna, kv. Professorn 4
DATERING: 1100-talet (M)

Revben, 14x3,3 cm. Benet kommer från samma fyndplats i Sigtuna som U NOR1997;29G. 

Här läser vi den korta inskriften med 26 mm höga runor på ena bredsidan: fuþ, som har tolkats 

på samma sätt som den ovannämnda U NOR1997;29G; antingen är det en vanlig ofullständig 

futhark eller ordet fuð 'fitta' (Gustavson 1997:30).  

SIGNUM: DR EM85;463B 
TRANSLITTERERING: fuþtramR hnki b... 
TOLKNING: fuðtramr hagi(?)
ÖVERSÄTTNING: Må fitt-demonen ordna/göra [så att … ](?)
LITTERATUR:: Moltke (1985:463); Bludszuweit (1988:73); DR: Lund benstykke 24
FYNDPLATS: Lund, kv. Färgaren 28, 1981
DATERING: Moltke (1985:464): 1000-tal, Maria Cinthio: 1050–1100
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Fig. 2: DR EM85;463B. Foto: DR.

Benbit, 16x1,3–2,0x0,3–0,5 cm. Runhöjden varierar mellan 1,7 och 1,9 cm. Ristningen står i 

längdriktningen på ena sidan av benet. Vikingatida ristning (övergången V/M). Se fig. 2. 

Bludszuweit (1988:73) tolkar de enskilda orden på följande sätt: fuþ: fuð 'fitta', tramr: 'troll' 

eller 'demon'. Vidare skriver Bludszuweit (a. st.) att hnki, hagi, är optativ av fvn. haga 'ordna, 

arrangera', ty. einrichten. Moltke (1985:463) tolkar hnki, som att ristaren har blandat ihop a-

runan och n-runan. Bludszuweit (1988:74) hävdar att det också kan fattas tecken i runföljden 

hnki, t.ex. ett i eller e, vilket skulle ge ordet hengi. En förklaring och betydelsetolkning av 

detta nya ord saknas dock. b är möjligen början på ett kvinnonamn, men Bludszuweit (a. st.) 

betraktar detta som en osäker högst spekulativ tolkning, och Moltke (1985:463) har heller inte 

gått djupare in på frågan. Det enda som Bludszuweit (a. st.) anser vara tydligt är att det 

föreligger en koppling mellan fitta och en demon.

SIGNUM: DR EM85;533G 
TRANSLITTERERING: a) mmmmmmmmmmmmmmmmmm

b) fuþ mmmmm(m)
TOLKNING: a) … b) <fuþ[ork]>(?) …
ÖVERSÄTTNING: A-sidan saknar översättning, b) <fuþ[ork]>(?) …
LITTERATUR: MacLeod & Mees (2006:52); DR: Lund-benstykke 33 
FYNDPLATS: Lund, kv. St. Clemens 9
DATERING: Senvikingatid

Fig. 3: DR EM85;533G, a-sidan. Foto: DR.
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Fig. 4: DR EM85;533G, b-sidan. Foto: DR.

Revben, 16x0,8–1,4x0,5 cm. A-sidan har en rad med 18 m efter varandra och b-sidan inleds 

med fuþ och följs av fem (eller sex) m i följd. Runornas höjd är 0,5–0,8 cm. Möjligen är det 

att gå alltför långt att påstå att ristaren enbart har tänkt på det sexuella i att rista en till synes 

påbörjad futhark, men jag vill mena att ristningen kan ha fyllt samma funktion som 

toalettklotter gör i modern tid. SRD har ingen tolkning för a-sidan och väljer att presentera b-

sidan som en futhark-inskrift. Danske runeindskrifter bedömer inskriften som forndansk (trots 

att 23–24 m-runor knappast kan klassas som en språklig inskrift) och att runtypologin 

signalerar senvikingatid. Bludszuweit (1988) har inte med denna inskrift i sitt material som 

täcker fuð-inskrifter. MacLeod & Mees nämner helt kort att det måste finnas varierande 

anledningar till att rista ett kort fuð på lösföremål av olika slag. Det här revbenet nämns bara i 

förbigående tillsammans med andra fuð-inskrifter från Sigtuna och Lund, vilka inte heller ger 

oss någon tydlig bild av ordets innebörd i sammanhanget. Det vi får veta av MacLeod & Mees 

är att det kan vara tal om det kvinnliga könsorganet, samt att MacLeod & Mees, precis som 

Seim (1998), hävdar att fuð kanske kan vara ett annat ord för 'anus', fvn. ars (MacLeod & 

Mees 2006:52).

SIGNUM: DR EM85;533H 
TRANSLITTERERING: i * fuþ *  
TOLKNING: … <fuþ[ork]>
ÖVERSÄTTNING: Saknas för den första delen, andra delen: <fuþ[ork]>
LITTERATUR: DR: Lund-benstykke 34
FYNDPLATS: Lund, kv. St. Clemens 9
DATERING: Osäker datering. Runtypologin är vikingatida 
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Fig. 5: DR EM85;533H. Foto: DR.

Revben, 9,7x2,6x0,7 cm. Runhöjden är 1 cm och inskriften läses linjärt. DR EM85;533G har 

också en futhark-inskrift, men med skillnaden att det här står ett i framför och i:et är inte tolkat 

samt att den tydliga ristningen fuþ har inte kopplats till fuð. För egen del vill jag se en 

alternativ läsning och tolkning som antyder att ristaren har sexuella associationer. Bludszuweit 

(1988) har inte heller med denna inskrift i sin uppsats. 

De två benen från kv. S:t Clemens har i SRD enbart tolkats som ofullständiga futharker. 

Här vill jag ta fram dem och försöka visa på det dubbla budskap som finns i de tre första 

bokstäverna i futharken, eftersom det i SRD inte finns nämnt något om möjligheten att det 

skulle vara ett feminint fuð.

SIGNUM: DR Schl10 
TRANSLITTERERING:  fuþ ars b fuikþ
TOLKNING: fuð ars … … 
ÖVERSÄTTNING: fitta röv … … 
LITTERATUR: Moltke (1976:383, 1985:478); Bludszuweit (1988:72); Stoklund & Düwel (2001); 
MacLeod & Mees (2006:53); DR: DR EM85;478C; Slesvig-benstykke 3
FYNDPLATS: Stadt Schleswig, Sydschleswig, 1973
DATERING: SRD: 1000-tal; Bludszuweit (1988:72): 1100-tal; DR: 1000–1100-tal 

Revben (benfragment från får), 12,7x1–2 cm, bredast i ändarna, smalast på mitten. Inskriften 

är uppdelad i två sekvenser, den första till vänster på ena sidan och den andra också på vänster 

sida, men ristad upp och ner på samma sida (ristningsyta) som den första, med början i 

vänsterkanten. 

Endast de första två orden, fuþ 'fitta' och ars 'arsel' har tolkats i inskriften. Nästa runföljd är 

svårtolkad: b fuikþ. Stoklund & Düwel (2001) håller isär alternativen, fuð och ars, när det 

gäller Schleswig 10. Läsningen av revbenet, gjord av Moltke (1975) är: fuþarsb (med 
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stuprunor för u och r) resp.: fuikþ (vänd 180 grader med stuprunor för u och k). Den första 

delen består av orden fuð ’fitta’ och ars ’röv’. Inskriften har sannolikt en dubbel betydelse; det 

är en lek med den första ätten i den yngre futharken samtidigt som inskriften kan tolkas som 

sexuell. Den andra delen finns det ingen tolkning av (Stoklund & Düwel 2001:218). 

Dateringen är osäker men pekar mot vikingatida 1000-tal. 

SIGNUM: DR Schl21 
TRANSLITTERERING: (SRD/DR):  fuþbuk 
TOLKNING: (SRD/DR):  fuð-bukkr
ÖVERSÄTTNING: (DR): Kussebuk (=horebuk?)/bukkerøv

(MacLeod & Mees): fitt-get
LITTERATUR: Stoklund & Düwel (2001); MacLeod & Mees (2006:54); DR; Slesvig-benstykke 
16
FYNDPLATS: Stadt Schleswig, Sydschleswig, 1983
DATERING: SRD: V? 1000/1100-t., Stoklund & Düwel (2001): 1100-t/1200-t.

Revben från nötkreatur, undersöktes igen 1983, men mättes inte. Arkeologisk datering: 1100-

tal/1200-tal. Läsningen är säker. Fuqbuk. Runtypologin är senvikingatida.

Inskriften är en fuð-sammansättning av f. fuð ’fitta’, som finns representerat även i andra 

Schleswig-inskrifter. Nomanitivändelsen –r fattas dock i ett förväntat fvn. *fuðbukkr, vilket 

gör att tolkningen kan vara en annan. Stoklund & Düwel (2001:227) ifrågasätter om det 

verkligen rör sig om det bokstavliga "fitt-bock" eller om det kan vara sammansättningen "hor-

bock" eller "(geta)bocks-arsel". Seim (1997) vill hellre bredda betydelsen av f. fuð och menar 

att det kan vara såväl 'fitta' som 'anus', vilket gör att fuð är synonymt med ars m. På ett annat 

revben från Schleswig, Schleswig 17 från 1100-talet, står det: bukaben, bukkabēn, som 

Stoklund & Düwel (2001:224) översätter med ty. Ziegenknochen, 'get-/bock-ben' (jfr. ty. Ziege 

f. 'get', men i sms. t.ex. ty. Ziegenbart, m. 'bockskägg' och Ziegenbock, m. 'getabock'). Utifrån 

tolkningen av Schleswig 17 föreslår de att Seims tolkning bör gälla för Schleswig 21 också 

(Stoklund & Düwel 2001:218). 

MacLeod & Mees (2006:54) skriver att revbenet har en kort ristning som utan tvekan är en 

sexuell inskrift: fuþbuk, fuð-bukkr,  sv. 'fitt-get'. Geten som ord är stilistiskt neutralt, men 

'fitta; slidöppning' lär inte ha varit lika neutralt och de båda tillsammans har troligen fungerat 

som nid eller skämtsamt om en vän. Bludszuweit (1988) har inte med denna inskrift.  
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SIGNUM: X PomMLUHM1962–63;326
TRANSLITTERERING: a)  fuþ

b)  kur
TOLKNING:  a) <fuþ[ork]>

b) Kúrr(?)
ÖVERSÄTTNING: (SRD): a) <fuþ[ork]> b) saknar översättning

(Bludszuweit): a) Början på futharken b) Personnamn
LITTERATUR: Zak/Salberger (1962–1963:324–335); Bludszuweit (1988:75); Schulte (ms 2011)
FYNDPLATS:  Kamien, Pomorski, Polen
DATERING: 1030–1050; V
 

Benbit. Runfyndet från Kamien, Pomorski (Pommern, Polen) har daterats till 1030–1050 och 

anses därmed vara vikingatida. A-sidans text lyder fuþ och b-sidan kur. SRD tolkar i första 

hand detta som en ofullständig futhark på a-sidan och har behållit ett frågetecken vid ordet 

Kúrr på B-sidan, som inte heller har någon engelsk tolkning i databasen. Vad detta Kúrr kan 

betyda är oklart, men Norrøn ordbok ger alternativen kurr m. 1. missnöje; 2. rykte, samt kúrr 

m. (av nn. kur m.) 'avslappning'. Inskriften skulle således kunna innehålla det sammansatta 

ordet *fúðkúrr 'fittavslappning' eller (hellre) *fúðkurr 'fittrykte etc.'. Bludszuweit (1988:75) 

tolkar kur som ett personnamn. 

