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Sammandrag 

Uppsatsens syfte är att undersöka interpunktionens form och funktion i tidigvikingatida 
runinskrifter samt att därigenom också föra den teoretiska och metodiska diskussionen kring 
fenomenet runinterpunktion framåt. Undersökningens material består av runstensinskrifter 
från danskt område och från Götaland. Till viss del beskrivs interpunktionens form med hjälp 
av termer och metod lånade från grafonomin. Studiet av interpunktionens funktion begränsar 
sig främst till en syntaktisk analys med syfte att identifiera i vilken mån de syntaktiska 
gränsernas nivåer bestämmer hur interpunktionen används. Till viss del berörs även andra 
funktioner, till exempel textavgränsning, med utgångspunkt i innehållet. Undersökningens 
resultat visar framförallt på en mycket varierad användning av interpunktion. Till stor del kan 
bruket förstås som betingat av nivån på de syntaktiska gränserna. Avvikelser finns, dels som 
resultat av att interpunktionen haft andra funktioner, dels på grund av att en viss 
interpunktionstyp inte tycks ha använts med någon särskild funktion alls. Samband mellan 
interpunktionens form och funktion kan i vissa fall fastställas inom den enskilda inskriften. 
Dessa funktioner kan bestå i att en bestämd form av interpunktion endast markerar en viss typ 
av syntaktisk gräns, eller att interpunktionen förutom en syntaktisk gräns också markerar en 
tematisk. I Götaland visar det tidigaste materialet upp en relativt enhetlig princip utifrån 
vilken inskrifterna interpunkteras; i första hand markeras satsgränser med interpunktion. Det 
tidiga danska materialet uppvisar däremot en större variation. Utvecklingen i både det danska 
materialet och det från Götaland går mot att så gott som varje syntaktisk gräns interpunkteras.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 3 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ................................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte och frågeställningar................................................................................................. 5 
1.2 Uppsatsens disposition ..................................................................................................... 6 
1.3 Tidigare forskning ............................................................................................................ 6 

1.3.1 Interpunktion ............................................................................................................. 6 
1.3.2 Interpunktion i runinskrift ......................................................................................... 6 

1.3.2.1 Markörer – form och funktion............................................................................ 7 
1.3.2.2 Rad- och sidbyte................................................................................................. 8 

1.4 Material ............................................................................................................................ 9 
1.4.1 Presentation av materialet ......................................................................................... 9 
1.4.2 Materialurval ............................................................................................................. 9 
1.4.3 Insamling av material .............................................................................................. 10 
1.4.4 Geografisk och kronologisk kategorisering av materialet....................................... 12 

1.5 Definitioner .................................................................................................................... 12 
1.5.1 Interpunktion ........................................................................................................... 12 
1.5.2 Markör ..................................................................................................................... 14 
1.5.3 Rad- och sidbyte...................................................................................................... 15 

1.6 Interpunktion och form................................................................................................... 16 
1.6.1 Den grafiska beskrivningen av markörerna............................................................. 16 

1.6.1.1 Markör och markörtyp ..................................................................................... 16 
1.6.1.2 Markörernas grafiska element samt kriterier för etablering av markörtyper ... 17 
1.6.1.3 Bedömning av formelementen ......................................................................... 18 

1.6.2 Den grafiska beskrivningen av rad- och sidbytet .................................................... 19 
1.6.2.1 Kategoriseringen av rad- och sidbyten utifrån form ........................................ 20 

1.7 Interpunktion och funktion............................................................................................. 21 
1.7.1 Den funktionella analysen – metod ......................................................................... 23 

1.7.1.1 Kategorisering av de syntaktiska gränserna ..................................................... 23 
1.7.1.2 Kategorisering av de icke-syntaktiska gränserna ............................................. 26 
1.7.1.3 Bedömning av interpunktionens syntaktiskt strukturerande funktion.............. 27 
1.7.1.4 Bedömning av interpunktionens eventuella övriga funktioner ........................ 28 

2 Resultat.................................................................................................................................. 30 
2.1 Formanalys av markörer................................................................................................. 30 

2.1.1 Götaland – de äldre inskrifterna .............................................................................. 30 
2.1.2 Götaland – de yngre inskrifterna ............................................................................. 31 
2.1.3 Det danska materialet – Helnæs-Gørlev.................................................................. 32 
2.1.4 Det danska materialet – för-Jelling ......................................................................... 33 
2.1.5 Det danska materialet – Jelling ............................................................................... 33 