Michael Schulte (ms 2011) skriver om en parallellinskrift till Kamien-benet. En bronsslev 

från inre Trøndelag (Steinkjer) undersöktes med mikroskop i oktober 2007 och då upptäckte 

man en kort runinskrift på handtaget: fuþ kur. Inskriften dateras till 800-tal (Hagland & 

Stenvik 2008), vilket gör den till ett värdefullt fynd för runologerna, skriver Schulte. Den 

första runsekvensen, fuþ, mäter 4 mm på längden och 5 mm på höjden. F-runan är en 

vändruna, ™, medan u och þ är rättvända. I den andra runsekvensen är de runliknande tecknen 

20 mm höga och mäter 7 mm. R-runan är en stupruna, å. Schulte diskuterar i artikeln den 

ordlek som vi får förutsätta var välkänd under medeltiden, nämligen fuþ i betydelsen fuð 'fitta; 

ty. weibliches Geschlechtsorgan', eller fuþ som en förkortning för den högfrekventa futharken, 

med de tre första runorna i första ätten. Vilken betydelse det är i det här fallet lämnar Schulte 

osagt. Invid inskriften finns också konturerna av en båtför skissad, vilket kan stödja den teori 

som Schulte har, att ristningen är av spontan art. 
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SIGNUM: N A36
TRANSLITTERERING: a) an sa × þer × es × risti × runa þesar × þortis

b) þora ek kan kilia
TOLKNING: a) Ann sá þér, er risti rúnar þessar, Þordís!

b) Þóra! ek kan gilja.
ÖVERSÄTTNING: (Liestøl): a) "Den mannen som rista desse runene, elskar deg, Tordis!" 

b) Tora! Eg forstår meg på dette med å ligge med jentene!".
(C. Holm): a) Han som ristade dessa runor älskar dig, Þordís! 

b) Þóra! Jag kan locka/förföra (vilken kvinna som helst). 
LITTERATUR: Runearkivet, Oslo: opublicerade anteckningar av Aslak Liestøl; Liestøl 1977
FYNDPLATS: Gamlebyen, Oslo
DATERING: 1050–1150

Revben, 197 mm. Den konkava a-sidans andra runa transkriberas med en n-runa, n, trots att 

Liestøl, liksom jag själv, tydligt läser ett kantigt Q. Liestøl (1977:215f) räknar här med en 

felristning, eftersom de övriga þ-runorna på a-sidan har en böjd båglinje. Han tolkar 

skrivningen runa, fvn. rúnar, som ett ytterligare skrivfel, här med ett glömt r, vilket är 

betydligt vanligare än det första antagna skrivfelet. Budskapet är ett gammalt uttryck som finns 

i en fornengelsk dikt, Lover's (Husband's) Message, som finns att läsa i Exeter Book (Exeter 

MS3501), en handskrift från 900-talet (Runearkivet, Oslo). Formen risti har en svag böjning 

som inte är så spridd i Norge utan snarare antas ha kommit till Oslo via Sverige under 1000-

talet. R-runorna har ingen rundning av bistavarna (Liestøl 1977:216). 

B-sidan är troligtvis skriven av en annan hand, speciellt om man tittar på r-runans 

utformning. Man kan också jämföra q-runorna, där ristare A har en bruten båge med ett stopp 

för att vrida kniven in mot huvudstaven igen, medan ristare B följsamt ristar hela bågen utan 

märkbara avbrott. Den inledande vokativen, Þóra!, tolkade Liestøl (a. st.) till en början som en 

kortform av a-sidans Þordis, men eftersom namnet inte står i oblikt kasus är det lämpligt att 

betrakta Þóra som namnet på en annan kvinna. Det är omöjligt att säga något om 

skrivomständigheterna på plats i Oslo, men Liestøl kommer fram till att b-sidan torde vara en 

kommentar till a-sidan, dock mer direkt i sin ton och framhållning (Liestøl 1977:216). Fvn. 

verbet gilja verkar ha fått en mildare betydelse i genom lågtyskans inflytande, men i Fritzners 

ordbok (1972–1973) finns belägg för betydelsen 'ligga; beligga'. När det gäller dateringen kan 

vi notera R-runans kantighet samt sättet att skriva namnet þortis och verbet kilia utan stungna 

runor på t t och k k, vilket pekar mot en datering 1050–1150 (Liestøl 1977:216).
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SIGNUM: N A197
TRANSLITTERERING: a) fuþ

b)  +
TOLKNING: a) fuð

b) ... 
ÖVERSÄTTNING: a) fitta b) ... 
LITTERATUR: Runearkivet i Oslo; Liestøl & Nestor 1988
FYNDPLATS: Søndre felt, Gamlebyen, Oslo
DATERING: Före 1248

Träkniv, 15,1 cm lång; skaftet: 7,2x1,7x1,2–0,6 cm. Kniven har gått av där skaftet och bladet 

möts, men runorna är ristade mitt på skaftet och har därför inte påverkats av skadorna. 

Runorna är 1,7 cm höga. Inskriften har i SRD kort och gott översatts med 'fitta' (no. kuse 'de 

yttre könsorganen; blygdläpparna'), då det inte kan misstolkas eller ha varit tänkt att vara en 

futhark i det här fallet. Det står fuþ och det är inget tvivel om det enbart är detta man har ristat. 

I registreringsschemat från Runearkivet i Oslo finns dock med som alternativ att det kan vara 

en påbörjad futhark (Liestøl & Nestor 1987:430). Enligt Liestøls & Nestors beskrivning av 

föremålet kan endast med svårighet exakt datering anges. Den arkeologiska dateringen antyder 

bara att ristningen är gjord före branden 1248 (a. st.). 
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SIGNUM: N A322
TRANSLITTERERING: a1) huæsso : for * ma=l * þet * er þu * reist : i kroskirkiu 

a2) væl er þa
b1) o=le er oskÄynt=r a=uk st=roþen i racen þor 
b2) : uæl : fo=r : þet

TOLKNING: a1) Hversu fór mál þat er þú reist í Krosskirkju. a2) Vel(?) er(?) þá(?)
b1) Óli er óskeyndr ok stroðinn í rassinn. ... b2) vel fór þat.

ÖVERSÄTTNING: a1) Hur lät det där påståendet du ristade i Korskyrkan? a2) Det är bra.
b1) Ole är otorkad bak [eller oskyddad bak] och knullad i röven. b2) Det lät bra!

LITTERATUR: NOR nr. 5 1990 (1991), s. 16–19.; NOR nr. 6 1991, s. 14–15.; Seim (1997:183); 
Spurkland (2005b:208); Runearkivet i Oslo
FYNDPLATS: Gamlebyen, Oslo
DATERING: Tidigt 1200-t.

Fig. 6: N A322, b-sidan. Foto: Sune Eriksen, Oslo.

Fragment av revben, 233x44–33 mm. På den konkava sidan är runorna c:a 20–25 mm höga 

och på den konvexa sidan är runorna c:a 20 mm höga. Runorna på den konvexa sidan är 

ristade längs den övre kanten (a1), en kort linje (a2) längs den nedre sidan, under början på 

(a1). På den konkava sidan finns en längre inskrift (b1) längs nederkanten, samt en kort 

inskrift (b2) efter mellanrummet. Se figur 3. Värt att uppmärksamma är vokalharmoni i (a1) 

samt östnorsk dialektmarkör i (a1) och (b2): þet för þat. 

En första läsning av fyndföremålets inskrift gjordes av Knirk i juli 1989 och tolkningen 

varierade till en början bland de norska runologerna. Seim skriver i ett brev (till J. E. Knirk 

20/11 1990) att b-sidans Óli/Áli er úskeyndr auk stroðinn i rassinn bör översättas med 'Óli/Áli 

er skjøldløs og rævpult'. Utöver den grova beskyllningen har Seim tänkt sig att texten handlar 

om en historisk person, Åle Uskeynd; fvn. úskeyndr (av skaunn m. 'sköld') skulle i detta fall 

vara ett tillnamn på en man i Heimskringla (i Håkon Herdebreis saga). Mannen, som endast 

omnämns Åli Uskøynd vid detta enda tillfälle i sagan, har här förlorat sin son i ett slag i 
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Bohuslän år 1160. Svaret från Knirk till Seim (21/11 1990) visar på vissa tvivel gällande den 

historiska personen. Ólauson (Brev till J. E. Knirk från Vésteinn Ólauson 14/5 1991) håller 

med om att andemeningen i inskriften har en "anal-diskurs", men fortsätter på den väg Knirk 

slog in på. Han bortser helt och hållet från att det skulle kunna vara en historisk person med 

Úskeyndr som tillnamn. Han vill istället förtydliga att en islänning som läser óskeyndr direkt 

tänker på modern isl. óskeindur 'otorkad bak', då isländskan har "itakisme" som innebär att y 

och i har sammanfallit och blivit i. Knirk (kommentarer i Runearkivet i Oslo från J. E. Knirk 

7/6 1991) tar detta till sig och föreslår att gällande tolkning bör ses som ett "mycket tilltalande" 

alternativ till Seims (1991) förslag.

Ordet mál torde här betyda 'sak, ärende' och fvn. óskeyndr kan vi tolka som 'otorkad bak', 

vilket ger en fråga rörande ett uttalande (a1) från en person som också minns att det var ett bra 

uttalande (a2). Svaret är att Ole är otorkad bak samt att han blivit påsatt bakifrån (dvs. har haft 

analt samlag). Enligt Spurkland (2005b:208f) är den här inskriften det första omnämnandet 

(sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal) av Korskyrkan i Gamlebyen, Oslo, och som också nämner 

ett tydligt "homosexuellt förhållande", MSM. B-sidans fvn. stroðinn är en passiv verbform, 

perfekt particip av streða, med samma betydelse som serða vilket Spurkland (a. st.) översätter 

med "søke sin maskuline kjønnsdrift tilfredstilt ved legemlig omgang med et annet levende 

vesen". För att förtydliga sin övertygelse om att det är MSM det handlar om ger han oss också 

en genomgång av etymologin till fvn. rassinn, som är bf. sg. ack. av rass 'ändtarmsöppning'. 