2.2 Den funktionella analysen .............................................................................................. 34 
2.2.1 Götaland – de äldre inskrifterna .............................................................................. 35 

2.2.1.1 Sm 144, Sm NOR2001;25, Ög 8, Ög 43 och Ög N288 ................................... 35 
2.2.1.2 Markörer mellan subjekt och predikatsled ....................................................... 37 
2.2.1.3 Ög 136 Rök ...................................................................................................... 39 
2.2.1.4 Sammanfattning och diskussion av Vg 119 Sparlösa ...................................... 42 

2.2.2 Götaland – de yngre inskrifterna ............................................................................. 44 
2.2.2.1 Sammanfattning ............................................................................................... 48 

2.2.3 Det danska materialet – Helnæs-Gørlev.................................................................. 48 
2.2.3.1 Jylland .............................................................................................................. 48 
2.2.3.2 Fyn.................................................................................................................... 49 



 4 

2.2.3.3 Själland, Skåne och Blekinge........................................................................... 51 
2.2.3.4 Sammanfattning ............................................................................................... 53 

2.2.4 Det danska materialet – för-Jelling ......................................................................... 54 
2.2.4.1 Jylland .............................................................................................................. 54 
2.2.4.2 Fyn och Själland............................................................................................... 56 
2.2.4.3 Sammanfattning ............................................................................................... 60 

2.2.5 Det danska materialet – Jelling ............................................................................... 60 
2.2.5.1 Norra Jylland .................................................................................................... 60 
2.2.5.2 Schleswig, Lolland, Skåne och Blekinge ......................................................... 65 
2.2.5.3 Sammanfattning ............................................................................................... 67 

2.3 Kronologisk och geografisk variation ............................................................................ 68 
3 Avslutande diskussion........................................................................................................... 72 
Litteratur................................................................................................................................... 77 
Bilaga 1: Undersökningens material ........................................................................................ 81 
Bilaga 2: Tabellernas beteckningar .......................................................................................... 92 
Bilaga 3: Förkortningar ............................................................................................................ 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1 Inledning    

Interpunktion förekommer i runinskrift ända sedan urnordisk tid. Användningen har dock 
varierat. I vissa inskrifter avgränsas enskilda ord, i andra endast fraser och i vissa fall 
förekommer ingen avgränsning alls. Interpunktionens utformning har också växlat mellan 
olika områden och perioder. Att avgränsa språkliga enheter har ofta antagits vara interpunk-
tionens primära uppgift, men det har också lagts fram hypoteser om att viss interpunktion 
berättar något om textens innehåll. Ibland tycks en koppling finnas mellan form och funktion, 
exempelvis att formmässigt extra framträdande interpunktionstecken markerar var inskriftens 
runtext tar sin början.   

Trots att interpunktionsbruket alltså tycks uppvisa en stor variationsrikedom har endast 
ett par mindre studier ägnats detta. Den mest utförliga är Nils Jörgensens artikel från 1973. 
För vidare uppgifter får man nöja sig med spridda anmärkningar i olika studier med huvud-
sakligen andra syften. I och med att interpunktion i runinskrift till stor del är ett outforskat 
område är även diskussionen om fenomenet ur ett teoretiskt och metodiskt perspektiv 
eftersatt. Vad som egentligen utgör interpunktion i runinskrift, och hur detta kan undersökas, 
har inte diskuterats i någon större utsträckning. Att bringa reda i sådana frågor är en 
förutsättning för att kunna fylla något av den kunskapslucka som interpunktion i runinskrift 
utgör. Med en fullständigare bild av interpunktionens form och funktion kan vår förståelse 
öka för hur detta verktyg användes, och kanske också i vilka syften. Förhoppningsvis kan en 
sådan förståelse också fungera som ytterligare vägledning i arbetet med att rätt tolka och 
förstå runtexter.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningens övergripande syfte är tudelat. Jag vill genom en studie av interpunktion i 
runstensinskrifter från den tidigare delen av vikingatiden dels öka kunskapen om interpunk-
tion i runinskrift, dels föra den teoretiska och metodiska diskussionen om utgångspunkterna 
för studier av interpunktion i runinskrift framåt.  

Undersökningen görs utifrån följande frågeställningar: 

1. Vilka grafiska former har de olika typer av interpunktion som återfinns i runstens-
inskrifter från den tidigare delen av vikingatiden, och hur ser en eventuell kronologisk 
och geografisk variation ut?  