Detta rass är enligt Spurkland inte helt okänt i modern norska (a. st.). Nynorskordboka 

belägger no. rass synonymt med fvn. ars, båda maskuliner.  
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SIGNUM: N B11
TRANSLITTERERING: (SRD): a)  felleg : er : fuþ : sin : bylli

b)  fuþorg lbasm
(Seim): a)  felleg : er : fuþ : sin : bylli

b)  fuþorglbasm
TOLKNING: (SRD/Seim): a) Ferlig er fuð, sin byrli.

b) fuð-Ärg …
ÖVERSÄTTNING: (Liestøl): a) Fæl er den som fører drikke til fua.

b) Fitte, homse ... (?)
(Seim): a) Fæl er fua (=fitte/rauva), måtte pikken skjenke.

b) Fitte-pervers/nymfoman
(C. Holm): a) Monstruös/grotesk är fittan, må penisen fylla.

b) Fitt-pervers/nymfoman … (jfr N B87 nedan)
LITTERATUR: Liestøl (1964:24); Bludszuweit (1988:66f); Seim (ms 1989:23ff; 1997:178ff); 
Marold (1998:679); Hagsten Karlsson (2000:46)
FYNDPLATS: Nordre Bugården, Bryggen i Bergen
DATERING: Ca. 1250, ovanför brandlager V

Fig. 7. N B11, a-sidan. Foto: Runearkivet, Oslo. 

Fyrkantig pinne, något tunnare i de båda ändarna, 20,3x1,5x1,2 cm (20,3x1,4–1,5–1,2x0,9–

1,2–0,9). Pinnen har text på a- och b-sidan, vars inskrifter är 8,2 cm respektive 5,7 cm långa. 

Texten inleds med ett Andreaskors, ett kryss med 3–1–3–1 hack i vinklarna på A-sidan (se 

figur 4), samt ett hack vardera i vinklarna på b-sidan.

Seim (1997:178ff) kommenterar de tidigare tolkningsförslagen som har getts av Liestøl 

(1964a), där han skriver att vi bör se inskriften som metrisk, en dikt i dróttkvætt. Redan 1963 

upptäckte Liestøl att garpegenitiv4 gick att återfinna i N B11, i det att han läste ristningen Fæl 

er fua sin skjenkesvein, där fua betyder 'fitta'. I Seims artikel påpekas dock att en annan 

forskare, Eyvind Fjeld Halvorsen, visade att garpegenitiv kom i bruk först från 1500-talet och 

framåt (Seim 1997:178). Dessutom visar det sig i samma undersökning att fvn. språk 

fortfarande har kvar fyrkasussystemet under 1200-talet och därför inte torde ha varit i behov av 

detta konstruktionslån från tyskan. Seim forsätter sin tolkning av inskriften med att gå igenom 

4 Garpegenitiv är när man använder efterställt possessivt pronomen istället för s-genitiv, ex. Pelles katt → Pelle  
sin katt.  
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det språkliga och motsätter sig att sin skulle vara garpegenitiv, men medger att Halvorsens 

försök till tolkning håller, då fvn. sin f. i Norrøn ordbok (s. 367) har två betydelsemöjligheter: 

1. sena, 2. penis (lty. pese), könsorgan (på handjur). Marold (1998:679) anser dock att Liestøl 

kan ha haft rätt i sin tolkning av sin som fvn. sin. Marolds invändning är att fvn. sin inte avser 

en mänsklig penis, men efter att Seim har hittat fvn. sammansättningen sinfallin 'impotent', 

ställer hon sig försiktigt positiv till en tolkning av sin som en mänsklig penis. Hon är medveten 

om att det fortfarande finns frågetecken vad gäller grammatiken i felleg och bylli men föreslår 

ändå att sin i det här sammanhanget är ett possessivt pronomen. Marold undviker diskussionen 

om de sena garpegenitiven (a. st.). Seim (1997) garderar sig med en översättning av fua till 

'fitta/rauva'. Här nedan går jag igenom ord för ord och jämför olika tolkningar och 

översättningar. 

felleg (Liestøl): adj. ferligr 'motbjudande, ful, monstruös; grotesk, oformlig'. I inskriften har rl 

assimilerats till ll. 

sin Liestøls förslag att det handlar om ett garpegenitiv får kritik i senare forskning, Seim 

(1997:178) föreslår: 'sena, penis'.

bylli Bludszuweit (1988:67) skriver att bylli mycket väl kan vara ett tilltalsnamn på en nära 

vän/älskare, precis som Halvorsen och Liestøl dessförinnan var eniga om. Parallellen som ges 

av Bludszuweit (1988:69) här gäller N B493, där vi har ett ytterligare bylli, assimilerad form 

av byrli (Liestøl 1964:24). Seim (1989) menar att bylli inte behöver vara ett substantiv, byrli 

m. 'munskänk' (NE), utan kan istället läsas som ett verb, pres. konj. byrli av byrla 'skänka, 

fylla'. Hon medger att det finns andra sätt att tolka detta ord, men att till syvende och sist 

hamnar det ändå i ett erotiskt sammanhang. I en del miljöer kan sbst. byrli ha fått en vidgad 

betydelse, menar Seim, nämligen den skämtsamma, grova betydelsen 'en som skjenker fua, en 

elsker', som i N B493 nedan. Den senare torde ha ristats av en kvinna eller en "homosexuell 

man" (MSM) (Seim 1989:24). 

fuð Ordet är i de fornnordiska språken endast belagt i komposita. Enligt Bludszuweit 

(1988:69) har modern isländska kvar benämningen fuð som ett vulgärt uttryck för det 

kvinnliga könsorganet. Se vidare i avsnitt 4.2 om etymologin till fuð. 
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SIGNUM: N B17
TRANSLITTERERING (Knirk): a1) ost : min : kis : mik a2)  (-) ki

b) f.uþork : hni:as .tbmly 
(SRD/Seim): a) f.uþork : hnias .tbmly

b) ost : min : kis : mik c) (-) ki
TOLKNING (Knirk): a1) Ást mín, kyss mik. a2) ... ...

b) Futharken
(Seim): a)  Futharken

b) Ást mín, kyss mik. / Ást mín kýss mik.
(SRD): a) <fuþork> <hnias><tbmly>

b) Ást mín, kyss mik. c) ... ...
ÖVERSÄTTNING:  (Knirk): a1) Min älskade, kyss mig. (Liestøl 1964) 

a2) ? ky(ss) 'kyss' / ký(ss) 'begära, önska, välja' 
b) Futharken    

 (Seim): a) Futharken
b) Min älskade, kyss mig. / Min kjære begjærer/velger meg.5

c) ... ...
 (SRD): a) <fuþork> <hnias> <tbmly>

b) Min älskade, kyss mig. c) ... ... 
LITTERATUR: Seim (1989; 1997:181), Liestøl (1964a:15), Bludszuweit (1988)
FYNDPLATS: Bugården N, Bryggen, Bergen
DATERING: M

Fig. 8. N B17. Foto: Runearkivet, Oslo.

Fyrkantig pinne, 136x10x5 mm. Se fig. 5. Runor finns på de två motsatta sidorna av den platta 

pinnen, no. endevendt. s-runor med punkt, samt r. 5, 6, r-runa med ofullständig båge, av Seim 

(1989:1) omnämnd som en runa av "grönländsk" typ. Liestøl translittererade b-linjen utan 

skiljetecken, vilket Knirk senare reviderade. k-runan, r. 7, K, har en lågt sittande bistav. Lägre 

sittande bistavar gäller för samtliga k-runor på pinnen, men just den ovan nämnda är extra lågt 

ansatt. s-runorna på b-sidan har en huvudstav som inte slutar vid stingningen, medan a-sidans 

5 Seim, ms B17 1989
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kortkvist-s inte alls ser ut att vara stunget. Det är dock oklart om det rör sig om en eller flera 

ristarhänder (Seim 1989:1).   

Ortografin urskiljer sig i några enstaka fall. Substantivet ást f. är en gammal i-stam men 

som i nominativ, ackusativ och dativ singular har u-omljud i rotvokalen, i analogi med ō-

stammarna. Det nasala /Ó/ sammanföll troligen före 1200-talet med /o:/. Nominativformen óst 

är ovanlig även om den är helt normal, konstaterar Seim. Bland de norska runinskrifterna 

framkommer annars endast former med ást. Den vanligaste betydelsen av ást är 'kärlek', men 

det är likväl möjligt att det blivit till en personbeteckning som kan riktas såväl till en man som 

en kvinna, trots den feminina genusformen, vilket är brukligt i modern isländska (Seim 

1989:2). Fenomenet "itakism" som förekommer i ordformen kis (kyss/kýss) är enligt Seim 

(som hänvisar till Rindal) nordöstlandsk, men ordformen kan också kopplas till no. jamning, 

vokalharmoni. Osäker vokallängd gör att Seim (a. st.) ser två alternativa betydelser. Antingen 

är det kyss 'kyss' eller kýss 'begära, vilja, önska; tillägna sig', den sistnämnda i 3 person 

singular, presens indikativ av fvn. kjósa. Seim medger att betydelsen "Kyss mig!" verkar mer 

tilltalande till en början, men påpekar att verbet kjósa under fvn. tid är vanligt i just 

förbindelsen att en man väljer sig en kvinna eller brud, kjósa mey, kjósa brúði (Seim 1989:2). 

Vad gäller budskapet och den tänkta mottagaren kommer vi inte mycket längre än så här. 

Antingen det är "kyss mig!" eller "Min älskade begär mig" är det möjligt att pinnen med 

futhark-inskriften på ena sidan har haft en önskeuppfyllande funktion. C-linjen, skriver Seim 

(a. st.), kan bäst tolkas som ett försök till att skriva imperativformen kis. Den kan vara ett 

första försök eller en ofullständig upprepning.Vi vet inte vem som har ristat pinnen, om det var 

en man eller en kvinna och inte  heller exakt ålder på ristningen i sig. Liestøl (1964a:15) antog 

att det var en manlig ristare: "Futharken kunne verne mot vondt eller han kunne hjelpe til at eit 

ynskje gjekk i oppfylling. Ein unggut har satsa på det og har skrivi futharken på den eine sida 

av ein pinne; på den andre sida gav han uttrykk for kva han ville. Han har ikkje vori så svært 

kravstor." Kärlek på pinne, eller mer begär än så, det får vara upp till betraktaren.
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SIGNUM: N B39
TRANSLITTERERING: (Nordby): a) smiþur … saa <rþ … uikdisi

b) af … snældu „ benum
TOLKNING: a) Smiðr sarð Vígdísi

b) af snældubeinum.
ÖVERSÄTTNING: (Knirk) a) Smed knullade/penetrerade Vígdís 

(C. Holm) a) Smed hade analsex med Vígdís
(Källström) a) Smed skändade Vígdís (Källström; Heldagsrunråd, 

Uppsala 2011–05–13) 
b) av Snældubein[släkten]. 

LITTERATUR: Liestøl (1964a:23ff); Düwel (1983:84); Dyvik (1985:135); Bludszuweit 
(1988:35f); Knirk (1997:27); Seim (1997:183); Lerche Nielsen (2001:259); Spurkland 
(2004:339; 2005b:206)
FYNDPLATS: Bryggen, Bergen
DATERING: Under brandlager från 1332, omkring 1300 

Trästycke med en cylindriskt rund del, samt spetsig i ena änden och med ett fyrkantigt huvud i 

den andra änden. Enligt Knirk är måtten 231mm x 10mm (spets). Huvudänden: 48x7x15 mm. 