2. Vilka funktioner kan tillskrivas interpunktion i runstensinskrifter från den tidiga 
vikingatiden, och hur ser en eventuell kronologisk och geografisk variation ut?  

3. Kan ett samband mellan interpunktionens grafiska utformning och dess funktion 
urskiljas?  

Min första frågeställning avser främst sådan grafisk variation som skulle kunna uppvisa ett 
samband med växlingar i funktion hos de olika typerna av interpunktion. 
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1.2 Uppsatsens disposition 

I avsnitt 1.1 har uppsatsens syfte och frågeställningar presenterats. Tidigare forskning kring 
interpunktion redogörs för i avsnitt 1.3. Därefter beskrivs i avsnitt 1.4 undersökningens 
materialurval och materialinsamling, samt hur detta material har kategoriserats i geografiska 
och kronologiska grupper. I avsnitt 1.5 redogörs för definitioner av för uppsatsen centrala 
termer, nämligen interpunktion, markör, rad- och sidbyte. De teoretiska utgångspunkterna för 
analysen av interpunktionens grafiska utformning, samt metoden för denna analys beskrivs i 
avsnitt 1.6; detsamma gäller i avsnitt 1.7 för analysen av interpunktionens funktion. I avsnitt 2 
presenteras undersökningens resultat. Inledningsvis i 2.1 redogörs för formanalysens resultat 
och därefter i 2.2 för den funktionella analysens resultat. I avsnitt 2.3 kommer en geografisk 
och kronologisk jämförelse att göras utifrån resultaten som presenteras i 2.1 och 2.2. 
Avslutningsvis i avsnitt 3 sammanfattas och diskuteras undersökningens resultat och de 
därifrån dragna slutsatserna i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar.  

1.3 Tidigare forskning  

Inledningsvis kommer studiet av interpunktion i material som inte består av runinskrifter kort 
att kommenteras. Därefter redogörs för tidigare undersökningar av interpunktion i runinskrift.  

1.3.1 Interpunktion 

Interpunktion är utforskat i begränsad utsträckning även utanför runinskrift. I en artikel i 
ämnet inleder exempelvis John Lennard (1995:65) med att konstatera att fenomenet är lite 
studerat. Nästan tjugo år senare skriver Alva Dahl (ms:92) att ”[i]nterpunktionen förbises i 
allmänhet helt och hållet när texter studeras, varför teoribildningen om interpunktionens 
funktion och betydelsepotential är ganska eftersatt”. Hon slår vidare fast att interpunktion 
mest finns omskrivet i skrivhandböcker med regler för hur interpunktionstecken bör an-
vändas. Empiriska studier har däremot bara gjorts i mindre utsträckning. Ett undantag utgörs 
dock av en utförlig historisk beskrivning av interpunktionens utveckling i väst av Malcolm B. 
Parkes (1992). Parkes beskriver det faktiska bruket av interpunktionen och vilka faktorer som 
drivit på dess utveckling, men som Dahl (ms:95) påpekar har Parkes däremot inga uttalade 
ambitioner att skapa en teoretisk grund för studiet av interpunktion. Ett steg i den riktningen 
tar dock Dahl genom att utforma en analysmodell för interpunktionens funktion. Modellen 
används av Dahl i en stilstudie av ett modernt skönlitterärt verk. Ett alternativ till Dahls 
funktionella analys presenteras av Lennard (2000:5–6), då han med utgångspunkt i form 
redogör för vilka olika nivåer i text som kan innehålla interpunktion. Nivåerna använder 
Lennard som ett verktyg för att jämföra olika texters interpunkteringsprinciper.   

1.3.2 Interpunktion i runinskrift 

Om forskning kring interpunktion i modernare text är eftersatt är det än värre ställt med 
studiet av interpunktion i runinskrift. I de fåtal undersökningar som har gjorts finns inget 
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försök att definiera vad interpunktion i runinskrift utgörs av. Vanligen likställs det med de 
tecken jag omnämner markörer. Få ansatser finns också till en teoretisk eller metodisk 
diskussion kopplad till fenomenet interpunktion.  

Jag kommer i det följande att presentera de studier som rör de företeelser jag definierar 
som interpunktion i runinskrift (se avsnitt 1.5.1), närmare bestämt markörer, rad- och 
sidbyten.1 Vad gäller interpunktionstecken kommer jag genomgående att använda termen 
markör, oavsett vilken beteckning som används i den studie som kommenteras. 