Jonas Nordby uppdaterade translittereringen efter att ha studerat fotografier från Runearkivet i 

Oslo. Där fann han att de båda t-runorna i uiktisi och snæltubenum har högt sittande punkter 

på huvudstaven och de ska därför läsas som d, inte t. På a-sidan finns också två bistavar på den 

högra sidan av huvudstaven på r. 2, m. Namnet Smed skrivs i inskriften med svarabhaktivokal, 

smiþur, vilket enligt Dyvik (1985:135) och Spurkland (2005b:206) kan tyda på besök utifrån, 

förslagsvis av en islänning. Verbet sarð är detsamma som vi läser i inskriften från Maeshowe, 

(Br Barnes10), pret. av serða 'ha sex med; (röv)knulla (Norrøn ordbok); skända (Källström, se 

ovan)'. Spurkland (2005b:206) menar att Smed är en tidigare yrkestitel som har blivit ett 

förnamn. Inskriften har enligt Bludszuweit (1988:35f) uddrim, smiður, sarð, snældubeinum, 

vilket Knirk (i sina rättelser (1989) till Bludszuweits magisteruppsats) inte håller med om. 

Hon, liksom Dyvik (1985:135), menar att Vigdis släktnamn kan komma från det isländska 

ortnamnet Snældubeinsstaðir. Inskriftens innebörd kan synas vara självklar och mycket 

förolämpande, men det kan vara av värde att diskutera om en underliggande förnedrande ton 

framkommer om man väljer att tolka sarð som 'skändade'. Det må vara skryt från Smeds sida, 

men möjligheten finns att det inte är Smed som skryter utan istället någon utomstående som 

svartmålar hans och Vigdis relation på grund av hennes släktförhållanden. 
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SIGNUM: N B87
TRANSLITTERERING: (SRD): a) (f)uþ

b)  -uþrokhlinsmyl
TOLKNING: (SRD): a) <fuþ>

b) <-uþrokhlinsmyl>
(Knirk/Seim 1): a) fuþ[ark]

b) fuþrokhlinsmyl
(Knirk/Seim 2): a) fuð

b) fuð-rÄg lín-smyl(?)
ÖVERSÄTTNING: SRD ger ingen översättning eftersom det där inte heller finns en tolkning att 
utgå ifrån. Däremot har Seim (1998:270) och Knirk (Runearkivet, Oslo) undersökt pinnen igen 
och finner att följande alternativ gäller:
a1) Förvanskad <fuþark> b1) Förvanskad <fuþark>
a2) fitta, röv b2) Karltokig kvinna; sexuellt pervers kvinna 

[no. mannfolkgalt hodelintroll]
LITTERATUR: Seim (ms 1989:27–39; 1997:184; 1998:270); Knirk (1994:176); Runearkivet, Oslo
FYNDPLATS: Bryggen, Bergen 
DATERING: Omkring 1330 (Knirk 1990:234)

Rund pinne med avlångt, platt huvud, 122 mm. Pinnen är avbruten i den ena änden och 

avskuren i den andra (början av b-sidan). Pinnen är i två delar, men inskriften berörs inte av 

skadan på halsen då runorna är ristade på båda sidorna av huvudet. 

Latinet kan ha påverkat ristaren i N B87, vilket ofta förekom i runinskrifter under 

medeltiden, om h sätts ihop med föregående runa på b-sidan, k, till digrafen kh (=gh). 

Digrafen kan då läsas som en frikativ allofon av /g/ i -Ärg (Seim 1997:184). Ett första 

alternativ till läsning och tolkning enligt Seim är : fuð-r/o/g lín.smyl(?) (b2), adj. fuð-rÄg (Ärg) 

'sexuellt pervers kvinna', där vi ser att ristaren mycket väl kan ha tänkt sig att slå an en sexuell 

ton. Det andra alternativet till läsning av den första runan på pinnens b-sida är k istället för f, 

vilket gör att vi får den "fromma" ordföljden: guðr ok. Fortsättningen på inskriften blir dock 

något underlig och osammanhängande om så är fallet (Seim 1989:27–29). 

Seim (1998:270) skriver att N B87 "bara" är en möjlig futhark-inskrift, precis som N B11. 

Båda  linjerna (a- och b-sida) kan utgöras av futharken eller en vara sexuell inskrift. Det är 

troligt att ristaren kände till ordleken på b-sidan (Knirk 1994:176). Seims betydelsetolkning, 

'karltokig kvinna' (av fvn. lín n.'huvudduk av linne', no. hodelin samt fvn. smyl. 'troll') är den 

gällande tolkningen enligt samlingarna i Runearkivet i Oslo. Ordet smyl är belagt i Grímnismál 

och har där en nedsättande funktion. A-sidans fuð skulle enligt Seim då tolkas som 'fitta' eller 

'röv'. Vi kan se att skaldediktning inte enbart har använts i högre prosasammanhang, utan även 
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lyckats nästla sig in bland de sexuella inskrifterna, som t.ex. N B11 och N B87 (Seim 

1998:270; jfr Seim ms 1989:27–29).

SIGNUM: N B434
TRANSLITTERERING: (SRD): a) ion silkifuþ a mek en guþormr fuþcllæikir

b) ræist mik en : ion fuþkula ræþr m(e)k
(Knirk): a) ion silki fuþ amek en guþormr fuþsllæikir

b) ræistmik en: ion fuþ kula ræþr mik / mek
TOLKNING: a) Jón Silkifuð á mik, en Guðþormr Fuðsleikir

b) reist mik, en Jón Fuðkula ræðr mik
ÖVERSÄTTNING: (Liestøl): a) Jon silkifuð eier meg; og Guttorm fuðsleikir ristet meg, og Jon 

fuðkúla råder meg. (silke – slikker – kul; utvekst) 
(Knirk): a) Jon Silkesfitte eier meg, og Guttorm Fitteslikker 

b) ristet meg, og Jon Fittekule (Bollefitte/Klitoris?) råder meg
(C. Holm): a) Jon Silkesfitta äger mig och Guttorm Fittslickare 

b) ristade mig och Jon Fittkula (Bullfitta/Venusberget) tyder mig.
LITTERATUR: Liestøl (1971:93); Knirk (1997:26f); Seim (1997:185); Hagsten Karlsson 
(2000:45f); Spurkland (2005b:204f)
FYNDPLATS: Bryggen, Bergen
DATERING: Medeltida

Ojämn pinne, (Liestøl): 140x28–15x23–17 mm, (Knirk): 140x27–16x24–14. Speciellt i den 

här inskriften är att den första s-runan ristades med kortkvist-s, S, och den andra med långkvist-

s, c . s-runan på b-sidan är också ett S.

Liestøl (1971:94) skriver att de tre herrarna som omnämns mycket väl kan ha levt samtidigt 

och varit jämnåriga. Jon silke och Guttorm sleikir vet vi mer om än Jon kula. De två 

förstnämnda var, enligt Liestøls grundliga efterforskning, "[...] sønner av gamle 

'offiserskamerater' og medlemmer av to av de gjeveste ættene i landet, den ene til og med 

kongsbror" (a. st.). Det framkommer också (a. st.) att binamn gick i arv under den aktuella 

tidsperioden då ristningen kom till. Knirk (1997:26f) noterar att oralsex nämns helt utan 

omsvep i binamnet Guttorm Fittslickare samt att det är pinnen som för ordet. Jon Silkesfitta 

och Guttorm Fittslickare har binamn som mer eller mindre talar för sig själva, medan den 

tredje personens namn, Jon Fittkula, inte är lika genomskinligt. Stora fula ordboken 

(2008:288) har under uppslagsordet kula följande betydelser: 1) testikel, testiklar; 2) sperma; 

3) kulor; kvinnobröst; 4) kula; klitoris; 5) kula; bordell. Eg. håla, lya, från lty. kûle med samma 

betydelse; samt 6) kula; gjort henne gravid ("flytt över kula på na"), fr. lappl. dial. ord kyl; 
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påse, buk. Den fjärde betydelsen, klitoris, föreslås också av Knirk (1997:27). Tvetydigheten i 

betydelsen 'höjd; svullnad' eller 'håla; grotta' var möjligen medveten då det i det tredje namnet 

eventuellt fanns flera möjligheter: Jon Bullfitta eller Jon Fitthål(a). Knirk (a. st.) nämner dock 

inte denna variationsmöjlighet.

Hagsten Karlsson (2000:46) klassar denna inskrift som nid och förklarar på följande vis hur 

hon resonerar kring Jon Silkesfitta och dennes identitet:

[...] Men ser man längre på det så kan man inte utesluta att det är så att Jon själv ansåg sig vara en flicka, 
biologiskt eller på annat sätt, och således inneha en fitta. En annan, och kanske troligare, tolkning, är att 
man ska uppfatta pinnen som "mig" och då blir läsaren det som han läser, alltså namnen och tillnamnen 
på pinnen. Pinnen påstår att läsaren är en silkesfitta etc.   

Hagsten Karlsson diskuterar här pinnens funktion; själva inskriften talar direkt till läsaren och 

kränker denne. Den som ristat pinnen "kommer undan", menar hon (a.a. s. 46). Det framgår 

dock inte hur hon har kommit fram till sitt resonemang. Det finns ingenting i inskriften som 

säger vilket biologiskt kön Jon Silkesfitta anser sig tillhöra, ej heller att texten skulle ha en 

dold funktion som kränker läsaren. Båda dessa alternativ är hypotetiska möjligheter, men man 

kan också anta, precis som Hagsten Karlsson också gör, att det är tre ynglingar som driver med 

sig själva och sina namn (a. st.). 

Spurkland (2005b:204) diskuterar inskriften ganska genomgående och poängterar tidigt att 

det som utmärker innehållet är det tre gånger upprepade fuþ, som här helt och hållet kopplas 

till betydelsen 'fitta'. De tre till synes vanliga personnamnen har varit namn på kända män i 

historien, men Spurkland, precis som övriga runologer som har yttrat sig om denna inskrift, 

vill inte gärna se ett sammanhang med de tre historiska personerna. Mer troligt är att det är två 

pojkar vars namn var Jon och en tredje som hette Guttorm som kände till binamnen sedan förut 

och roade sig med att lägga till detta epitet till sina egna namn (a.a. s. 205).

SIGNUM: N B493 
TRANSLITTERERING: bylli min un mer an ek þer af astom a=u=k af <allum> <huha>
TOLKNING: Byrli minn! Unn mér! Ann ek þér af ástum ok af Ällum huga.
ÖVERSÄTTNING: Min elskede/skjenkesvenn: Elsk meg! Jeg elsker deg med hele mitt hjerte og 
med all min hug.
LITTERATUR: Bludszuweit (1988:31f) ; Knirk (1994:186f), Seim (1998:272f); Runearkivet, Oslo
FYNDPLATS:  Gullskoen, Bryggen i Bergen
DATERING: 1200–1250 (Under brandlager V); (Bludszuweit): före 1332
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Fyrkantig pinne, 128x10–9x6–7–6 mm. Runorna är ristade på den ena breda sidan och på 

motsatt sida finns fyra små knivhugg samt 2+2 hack. allum huha har ristats som ett runchiffer.