1.3.2.1 Markörer – form och funktion 

Redogörelser för markörers form utgörs vanligen av uppräkningar av former i ett visst 
material. En översiktlig kronologisk genomgång av markörers form i det danska materialet 
ges av Anders Bæksted och Erik Moltke (i DR:994–998). De redogör även i stora drag för hur 
användningen av markörer har utvecklats över tid. En beskrivning av markörers form i den 
uppländske ristaren Åsmunds produktion ges av Claiborne W. Thompson (1975:99, 112). 
Även Per Stille (1999:117–119) kommenterar markörers form i inskrifter från Fjädrundaland, 
en del av Uppland, i syfte att använda detta som en grund för att attribuera inskrifter till olika 
ristare. Otto v. Friesen (1933:157, 227–228) kommenterar kort formen hos markörer i de 
svenska kortkvist- och långkvistinskrifterna. Ingrid Sanness Johnsen (1968:22–31) redovisar 
markörernas form i kortkvistinskrifter. Om deras användning över tid skriver hon (1968:19) 
att bruket att använda markörer i varje ordgräns slår igenom under 900-talet. Tidigare 
saknades markörer helt, eller användes bara för att avgränsa större språkliga enheter. Bengt 
Loman (1965:51–52) visar genom en geografisk jämförelse på skillnaderna mellan markör-
bruket i de svenska kortkvistinskrifterna, som hör hemma i tidig vikingatid, och markörbruket 
i de samtida danska inskrifterna.  

Den mest utförliga undersökningen av markörers funktion har gjorts av Nils Jörgensen 
(1973). Han intresserar sig för vilka typer av språkliga enheter som avgränsas med hjälp av 
markörer. Artikelns huvudsakliga studie ägnas åt i vilka syntaktiska förbindelser markörer 
utelämnas i inskrifter som i övrigt har markörer ”i princip mellan varje ord” (s. 126).2 De 
funktioner som Jörgensen, utifrån sina resultat, tillskriver markörer är aktuella i fler empiriska 
studier av interpunktion. Enligt Dahl (ms:92) talas det i sådana ofta om grammatisk eller 
retorisk funktion hos interpunktionen, vilket bör motsvaras av det Jörgensen (1973:129–132) 
kallar syntaktiskt respektive prosodiskt betingad interpunktion. En prosodisk samhörighet 
mellan två ord menar alltså Jörgensen kan innebära att interpunktionen uteblir. En sådan 
samhörighet sammanfaller dock ofta med en syntaktisk samhörighet som Jörgensen (s. 129) 
menar ”måhända är primär”. Det är också den syntaktiska samhörigheten som bäst tycks 
kunna förklara principen bakom marköranvändningen i hans material. Ovanligast är nämligen 
utebliven markör i de fall ordgränsen sammanfaller med gränsen för satsens två största 

                                                 
1 Jag definierar även textenheter som särskiljs genom grafiska särdrag som en typ av interpunktion (se avsnitt 
1.5.1), men då sådana enheter mig veterligt inte har studerats i samband med runinskrift kommer detta inte att tas 
upp i avsnittet om tidigare forskning.  
2 Vad ”i princip mellan varje ord” närmare innebär utvecklar inte Jörgensen (1973:126). Han avgränsar också 
materialet till inskrifter från Öland, Småland, Västergötland, Östergötland, Västmanland, Södermanland och 
Uppland.  
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enheter, det vill säga subjektet och predikatsledet. Utebliven markör är istället vanligare 
exempelvis i gränser mellan ord inom ett satsled. Jörgensens slutsats är att det syntaktiska 
djupet som ordgränsen representerar bestämmer interpunkteringen. Han menar att detta 
samband kan tolkas som att ristarnas upplevelse av var gränser i satsens ytstruktur går, 
bestäms av det syntaktiska djupet hos denna gräns.3 Jörgensens studie är emellertid begränsad 
i det avseendet att materialurvalet innebär att bara en viss typ av markörbruk är representerad, 
nämligen ett där nästan varje ordgräns innehåller en markör. Hans studie säger därmed lite om 
marköranvändningen i stort.  

Stina Lindqvist har utvecklat Jörgensens studie i en B-uppsats från 1996. Hon tittar 
(1996:1–4) på utebliven markör mellan huvudord och efterställt attribut, vilket Jörgensen 
behandlar som en kategori. Lindqvist (1996:23) konstaterar att det i hennes uppländska 
material är vanligare att markören utelämnats mellan huvudord och efterställda possessiva 
pronomen, än mellan huvudord och efterställda demonstrativa pronomen.  