Bludszuweit (1988:31f) håller med om att det omdiskuterade bylli är svårtolkat, då det inte 

finns något fvn. *bylli/*bylla belagt i de skriftliga källorna. Hennes tolkning blir till syvende 

och sist: "Min älskade/Min högst älskade, älska mig, jag älskar dig av hela mitt hjärta och hela 

min själ." Den tolkningen blir mindre sexuellt relaterad och slår istället an en mer romantisk 

ton. Bludszuweit ser dock likheten med N B11 och godtar att det kan vara samma sexuella 

tema i N B493.  

Knirk (1994:186f) diskuterar inskriften helt kort och markerar tydligt att runchiffret inte 

nödvändigtvis fyller en magisk funktion utan hellre ska ses som enbart kryptiskt. Många 

futhark-inskrifter har, ofta tillsammans med personnamn, helt eller delvis ristats med kryptiska 

runor (jfr Dyvik 1985:140), men det är svårt att säga om detta har något specifikt syfte mer än 

en ordlek eller chifferövning. 

Seim (1998:272f) har skrivit om N B493 bland parallellinskrifterna med erotiskt innehåll. 

Ordet bylli i början av inskriften kan enligt Seim enbart röra sig om ett substantiv, medan 

samma ord i N B11 tolkas som ett verb. "Skänkesvännen min [...]", är då någon som skänker 

eller fyller, på samma sätt som personen i N B11, d.v.s. 'den som skänker fittan'.  

SIGNUM: N B628
TRANSLITTERERING: a) rannuæih ÷ rauþu (s)(k)a--(u) : st=erþ

b) þat : se : mæira : in : man=ns:-æþr ÷ ok : min=na : en
c1) hæstræþr
c2) a   

TOLKNING: a) Rannveig Rauðu ska[lt]u streða/serða.
b) Þat sé meira enn manns[r]eðr ok minna enn
c1) hestreðr.
c2) ... (a →  [streða/serða])

ÖVERSÄTTNING: a) Du kommer att knulla/skända Rannveig den röda.  b) Den kommer att vara 
större än en mans kuk och mindre än en  c1) hästkuk. c2) ... 
LITTERATUR: Knirk (1997:27); Hagsten Karlsson (2000:48f); Runearkivet, Oslo
FYNDPLATS: Finnegården 3A, Bryggen i Bergen 
DATERING: Ca 1200/1225–1250 (Under brandlager V)

Trästycke, 116x23x15 mm. Pinnen hittades bruten i sex bitar som nu är ihoplimmade och är i 

övrigt i mycket dåligt skick efter konservering. Detta orskakar lakuner som gör det svårt att se 
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alla tecken. Det extra a:et i c2 står upp och ner och hör till a-linjen. Inskriftens *sterða står för 

ordformerna streða/serða. Knirk (1997:27) omnämner pinnen och dess inskrift bland de övriga 

erotiska fynden vid Bryggen i Bergen. Det är enligt Knirk en ristare som i ett 

manschauvinistiskt utbrott lovprisar Rannveigs könsorgan och dess kapacitet och det är oklart 

vilket föremål som är större än en manskuk och mindre än en hästkuk; troligen rör det sig inte 

om själva pinnen (a. st.). 

Hagsten Karlsson (2000:48f) fokuserar på den olagliga handling inskriften omnämner om 

fallet var att "Röde Ranveg inte var en kvinna, utan ett djur, storleksmässigt någonstans mellan 

människa och häst." Hon fortsätter sitt resonemang: "Röde Ranveg definieras av storleken på 

sitt könsorgan, som är mellan människa och häst, en ko t.ex. vore troligt." Med detta menar 

Hagsten Karlsson att inskriften kan uppmuntra till tidelag, vilket vore ärekränkande och 

dessutom ett lagbrott (a.a. s. 49). 

SIGNUM: X STOL4
TRANSLITTERERING: a) abi : bataba : iestaba

b) kukr : kuc kutu  kys
TOLKNING: a) ... ... ...  b) Kúkr kyss kuntu, kyss! 
ÖVERSÄTTNING: a) ... ... ... b) Kuk kyss fittan, kyss! 
LITTERATUR: Lerche Nielsen (2001:247ff); MacLeod & Mees (2006:53) 
FYNDPLATS: Oldenburg, Kreis Ostholstein (Schleswig-Holstein), Tyskland, 1979.
DATERING: Slutet av 1000-talet, vikingatida. (Starigrad/Oldenburg 4.)

Fig. 9. X STOL4, b-sidan. Foto: Sonia Steblin-Kamenskaya. Fotot retuscherat av förf.

Benbit (av nötkreatur), 15,1x2,8–3,1 cm. R. 1 på a-sidan, a-runan, har en dubbelsidig bistav, 

men Lerche Nielsen (2001:256) menar att den bör läsas som en a-runa och inte som en o-runa. 
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Före r. 8, b, har benet brutits av, men detta har inte påverkat läsningen av runan, då den är lika 

tydlig som r. 2. R. 11, i, har en tydlig stingning, gjord med knivspetsen. R. 13, t, har lägre 

sittande bistavar än r. 6, också ett t. Alla b-runor i inskriften har olika placering av bistavarna, 

men har någorlunda jämnhöga huvudstavar. Se fig. 6.   

Enligt SRD är a-sidans inskrift eventuellt ett runsyllabarium. Lerche Nielsen (2001:257) 

skriver att inskriften består av stavelser och "pseudo-ord". abi skulle kunna vara mansnamnen 

Abbi eller Æbbi, men efterföljande stavelser ger ingen förståelig och sammanhängande 

mening, även om de enskilda orden i sig kan tolkas på olika sätt i fornvästnordiskan (se a.st.). 

Lerche Nielsen (a.st.) menar att det är bäst att tolka ristningen på a-sidan som en ordlek eller 

skrivövning (jfr Knirk 1994:192ff), trots att runornas utformning skvallrar om en händig 

ristare med relativt skicklig ristarteknik, som också har ett betydligt tydligare budskap på b-

sidan, som visar på god runkunnighet. 

B-sidans längre inskrift består av 11 runor mitt på benet, kukr:kuskutu, samt ytterligare en 

runföljd, kys, som läses upp-och-nervänd på högerkanten. Skadan på benet följer r. 3, k, 

genom att dela runan i två delar via bistaven till höger. R. 7, S, är ett kortkvist-s, vilket skiljer 

sig från den andra s-runan, r. 14, i inskriften, som är ett s.k. "stol-s", [ med förlängd huvudstav. 

I SRD är kortkvist-s translittererat med c. R. 12 är en vanlig k-runa med en liten, till höger 

sittande bistav, följd av r. 13, (, som är en stungen u-runa. Växlingen mellan kortkvist- och 

normalkvistrunor är typisk för senvikingatid och tidig medeltid, skriver Lerche Nielsen 

(2001:259). Runhöjden varierar mellan 15 och 20 mm.   

Inskriften inleds med kukr, fvn. kúkr 'kuk' (Fritzner IV:204). Runföljden kuskutu kan 

delas upp i kus och kutu, vilket ger oss fvn. verbet  kyssa, 'Kyss!' i imperativ sg., där u-runan 

representerar /y/, samt fvn. kunta f. 'fitta' i oblik form, om vi läser t-runan som /nt/ (Lerche 

Nielsen 2001:259). Det sista ordet, kys, är samma imperativ som tidigare, 'Kyss!', men har 

denna gång en stungen u-runa. Jfr N B17, där Seim (1989:2) ifrågasätter den gällande 

tolkningen av kys, i och med att vokallängden inte är markerad i runinskrifter. Betydelsen kan 

utöver 'kyss' även vara 'begära, vilja, önska; tillägna sig'. MacLeod & Mees (2006:53) 

benämner den som en grov, allittererande norrön inskrift. 
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SIGNUM: Br Barnes10 
TRANSLITTERERING:  (SRD) a) þorny sarþ

b) hælhe ræist
(Barnes): a) þornysarþ

b) hælheræist
TOLKNING: a) Þorný sarð.

b) Helgi reist.
ÖVERSÄTTNING: a) Þorný knullade [KSKM]/skändade.

b) Helge ristade.
LITTERATUR: Barnes (1994:102f); Spurkland (2005b:158f)
FYNDPLATS: Maeshowe, Orkneyöarna
DATERING: Medeltida, 1100-t. Spurkland (2005b:158): c:a 1150 

Fig. 10. Br Barnes10. Foto: Bengt A. Lundberg. Foton retuscherade av förf.

Gravkummel, vid ingången till en sidokammare. 30-talet inskrifter av typen grafitti, ristade av 

förbiresande. Inskriften funnen vid entrén till den nordvästra sidokammaren. Från vänstersidan 

på den nordöstra väggen vid ingången är inskriften 13 cm lång (mellanrum 14 cm) plus 17 cm 

och från r. 19 till högerkanten på blocket vid dörröppningen är 6–8 cm beroende på varifrån i 

vertikalen man mäter. 

Runornas höjd varierar: r. 2 är 9 cm hög, r. 3 är 5,5 cm och r. 19 är 11 cm. Runorna är 

tydliga. Ristningen har inga punkter som ordskillnadstecken utan istället en naturlig brytning 

mellan r. 9 och r. 10 samt ett vertikalt streck mellan r. 14 och r. 15. Ytan mellan de två delarna 

i inskriften anser Barnes (1994:102) vara mycket oristvänlig, vilket inte gav ristaren någon 

möjlighet att fortsätta direkt efter r. 9, utan istället tvingade denna att börja en bit fram eller 
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fortsätta under den första delen (se figur 7). Barnes underkänner också ordskillnadstecknet 

mellan r. 14 och r. 15, eftersom det i inskriftsmaterialet från Maeshowe i stort inte används. 

Strecket kan således vara början på en r-runa, som avslutades på grund av att avståndet till r. 

14 var för litet eller för att ytan gjorde det svårt att slutföra r:et; kanske är båda två acceptabla 

tolkningar (se Barnes 1994:102). R. 14, e, har en tydlig stingning, djup och avvikande från 

andra märken som runan omges av. Ovanför r. 1–9 har stenen gått sönder och detta har 

påverkat delar av r. 4 och r. 8. Om området skadades före, under ristningens gång eller efteråt 

är svårt att säga. Översidorna på r. 1–3 följer dock brytlinjen, som om de ristades efter att 

skadan var skedd. Bistaven korsar huvudstaven på  r. 7, vilket gör att den kan läsas som ett æ, 

som tidigare har föreslagits, men Barnes menar att det är ett a. Övriga æ-runor, r. 11 och 16, 

har en tydlig bistav som korsar huvudstaven på båda sidorna. De runliknande tecknen efter r. 

19 har av Barnes tolkats som misslyckade försök att rista ett r, antingen av samme ristare eller 

av någon annan. Kanske, skriver Barnes, kan det eventuellt vara ett försök att skriva fvn. ordet 

rúnar förkortat, som begreppsruna, men mest troligt sett till inskriften i sin helhet är att det är 

slumpmässiga tecken utan koppling till Þorný och Helges aktiviteter. Barnes tolkning av 

inskriften är som följer:  

Þorný sarð. Helgi reist.
'Þorný knullade. Helge ristade.'

Þorný är subjektet i satsen, vars verb sarð, saknar objekt. Namnet Þorný skulle ha haft 

ackusativformen Þornýju. Vad gäller frågan om antalet ristarhänder, svarar Barnes att det 

förmodligen rör sig om en ristare, Helge, som kan ha haft ett flertal skäl till att rista det han 

gjorde (se nedan, jfr a.a. s. 105). De tunna, grunda linjerna har genomgående dålig precision 

vad gäller bistavarnas möte med huvudstaven, och små hack finns här och var runtom själva 

ristningen.  

Inskriften talar utan omsvep om att Þorný har haft sex, men vem som är hennes objekt 

förblir outtalat. Det är uppenbart att Helge ristade, men om han var deltagare i akten kan vi inte 

säga. Barnes (1994:104) utgår från att inskriften ska läsas i den angivna ordningen och inte 

Helgi reist, Þorný [objekt] sarð. Det finns inga andra kända inskrifter med feminint subjekt 

och verbet serða, men trots detta så verkar det troligt, skriver Barnes, att serða precis som eng. 
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fuck 'knulla' antagligen inkluderar helt normalt deltagande i en sexualakt, särskilt om det inte 

finns något objekt. Helge kan, enligt Barnes, ha sett Þorný (1) ta den dominanta rollen i en 

(lesbisk/KSK) sexualakt, eller (2) ha ett (heterosexuellt) samlag. Utifrån ett heteroperspektiv 

(MSK/KSM) kan man tänka sig att läsaren tolkar in att de två, Helge och Þorný, hade samlag, 

vilket också Spurkland (2005b:161) nämner, i det att Helge kanske ville skryta med att han var 

objektet för Þornýs sexualitet. Den sistnämnda förklaringen är en tolkning utanför det rent 

språkliga som gäller för verbet i satsen Þorný sarð (Barnes 1994:105). Spurkland (2005:161) 

föreslår att vi, utifrån diskussionen ovan om sarð, här har att göra med ett "heterosexuellt" 

förhållande.
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4.2 Etymologi

I detta avsnitt tar jag upp etymologin bakom och/eller andra språkliga observationer gällande 

orden i 4.1.

 

4.2.1 argr

Adjektivet argr kan i fvn. jämföras med ragr, då betydelsemöjligheterna för de bägge orden är 

i princip de samma. Norrøn ordbok anger följande fyra betydelser: (1) 'räddhågsen (nn. 

ottesam), rädd', (2) 'omanlig, kärringaktik; ett våp, av honkön', (3) 'sedeslös; som styrs av 

sexualdriften', (4) 'arg, ful, elak'. 

4.2.2 ást

Substantivet ást f. betyder i Norrøn ordbok 'kjærleik, elsk, elskhug', t.ex. hafa ást á e-m 'hålla 

av någon', ástin mín 'min kära/älskade'.  Det används i betydelsen 'min älskade; 

älskare/älskarinna'. I N B17, ost min kis mik, har man valt ást i translittereringen, vilken är 

den mest använda formen, även om óst är helt normal, skriver Seim (1989:2). De norska 

inskrifterna har genomgående ett bruk av just ást. 

4.2.3 fitta

Artikeln om fitta, i Stora fula ordboken (Dagrin 2008:145), inleds med det som också gäller 

för många andra "fula ord", nämligen att ordets ursprung är osäkert. Det enda belägget i 

uppsatsmaterialet är U Fv1975;171A, Uppsalarevbenet med en ofullständig inskrift på grund 

av en skada. Gösta Holm (2000:368ff) återfinner framför allt ordet i tyska dialekter efter att ha 

ställt upp en lista på förekomster av det. Avledningar (sidoformer) av fut, vut, futt 'fitta', är där 

vanliga enligt ordböckerna. Urvalet är stort och därför delar han in fynden i tre olika grupper: 
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(1) oförändrad rotvokal, t.ex. Futte 'weiblicher Scham [blygd]', Futze 'weiblicher 

Geschlechtsteil; unzuchtiges, liderliches schmutziges Frauenzimmer, Dirne [hora], Hexe' och 

futzig 'liderlich'; (2) palataliserad rotvokal, t.ex. Füthahn 'penis', Weiberfüttler 'kvinnovulva' 

och Mamsellsfüter 'penis'; (3) delabialisering, t.ex. Fitzig '(verhüllend) vulva' och Fittjebumm, 

Fittjepupp 'unzuverlässiger, leichsinniger Mench'. Holm (a.a. s. 369) kommer fram till att det 

är högst troligt att det rör sig om ett medellågtyskt inlån i forndanska och fornsvenska: fütte, 

fitte 'vulva'. I en tilläggskommentar framhäver Holm (s. 372) att det inte är en vanligt 

förekommande företeelse i svenskan med delabialisering, vilket endast är belagt i en del 

dalmål och Kalixmål. Kock (1906–1929) hävdar dock i Svensk ljudhistoria att man i svenskan 

kan "räkna med delabialisering", men Elof Hellquist förblev skeptisk till Kocks påstående, 

menar Holm. Medellågtyskans -e i substantiv, t.ex.  mlty. harpe, har i fornsvenskan och äldre 

nysvenskan ersatts med -a, → sv. harpa, vilket också gäller för ty. fitte → sv. fitta (Holm 

2000:370).

Ordet fitta har gamla anor. Medelhögtyskans vut 'cunnus', tyskans Fut, äldre svenska fod, 

isländskans fuð, kommer av indoeurpeisk rot som återfinns i bl.a. latinets putere 'stinka'. Exakt 

hur gamla anorna är svårt att säga, men det finns ett tydligt släktskap med fvn. fuð. Se 4.2.4 

nedan. af Klintberg (1998:134ff) diskuterar etymologin bakom ordet fitta och inleder med den 

ovan nämnda kopplingen till (medellåg)tyskan, men nämner också en annan etymologisk 

tolkning, nämligen den som ges i Nationencyklopedins ordbok. Där står det att fitta eventuellt 

skulle vara besläktat med isl. fita 'fett', 'fet vätska', samt vara 'något svällande'. Det äldsta 

skriftliga belägget enligt af Klintberg (1998:136) återfinns i en medeltidsdansk dikt från ca 

1460 och ordet stavas fetthæ. Betydelsen av ordet i sitt sammanhang är 'sköka', vilket för 

tankarna till befruktning och havandeskap och är i af Klintbergs tolkning ”direkt nedsättande 

mot kvinnan” (a.a. s. 135). af Klintberg (a.a. s. 138) avslutar diskussionen med följande: 

Men det är onekligen en spännande tanke att ordet 'fitta', som i dag används som grövsta sortens 
skällsord, skulle kunna gömma förhistoriska trosföreställningar om att den kvinnliga fruktsamheten 
fanns i 'fettet' i kvinnans slida. 

Kunskapen om kvinnans anatomi kom sent, varför det kan finnas viss tyngd i etymologin. 
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4.2.4 fuð

Samnordisk runtextdatabas (SRD) visar 192 medeltida inskrifter (219 ord) med runföljden fuþ. 

Endast sex stycken av dessa har tolkningen fvn. fuð f. 'fitta'. I tre av de sex inskrifterna är fuð 

ett alternativ till vad som kallas en futharkinskrift, <fuþark>. De tre inskrifterna som med 

säkerhet har betydelsen fuð är N A197: a) fuþ, b) + ; N B11: a) ÷ felleg : er : fuþ : sin : bylli, 

b) ÷ fuþorg lbasm samt N B434: a) ion silkifuþ a mek en guþormr fuþcllæikir b) ræist mik 

en : jon fuþkula ræþr m(e)k. Sett till hur många inskrifter som enbart har ristningen fuþ, 17 

st, är det ytterst få som, enligt SRD, har ett möjligt sexuellt innehåll enligt tolkningen. De sex 

inskrifter som har en alternativ sexuell betydelse är: Ög Fv1992;174, U NOR1997;29G, U 

NOR1997;30E, N A197, N B11, N B434. 

Seim (1998) har behandlat fvn. fuð med försiktighet, även om hon i text var först med att 

skriva ut betydelsen ’fitta’ och därmed överge latinet som tidigare var det närmaste man kom i 

att beskriva det kvinnliga könsorganet. Fvn. fuð kan tolkas på olika sätt och forskarna enas om 

att det i första hand måste vara kvinnans könsorgan, lat. vulva 'slida, slidöppning' (Gustavson 

2010). Norrøn ordbok har inte med fuð som uppslagsord, men det finns som sammansatt ord, 

där två av de sexuellt klingande binamnen nämns, dock ej med vidare hänvisning (a.a. s. 86). 

Den alternativa betydelsen för fuð, vilken Seim såväl som MacLeod & Mees (2006:53) inte 

håller för osannolik, är 'arsle, anus; rövhål', en synonym till fvn. ars m. 'arsle'. Seim (1998) har 

hittat följande sammansatta uppslagsord: fuð-flogi m. 'man som flyr från sin fästmö', fuð-

ryskill m. 'no. ulke (fisk)', fuð-ryttumát n. 'matt i schackspel (med drottningen)'. Vad som dock 

framkommer i Seim (1997:183) är att de sammansättningar som finns lutar åt att ordet fuð i de 

flesta fall användes om "den kroppsåpningen som bare kvinner har", vilket jag är beredd att 

hålla med henne om. Om man verkligen ville åt en man, i förnedrande ordalag, kunde man ha 

använt sig av fvn. rass 'rövhål', i de fall det rörde sig om MSM, jfr N A322. I inskriften N B11 

föreslår Seim (1997:182) att fuð kanske finns med endast på grund av rimtvång ferligr –  fuð, 

men hon ser hellre en heterosexuell (KSM) tolkning, baserat på ovanstående resonemang. 
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Elof Hellquist, i standardverket Svensk etymologisk ordbok (1970:247), ger den 

fullständiga etymologin för fuð under futtig:

futtig, från 1700-t., 1730 översatt: homo futilis, sordidus, av Weste 1807 betecknat som lågt ord; L., från 
lty. futtig, till lty. fott- i sammans.: strunt o. d., varifrån sv. dial. fott, futtig människa. Säkerl. med Tamm 
Gr. s. 7 ytterst till lty. fott, cunnus, vulva (se hundsfott) = mhty. vut med avl. lty. votse, ty fotze (varav ä. 
nsv. fåtsa; jfr lty. fottsig, futtig), sv. dial. fo(d), no. fud, även: podex, isl. fuð. Sannol. besl. med sanskr. 
pūtaú (dualis), skinkorna (Bezzenberger BB 27 : 176), grek. pýnnos, stuss (väl av *putsno-, Brugman 
Grundr.²  1: 752); jfr samma bet.-skiftning hos no. fud o. ty. dial. fot(te), samt hos sanskr. buli, vulva o. 
podex. F.ö. enl. van Helten ZfdW 10: 195 till lat. pūtēre,  lukta illa (se ful); enl. K. F. Johansson IF 14: 
319, Persson Indog. Wortf. s. 243 till en rot put, svälla o. d., alltså egentl. 'uppsvällt, förhöjning' ; enl. 
Bezzenburger anf. st. till ie. pu-, bakom, i sanskr. púnar, tillbaka, åter, osv. Jfr fnuttig.  