Utöver att segmentera runtexter har markörer även tillskrivits funktionen att berätta något 
om inskriftens innehåll. Bo Isakson (2003:65‒69) menar att markörer kan användas som ett 
slags utropstecken för att särskilt betona ett för inskriften centralt personnamn. Slutligen har 
Klaus Düwel (1976:151) tillskrivit markörer funktionen att grafiskt lyfta fram en begrepps-
runa.4  

Ett samband mellan form och funktion omtalas av Bæksted och Moltke (i DR:995–996). 
De menar att till formen avvikande markörer ibland används för att framhäva vissa innehålls-
mässigt viktiga ord i inskriften, exempelvis ristarens eller resarens namn. De nämner även att 
formmässigt avvikande skiljetecken emellanåt används för att markera en inskrifts början 
och/eller slut. Något som Johnsen (1968:19) nämner också förekommer bland kortkvist-
inskrifterna.  

1.3.2.2 Rad- och sidbyte   

Rad- och sidbyte i runinskrift har inte tidigare undersökts i egenskap av interpunktion. Det 
finns dock en studie av Marco Bianchi (2010) som berör rad- och sidbytets funktion ur ett 
annorlunda perspektiv. Bianchi avser att studera betydelsepotentialer hos själva runorna, 
undantaget det språkliga innehållet, samt hos runinskriftens visuella komposition. Genom 
detta vill Bianchi ringa in den tilltänkta läsaren av runinskriften. Det teoretiska ramverk och 
den analysmodell som utgör utgångspunkten för Bianchi undersökning kommer från 
sociosemiotiken. Detta är dock avpassat för hans undersöknings syften, och de teoretiska 
diskussioner som förs kommer därför inte att beröras vidare.   

Den del av Bianchis (2010:59–60) studie som är aktuell här gäller sambandet mellan 
visuella avbrott i inskriftens upplägg och tematiska avgränsningar av runtextens innehåll. Det 
visuella avbrottet utgörs av en övergång mellan visuella skriftenheter, vilka utgörs av antingen 
en inskriftsslinga eller rad, en återanvänd slinga eller av fristående runor (se vidare Bianchi 

                                                 
3 Att det syntaktiska djupet allmänt kan antas bestämma upplevelsen av gränser i ytstrukturen skriver Jörgensen 
(1973:132) har visats i en studie av Ulf Teleman (1972). 
4 En begreppsruna ska, istället för att utläsas som ett visst ljudvärde, förstås som en representation av sin 
beteckning (Düwel 1976:151). Varje runa antas ha haft en viss beteckning, vilken valts utifrån en (om möjligt) 
akrofon princip. Varje beteckning kan även fungera som ett språkligt meningsfullt appellativ (Knirk 2002:636). 
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2010:59–60). Ett rad- eller sidbyte hade således klassats som en övergång mellan visuella 
skriftenheter. I en kvantitativ undersökning utgår Bianchi (2010:70–73, 110–113) från olika 
typer av inskriftsformler, särskilt minnesformler, nekrologer, förböner och ristarformler. 
Resultatet visar att det finns ett samband mellan övergången från en inskriftsformel till en 
annan och byte av visuell skriftenhet. I synnerhet ristarformeln avskiljs på detta sätt. Enligt 
Bianchi kan ristaren genom detta ha velat signalera ett skifte i perspektiv, från inskriftens 
beställare till producenten av runtexten. I en mindre kvalitativ undersökning visar Bianchi 
(2010:85–90) även hur övergången mellan inskriftsslingor avgränsar texten så att olika 
personer i inskriften tillägnas var sin inskriftsslinga. Ibland görs ett sådant avbrott mitt i en 
sats, varför ett sådant tematiskt skifte inte alltid beskrivs bäst i syntaktiska termer. 

1.4 Material 

Efter en presentation av undersökningens material kommer avgränsningar gällande tidsperiod, 
geografiskt område och material att motiveras. En beskrivning ges därefter av hur material-
insamlingen har gått till. Till sist redogörs för hur inskrifterna delats in i geografiska och 
kronologiska kategorier.  

1.4.1 Presentation av materialet 

De runinskrifter vilka ingår i undersökningsmaterialet eller på annat sätt aktualiseras i studien 
kommer att refereras till med ett signum. Första delen av ett sådant signum utgörs av en 
förkortning, i Sveriges fall av ett landskap, och i Norge och Danmarks fall av landet. 
Signumets andra del utgörs av numret på den artikeln, antingen i Sveriges runinskrifter (SRI), 
Norges innskrifter med de yngre runer (N) eller Danmarks runeindskrifter (DR), där inskriften 
finns omskriven. Om en inskrift inte finns inkluderad här innehåller signumets andra del en 
förkortning som refererar till den publikation vari inskriften har givits auktoritativ offent-
lighet. I litteraturlistan redovisas vad förkortningen står för. Efter förkortningen följer årtalet 
för publikationens utgivning samt nummer på den sida där inskriften ifråga är omnämnd.  

Undersökningen utgår från den nyaste läsningen och tolkningen som finns upptagen i 
Samnordisk runtextdatabas 2008 (hädanefter SRD). Detta gäller i stort sett även för 
fastställandet av markörernas form (se avsnitt 1.6.1.3). Vad gäller tolkningen finns ett par 
undantag från denna regel. Ifråga om Sm 144 utgår jag från den tolkning jag presenterar i min 
magisteruppsats (Åkerström 2012:47), och vad gäller Sm NOR2001;25 från Magnus 
Källströms (2010:85) tolkning. Övriga från SRD avvikande bedömningar beskrivs i samband 
med den aktuella inskriften.  

1.4.2 Materialurval 

Undersökningen gäller interpunktion i runinskrifter från tidig vikingatid, närmare bestämt från 
mitten av 700-talet och fram till 900-talets slut. För det danska materialet kan den bakre 
tidsgränsen möjligen skjutas ytterligare bakåt i tiden (se avsnitt 1.4.4). Fokus läggs på denna 
tidsperiod eftersom de tidigare studier (se Jörgensen 1973, Bianchi 2010:19 och Lindqvist 



 10 

1996:3, 26–27) som mer ingående ägnats interpunktion i runinskrift främst har undersökt 
vikingatidens senare del.5 Min studie kan därmed komplettera dessa. Jörgensen (1973) anger 
visserligen inte närmare vilken tidsperiod hans undersökningsmaterial hör hemma i, men 
eftersom materialet är svenskt och dess markörer används mellan nästan varje ord bör 
merparten höra till vikingatidens senare del; v. Friesen (1933:157) skriver att markörer inte 
används mellan varje ord i svenska inskrifter från tidigaste vikingatid. 

En geografisk avgränsning görs till inskrifter från danskt område samt till inskrifter från 
Götaland, vilket i praktiken innebär Västergötland, Östergötland, Småland och Öland. 
Götalandsområdet ska under medeltiden ha utgjorts av dessa fyra landskap samt Dalsland och 
Värmland (NE:262). I de två sistnämnda landskapen återfinns dock inga tidigvikingatida 
runstenar. Undersökningen fokuseras på dessa två områden eftersom det framförallt är här det 
begränsade runmaterialet från tidig vikingatid återfinns. Från Svealandsområdet, Gotland, 
Bohuslän och Norge är de tidigvikingatida inskrifterna få till antalet och i flertalet fall endast 
fragmentariskt bevarade.6  

Endast monumentinskrifter i sten ingår i undersökningen. Denna avgränsning görs 
framförallt på genremässig grund. Monumentinskrifter antas i allmänhet vara offentliga 
texter, till skillnad från inskrifter på lösföremål som i högre grad utgörs av privata texter 
(Williams 1990:15). Fördelen med en sådan avgränsning är att inskrifterna i högre grad kan 
antas vara inbördes jämförbara vad gäller runtextens syfte. I egenskap av offentlig text syftade 
förmodligen många monumentinskrifter till att bli sedda och förhoppningsvis lästa av många. 
Detta erbjuder en utgångspunkt för ett resonemang kring interpunktionens funktion. 

Inskrifter som inte innehåller interpunktion kommer också att inkluderas i under-
sökningen. Att avstå från att använda markörer, rad- eller sidbyte är också ett sätt att förhålla 
sig till dessa fenomen. Förekomsten av interpunktion måste därför förhållas till frånvaron av 
densamma. 