Inskrifter med fuþo, fuþor är intressanta, men inte tydliga i sitt budskap, vilket gör att jag 

endast nämner några av dessa med signum. Trots att en del återfinns på lösföremål och inte 

kan ses som en monumental manifestation inför omvärlden är det oklart om ristaren verkligen 

har tänkt sig att rista en futhark-inskrift och plötsligt slutat eller om det har varit en lek med 

futharkens tre första bokstäver samt med betydelsen och tolkningen av fuþ som fuð. 

Följande har jag själv gått igenom och bedömt som osäkra belägg på sexuella runinskrifter: 

Ög ATA5591/61, Ög Fv1992;174, Vg 259, Vg 276, G 153A, DR 245, DR EM85;524, DR 

EM85;528, DR EM85;533E, DR EM85;537B, DR Aarb1987;192, N 105 (se N 104), N 292, N 

294, N 567, N A65, N A265.

4.2.5 kyss

Hellquist (1980:541f) skriver om etymologin till kyss i en kort artikel som inte har en tydlig 

sexuell koppling. Han ger oss följande språkexempel: ä. nsv. kuss, fsv. kus(s), koss = isl. koss, 

fsax. kus, kos, fhty. kus (ty. kus), ags. coss, av germ. *kussa-. Ordet är troligtvis av 

"onomatopoetisk karaktär, liksom det naturl. obesl. /kus/- i grek. aoristen /ékyssa/ Hom., , 

ävensom PUSS", ä. ty. buss, litau. buczů'ti, kyssa etc. Dialektala ordformer förekommer också: 

muss, 'kyss' → myssa, 'kyssa'. Begynnelseljudet i ord med den här betydelsen varierar, men 

ofta är det labialer, till exempel b, p, o, m. Seim (1989:2) skriver om "itakism" och hur det 

påverkar tolkningen av runföljen kus (N B17)/kuc (X STOL4). Seim ser ingen möjlighet att 

utläsa vokallängden i N B17 (och detsamma torde gälla för X STOL4), så antingen är det kyss 
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'kyss' eller kýss 'begära, vilja, önska; tillägna sig'. Det sistnämnda står i 3 person singular, 

presens indikativ av fvn. kjósa. Som jag skrev under N B17, medger Seim att betydelsen "Kyss 

mig!" verkar mer tilltalande till en början. Exempel finns dock som visar att verbet kjósa under 

fvn. tid är vanligt i just förbindelsen att en man väljer sig en kvinna eller brud, (kjósa mey, 

kjósa brúði) (Seim 1989:2). Inskrifter som innehåller kyss (eller kýss)  är N A41, N A279, N 

B17, N B371, N B566, X STOL4. 

4.2.6 ragr

Fvn. ragr har i Norrøn ordbok tre betydelser: (1) 'rädd, omanlig, kärringaktik'; (2) 'elak, ond'; 

(3) '(man) som lät sig utnyttjas som en kvinna'. Jfr. argr [ergi].

4.2.7 rass

Fvn. rass(inn) 'rövhål; ändtarmsöppning, bakdel' har endast ett belägg i mitt material, 

nämligen; N A322. Nynorskordboka har följande sökträff på ordet rass: m. el. n. (norr ars, 

rass m) 'nn. bakende; endetarmsopning'. Bokmålsordboka belägger rass endast i sammansatta 

ord, rassballe 'bm. rumpeballe; sv. skinka' och rasshol 'bm. endetarmsåpning; som skjellsord 

(ofte i formen -høl): ditt fordømte r-!'. I Norrøn ordbok (s. 489) finns fvn. uppslagsordet rass 

'ändtarmsöppning, bakdel' samt ytterligare sammansättningar: rassaklof n. 'klovet (kløfta) 

mellom rumpeballene; sv. klyfta, ränna', rassgarnarendi m. 'ende av rassgÄrn; Nj 120.', rass-

gÄrn f. 'rasstarm, endetarm', -hverfingr m. 'hest som har utfallande endetarm', -ragr a. = ragr 3. 

Se etymologi för ragr under 5.3.6. Binamn med fvn. rass i betydelsen 'arsle; podex', i Lind 

(1920–1921) är: Rassa-Bersi Véleifs (år 1165), också omnämnd som HólmgÄngu-B.
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4.2.8 serða 

Fvn. sarð kommer av fvn. verbet serða. Cleasby/Vigfusson (1874:523) skriver: 

serða, sarð, an obsolete defective strong verb, part. sorðinn, also stroðinn (formed as if from metathesis), 
Grág. ii. 147; the word remains in the vulgar streða, used of dogs and beasts: [mid. H.G. serte] :-- 
stuprare, with the notion of Sodomitic practices; ef maðr kallar mann sorðinn, id.; viltú serða hann, Fas. 
ii. 337; sarð hann yðr þá eigi Agðinn, Fms. vi. 360; in Nj. 15 it is not used in a proper sense: pass., Fb. 
iii. 427.

Detta starka verb denoterar ett (vulgärt uppfattat) samlag, framför allt i ordformen streða, som 

används om hundar och odjur, men innefattar i förlängningen någon eller några som är extrem 

resp. extrema i sin sexualitet. Participformen är sorðinn, eller stroðinn;  mht. serte; av 

stuprare, 'om sodomi; "om en man som kallas 'sorðinn'; vill du rövknulla honom?". 

Uppslagsorden streða och stroðinn  har hänvisningar tillbaka till serða. Íslensk orðsifjabók 

(Magnússon 1989 [2008]) ger etymologin fsax. sarþ, feng. seorðan, mlty. serden, kymbr. 

(Wales) serth 'omoralisk; isl. ósiðlegur'. Isl. sarða 'isl. nugga, fága; [sv. gnugga, polera]; i 

Norsk ordbok (8): nugga v. (1) gnida, gnu, skrapa'. Under uppslagsordet streða  (1700-t.) i 

Magnússon (1989 [2008]) finns betydelsen 'ha analsex [om sodomi]: serða; ha sex', samt 

etymologin: serða, jfr stroðinn och den ljudväxling som är gällande för orden i samma 

kategori; *s(e)r > *sr(e), *sr(e) > *str(e), vilket också finns i ars : rass, erðr : reðr, argr : 

ragr. Verbet serða återfinns i följande inskrifter: N B39, N B628, Br Barnes10.

4.2.9 streða

Norrøn ordbok uppger att stroðinn är perfekt particip av streða, vilket i sin tur hänvisas till 

serða. Magnússon (1989 [2008]) hänvisar också uppslagsordet till streða samt serða. 

Betydelsen blir därför densamma som sistnämnda ord: 'fysiskt/intimt umgänge med någon; 

sodomi'. För mer etymologi till N A322, se  rass(inn), jfr serða.
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4.2.10 unna

Den här kategorin faller helt eller delvis bort i min uppsats, speciellt i de fall där inskrifterna 

inte har något grövre än ett verb betydande 'älska' i sig. Där det finns annan vokabulär som är 

stark nog att klassifieras som en sexuell runinskrift tar jag också unna i beaktning. Norrøn 

ordbok (s.682) ger betydelsen (1) 'älska', samt (2) 'unna någon något, lova något [åt någon]'. 

Det är inget tvivel om att det på runpinnarna och runbenen är den första betydelsen, att älska 

någon, som är aktuell. Ordet böjs unna, ann, unnum, pret. unna, pret. part. unnat/unt. Att älska 

varandra heter på fvn. unnast. En enda inskrift vill jag nämna särskilt, där det finns starka skäl 

att förmoda en sexuell tolkning, närmare bestämt N B390, från Bergen, med texten: "Ingebjørg 

älskade med mig när jag var i Stavanger". Eftersom det språkligt sett ser ut att vara en händelse 

i förfluten tid, troligen en engångshändelse som ristaren vill skryta med, så får verbet unna en 

sexuell innebörd i just det här sammanhanget (Knirk 1997:27; muntlig kommentar aug. 2010; 

jfr också Spurkland 2004:334).

 Runinskrifter som faller bort såsom icke-sexuella är N A258 (nål av trä, Trondheim, 1000-

t. a) × una ek * mhiu * en beþr * b) * en beþr , fvn. a) Unna ek meyju(?) enn betr. b) Enn 

betr., 'a) Jag älskar mön ännu bättre! b) Ännu bättre.' Referens: N 861 (manus till NIyR bd 7 av 

J.R. Hagland.), N B496,(fyrkantig pinne, Gullskoen, Bryggen, Bergen, ca. 1300/1300–1330): 

a) ÷ an ek : sua : ko=no : ma=nc : (k)(i)þa : taka : fioll ÷ uiþ : lægiumk : sua : hugi a ÷ 

ringæiþr : at : io=rþ : sprin(g)r ÷ b) : ram en skal aþr en ek hoskge hamna huit er su miol 

er liggr, fvn. a) Ann ek svá konu manns víða taka fjÄll við leggjumk svá hugi á, hring-reið, at  

jÄrð springr. b) Hrafn ... skal áðr en ek horskri hamna hvítr er sú mjÄll er liggr, no. ' a) Slik 

elsker jeg en (annen) manns kvinne/kone, de vide fjell begynner å svinge [før jeg glemmer 

henne?]. [Høye/fornemme] kvinne (=ring-vogn), vi elsker hverandre slik at jorden sprenges. b) 

Ravnen skal, før jeg vraker den kloke (kvinnen), (bli) hvit [som] den snø som ligger [på 

fjellene]'. N B535 (trästycke, Bryggen, Bergen, ca. 1170):  ---(o) ka=n ek : sæhia : þer ÷ sem 

þu ma=nt ÷ rÄyna ÷ af ÷ mer : at ek ÷ skal : una : þer ÷ ænku ÷ uær en mer : u-, fvn. ...  

kann ek segja þér, sem þú mant reyna af mér, at ek skal unna þér engu verr enn mér. ... , '... jag 

kan säga dig, som du kommer att uppleva med mig, att jag kommer att älska dig, ej mindre än 

mig själv ...'. En ytterligare runtext som är nog så känslosvallande, men inte tydligt sexuell är 

N B644, där någon uttrycker svårigheten att älska en annan mans kvinna. Denne ristare är 
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också en vän till kvinnan. Personnamnen Åse samt det osäkra PPS (= P. P-son) avslutar 

inskriften. 
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5 Diskussion

Edith Marold (1998:676) frågar sig själv och oss varför små pinnar (och ben) som de vi just 

har tittat på i min uppsats fanns och vilken funktion de hade, när hon i avsnittet om Tadel (sv. 