1.4.3 Insamling av material 

Undersökningsmaterialet från Götaland har samlats in med hjälp av sökfunktioner i SRD. Jag 
har för avgränsningen gällande tidsperiod utgått från de dateringar som ges i SRD. Till viss 
del är detta problematiskt, eftersom inskrifter ofta utan vidare precisering är daterade till 
vikingatid. Det går därmed inte att avgöra om de faller inom ramen för min avgränsning vad 
gäller tidsperiod. Ibland finns en hänvisning till stilgrupp. Inskrifter som förts till stilgruppen 
RAK har i vissa fall daterats tidigare än 1000-talet, exempelvis Ög 117 och Ög N288 (SRD). 
Det finns dock exempel på inskrifter tillhörande denna stilgrupp, vilka inte är så gamla 

                                                 
5 I Lindqvists (1996:26–27) material om 322 inskrifter kan endast en, U 4, föras till tidig vikingatid. 
6 Från perioden 750–1000 räknar jag med följande inskrifter från Bohuslän: BoBoije4, Bo KJ80 och 
Bo Peterson1992. Från Norge räknat jag från samma period N 2, N 98, N 431, N A325 och N A326, samt från 
Gotland G 40, G 109, G 248, G 252, G 268, G 280 och G 310. Slutligen räknar jag från Svealandsområdet med 
Sö 176, U 4, U 5, U ATA3916/47, U 9, U 10 och U 752, samt möjligen Sö 113. Inskrifternas dateringar är 
hämtade från SRD, utom ifråga om Sö 113, U 9, U 10, U 752, och U ATA3916/47, vars dateringar kommer från 
Källström (2007b:50, 54).   
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(se Källström 2007a:65–67).7 Jag har därför valt att endast inkludera de inskrifter som i SRD 
uttryckligen dateras till mellan 700-talets mitt och 900-talets slut. Det innebär att eventuella 
inskrifter tillhörande 900-talet med endast en allmän datering till vikingatid i SRD, inte är 
inkluderade i undersökningen. Problemet har i vissa fall kunnat kringgås genom att en mer 
precis datering hämtats från annat håll, exempelvis Ög 8 som av Loman (1965:6) har daterats 
till 800-tal.   

Insamlingen av det danska materialet har gjorts med utgångspunkt i den grupp inskrifter 
som kategoriserats av Lis Jacobsen (i DR:1035–1036) som antingen Helnæs-Gørlev, för-
Jelling eller Jelling (se avsnitt 1.4.4). Sammanlagt 15 inskrifter från perioden Helnæs-Gørlev 
ingår i min undersökning. DR 221, som i DR:273 har bedömts som antingen hörande till 
Helnæs-Gørlev eller till för-Jelling, behandlas här i samband med Helnæs-Gørlev. Även 
DR NOR1988;5 diskuteras i samband med Helnæs-Gørlev. Inskriften dateras till 800–900-tal 
i SRD. Marie Stoklund (1994:185) påpekar dock att formen È används för ansuʀ-runan, vilket 
är ett av de drag som utmärker inskrifter av Helnæs-Gørlev-typ (DR:1020). Hon nämner 
(1994:196) även att DR NOR1988;5 skulle kunna vara ungefär samtida med DR 239 Gørlev. 
Förutom de 15 inskrifter som ingår i min undersökning finns ytterligare fyra inskrifter, 
DR 9†, DR 191, DR 323† och DR NOR1998;21, som skulle kunna föras till Helnæs-Gørlev-
gruppen (Jacobsen i DR:1035–1036). Dessa fyra har dock uteslutits ur undersökningen. 
DR 323† eftersom det inte går att säga säkert om inskriftens syntaktiska gränser har innehållit 
interpunktion eller ej. Runtexten är endast bevarad genom vad som i DR:370 bedömts som en 
bristfällig teckning. Man menar att inskriften förmodligen innehållit markörer trots att sådana 
inte återgivits på teckningen ifråga. De övriga tre inskrifterna utesluts eftersom de varken 
innehåller interpunktion eller några identifierbara syntaktiska gränser.8   

Gruppen som typologiserats som för-Jelling består endast av nio inskrifter, vilka samtliga 
inkluderas i undersökningen. Inskrifter av Jelling-typ är istället förhållandevis många. Jag 
kommer av omfångsskäl därför inte att inkludera inskrifter där indelningen i Jelling eller 
efter-Jelling inte har kunnat göras med bestämdhet.9 Även inskrifter där det, på grund av 
skador och/eller otolkade runföljder, är svårt att bilda sig en uppfattning om interpunktionen i 
sin helhet kommer att uteslutas.10 Efter dessa avgränsningar ingår 25 inskrifter av Jelling-typ i 
undersökningen.   

Totalt undersöks 15 inskrifter från Götaland, och 49 från det danska området. Samtliga 
inskrifter finns redovisade i bilaga 1. 