'tillrättavisning, kritik') skriver: "Könnte es sein, daß man ein solches Stäbchen in Umlauf 

brachte, es weiter reichte und so die Öffentlichkeit für die Anschuldigung und den Fluch 

herstellte?". Detta blir i översättning (av Marco Bianchi): 'Kunde det vara så att man satte en 

sådan liten pinne i omlopp, förde den vidare och på så sätt offentliggjorde anklagelsen och 

förbannelsen?'  I de fall där budskapet är sexuellt, oavsett med hetero-, bi- eller 

homoperspektiv, anser Marold att det i de allra flesta fall rör sig om outlevda önskningar eller 

erotiska drömmar när det inte är uppenbart förtal. N B11 (se ovan) är en av pinnarna som 

Marold har undersökt utifrån Liestøls anteckningar och hon ser två möjliga behov av att rista 

en sådan pinne och offentliggöra innehållet. En anledning kan vara att det faktiskt var fråga om 

niddiktning med syftet att attackera den faktiska fittnymfoman ("horbock") som med sin kuk 

ville fylla den "monstruösa/groteska" fittan. Dock är Marold (a.a.. s. 679) själv mer inne på det 

andra spåret, nämligen att det rör sig om parodi och en lek med ordval och versmått; 

kontrasten mellan dem båda är uppenbar och medveten, menar hon. Det finns betydligt fler 

exempel hos Marold som försvårar och ytterligare markerar hur knepigt det är med inskrifter 

på lösföremål av den här typen. Versmåtten som används varierar och med versmåtten det 

språkliga innehållet. Många dikter, som jag själv inte tar upp i materialet, följer vackert det 

mönster som var gällande för skriven text, så även kärleksdikter och smäktande frierier av 

olika slag. Att det sexuella innehållet (se t. ex. N B11 är representerat i såväl Dróttkvætt 

(höviskt och utsmyckat) som Ljóðaháttr (samtalsliknande, brutna strofer) gör att texten blir än 

mer intressant att studera språkligt.  

Mitt material är inte särskilt stort sett till antalet inskrifter. Det skulle kunna bli fler om jag 

hade med de många halvfärdiga futhark-inskrifterna som ännu inte har fått tolkningen fuð. Det 

som gör det svårt är att etymologin inte talar ett tydligt språk. Seim (2011, se även 1998) håller 

fast vid att man måste hålla möjligheten öppen att de tre första bokstäverna i futharkens första 

ätt lika gärna kan vara just en futhark-inskrift och inte nödvändigtvis fuð 'fitta'. Dock finns 

heller ingen anledning att avfärda den andra betydelsen. Hade bokstavskombinationen "ABC" 
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betytt något analt/genitalt skulle det finnas många fler sådana eftersom barn gärna leker med 

dubbla budskap. Alfabetet skrivs av barn världen över och det är precis som futharken, något 

som ofta förekommer som rena skrivövningar eller som en formel för lycka och välgång 

tillsammans med ett personnamn (Hagland & Lorentzen 1997). Bludszuweit (1988:72) nämner 

en inskrift, G 388, med texten: þorilnfuþ ulkuil, som hon översätter: "Torkel fuþ Ulfkel". 

Detta fuþ kan vara fuð, men SRD föreslår istället följande: Þorkell/Þorhildr, <fuþork>, 

Ulfkell(?). Det är omöjligt att säga vad som är rätt och fel här, eftersom tolkningen enligt 

Bludszuweit är mycket osäker. Hagland & Lorentzen (1997) behandlar i sin artikel runskrift i 

jämförelse med barns tidiga skriftspråk och hävdar utifrån sin forskning att såväl barns skrift 

som runskrift är medvetna kommunikationsmedel. Man ristade något för att det skulle läsas av 

en (eller flera) som också kunde läsa och skriva; barn har också samma intention med sin 

kommunikation, och alla skrivande vill vara en del av den sociala kulturgemenskapen och vara 

någon att räkna med (a.a. s. 49). Hagland & Lorentzen (a.a. s. 50) skriver vidare: "Den som 

skriv, set spor etter seg. Dermed kan skrifta vera med og stadfesta at ein verkeleg er; ein blir 

meir synleg både for seg sjølv og for andre. I denne samanhengen kan ein sjå den skrivinga 

som dominerer både barns aller første skriving og mellomalderruneinnskriftene." Författarna 

vill understryka att skriften hade och har en didaktisk funktion, allt mer ju viktigare skriften 

blir i samhället; önskan att lära sig läsa och skriva samt att lära ut till andra växte i alla 

samhällslager. Med detta i tanken är det inte oväntat att vi hittar oerhört många 

medeltidsinskrifter med just futharken i alla dess former (a.a. s. 51).  

Helt klart är det att just fuð har varit en möjlig betydelse för flertalet futhark-inskrifter, men 

för egen del förundras jag över att ord för 'kuk' inte är lika ofta förekommande. De två 

beläggen ger oss två olika fvn. ord; på benbiten från Oldenburg (Schleswig), X STOL4, 

återfinns ett kúkr, medan samma manslem i N B628, ett trästycke från Bergen (1200–1250) 

benämns reðr. Personnamnet Arne skaða reðr finns belagt i Lind (1920–1921:309), med fvn. 

reðr i betydelsen 'manslem; kuk', från slutet av 1100-talet. Samma substantiv återfinns även i 

binamnet Kolbeinn smioReðr, år 1206. Fvn. flann 'kuk' i sammansättningen flann-fluga  'kvinna 

som flyr från sin fästman' finns endast belagt tillsammans med fuð-flogi 'man som flyr från sin 

fästmö' i Gulatingslagen. Enligt Dagrin (2008), under uppslagsordet flann (no.), kan dessa ord 

ha varit mindre stigmatiserade i fvn. lagspråk. Enligt Tryti (1985) kan det förklara varför flann 

inte ristades i medeltidsstäderna, det var kanske helt enkelt inte tillräckligt "fult", men vi står 
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kvar med fuð, som måste ha haft en annan tabunivå utanför lagspråket. 

Spännande är också hur man kan omtolka de inskrifter som redan har en känd tolkning. 

Orden för 'kyss' och 'knulla' har för mig fått andra möjligheter, delvis tack vare Seims 

forskning, samt genom att jämföra vad som har sagts om enskilda ord i de olika inskrifterna 

som har samma tema. Runföljden kus/kuc kan vara både 'kyss' och 'begär' beroende på den 

tänkta vokallängden. Kanske kan det också ha varit en lek med orden från ristarens sida, i och 

med att de såg så lika ut i skrift. Att ha begär till någon har en betydligt högre sexuell laddning 

än att enbart vilja kyssa någon. Inskriften, "Kyss mig, ty jag våndas!" (N B566) får alltså ett 

helt nytt perspektiv om ordet var tänkt att vara fvn. verbet kjósa (Seim 1989:2).

Fvn. serða kan betyda 'ha sex med; knulla; skända', och inte bara vara ett ord för MSM, 

som tidigare har varit den accepterade tolkningen. Seim och Spurkland har försökt att utöka 

betydelsen till att också innefatta "vanligt sex" oavsett om det är KSKM eller MSM. Det som 

inte har framkommit lika tydligt är att det mycket väl kan röra sig om att skända, att vanära 

eller dra skam över någon, genom att ha samlag med fel person(er). 

Synen på människokroppen och erotik och sexualdriften hos män och kvinnor kan vi inte 

säga mycket om, eftersom källorna inte beskriver de delarna av historien i någon högre grad. 

Seim (1998:266) skriver: "Det er således sannsynlig at runeristerne ikke syntes at ord for én 

kroppsdel var mer å rynke på nesen av enn ord for andre kroppsdeler." Med detta uttalande vill 

jag mena att det står oss fritt att forska vidare på området utan förutfattade meningar. De idag 

stigmatiserade och tabubelagda orden, fitta, fittslickare, kuk, o.s.v. kan alltså ha varit lika 

naturliga i gammal tid som ord i stil med hand, fot och näsa. Vardagsföremål under 

medeltiden kunde få namn efter kvinnliga och manliga könsorgan, helt otvunget och 

ostigmatiserat, skriver Seim (a. st.). Skämtet från kyrkan, N A322, är en av de mest 

fascinerande inskrifterna, då den i sin dialogform tydligt visar stilnivån och det skämtsamma i 

användandet av fuð. Likväl vill jag som avslutning påpeka att mitt material har visat sig ha 

variation i ordval hos ristarna och att det med stor sannolikhet har varit de stigmatiserade 

orden som roat både ristare och läsare i hög grad. 
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6 Framtida forskning

Den här masteruppsatsen har öppnat för ny forskning inom varje enskild del i arbetet. Det 

finns mycket att göra på inskrifter på lösfynd i allmänhet; runologin behöver dokumentera 

alla/fler runfynd i medeltida städer i Norden för att kunna få en översikt av vad vi har att arbeta 

med. När vi har det materialet kan vi fokusera mer på vilka ristarna var i de olika städerna, 

olikheter och likheter i kategorierna, ordval och annat som rör det språkliga och samhälleliga. 

Även om det emellanåt är mycket lite information på de små pinnarna och benen, fragment av 

en annan tid och miljö, kan vi så småningom studera vad som ristades och hur textualiteten, 

runkunnigheten och den allmänna skrivkunnigheten påverkade ord- och övriga språkvalet. Det 

är många olika dimensioner som framkommer ju mer vi forskar på de till synes obetydliga 

runtexterna. De fyller en funktion i samhället på en vardaglig nivå och jag tror inte att ämnet 

kommer att falla i glömska när det nu har visat sig där finnas något så intressant som erotik, 

sexuella anspelningar och rena obsceniteter, mycket påminnande om klotter idag. 

Alla delar av språket är värda att studera, ord i historisk tid som har lägre stilvärde i dag inte 

mindre än annat. Runinskrifterna ger genom sin särart oss en sällsynt inblick i ord och 

tankesätt som sällan eller aldrig kommer till uttryck i skrift. 
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Inskriftsregister

59

Brittiska öarna Sid.

BrBarnes10 37, 44 

Danmark (Lund)

DR 245 50

DR EM85;463B 23

DR EM85;524 50
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DR Schl10 26 

DR Schl21 27

DR Aarb1987;192 50

Gotland

G 153A 50

G 388 56

Norge

N 104 50

N 105 (se N 104)

N 292 50

N 294 50

N 567 50

N A36 29

N A65 50

N A197 30, 49

N A258 53

N A265 50

N A279 51

N A322 31, 52, 57

N B11 18, 33, 41, 49, 55  

N B17 18, 35, 43 

N B39 18, 37 

N B87 38

N B371 51

N B390 53

N B434 39, 49

N B493 40

N B496 53

N B535 53

N B566 51, 57
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N B644 53
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Uppland
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