 

                                                 
7 Förutom stilgruppen RAK finns i Ann-Sofie Gräslunds (2006:126) typologisering sex stilgrupper (Pr1–5 och 
Fp) för ristningar med djurornamentik. Dessa är dock inte till någon hjälp eftersom samtliga dateras efter år 
1000, vilket ligger utanför min avgränsning vad gäller tidsperiod.  
8 Interpunktion i form av markörer är en förutsättning för att inkludera en inskrift i formanalysen, och identifier-
bara syntaktiska gränser krävs för att den ska kunna ingå i den funktionella analysen (se avsnitt 1.7.1.1). 
9 Jag utesluter även DR 90†, DR 106† och DR 140 som med en viss tveksamhet förts till Jelling-typ i DR:1036. 
10 De uteslutna inskrifterna består av DR 30, DR 36, DR 37, DR 44, DR 217, DR 227†, DR AUD1996;274 och 
DR EM85;377. DR 30 är till skillnad från de övriga inskrifterna inte skadad, utan ofullständigt tolkad. 
Interpunktionen i det otolkade partiet tycks avvika från den i den övriga inskriften. Eftersom texten är otolkad 
skulle partiet ifråga uteslutas ur den funktionella analysen och en undersökning av DR 30 skulle därmed visa på 
en enhetlig interpunktionsprincip, vilket alltså inte tycks stämma med verkligheten. Därför utesluts DR 30. 
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1.4.4 Geografisk och kronologisk kategorisering av materialet 

För att kunna undersöka geografisk och kronologisk variation i interpunktionsbruket kommer 
materialet att indelas efter område och tid.  

En geografisk jämförelse görs mellan Götalandsinskrifterna och de danska inskrifterna. 
Götalandsinskrifterna delas in i en äldre och en yngre grupp, sju inskrifter i den första och åtta 
i den andra. De inskrifter som i SRD daterats mellan 750 och 900-talets början förs till den 
äldre gruppen, medan inskrifter som daterats till 900-talets slut, samt inskrifter som utan 
närmare precisering daterats till 900-tal, förs till den yngre gruppen.    

Den kronologiska kategoriseringen av det danska materialet utgår från den typologiska 
indelningen i DR:1013–1042, samt från Stoklunds (2006) justeringar av dateringarna i DR. 
Den tidigaste vikingatida gruppen utgörs av inskrifter av Helnæs-Gørlev-typ.11 Enligt 
Jacobsen (i DR:1022) kan dessa dateras mellan cirka 750/800–900. Stoklund (2006:367–368) 
skriver dock att hon håller det för troligt att Helnæs- och Snoldelevinskrifterna (DR 190, 
DR 248) kan placeras så tidigt som mellan cirka 650–750/800. Vissa av Helnæs-Gørlev-
inskrifterna kan alltså vara äldre än den period som normalt brukar räknas till tidig vikingatid. 
De inkluderas ändå i min undersökning, eftersom Jacobsen (i DR:1018–1020) har bedömt 
dem som en del av den danska vikingatida runtraditionen, och inte som samhörig med den 
föregående tidsperioden, till vilken det urnordiska och sen-urnordiska materialet förts.   

Den senare delen av den vikingatida perioden delar Jacobsen (i DR:1020) i tre delar: för-
Jelling, Jelling och efter-Jelling.12 Stoklund (2006:371) menar att efter-Jelling-inskrifter bör 
dateras till cirka 970–1025. För-Jelling förs till tiden kring år 900 (Jacobsen i DR:1023) och 
Jelling-inskrifter kan därmed placeras däremellan. Endast för-Jelling och Jelling inkluderas i 
min undersökning eftersom vissa efter-Jelling-inskrifter kan vara senare än år 1000.  

1.5 Definitioner   

I detta avsnitt definierar jag de begrepp som ligger till grund för undersökningen. Först 
diskuteras interpunktion, därefter markör och slutligen rad- och sidbyte. 

1.5.1 Interpunktion  

Vad är interpunktion i runinskrift? Det finns utifrån Bianchis (2010) undersökning av visuella 
skriftenheter anledning att inte begränsa definitionen av interpunktion till enbart markörer, så 
som gjorts i tidigare studier (se Jörgensen 1973:119, Lindqvist 1996:1). Ett rimligt antagande 
är dessutom att det inte fanns tvingande konventioner som ristare kände sig föranledda att 
rätta sig efter. Interpunktion i runtexten bör alltså ha kunnat variera från inskrift till inskrift. 
Frågan är vilka företeelser som ska inkluderas och vilka som ska uteslutas, och i vad man ska 
ta sin utgångspunkt för att definiera interpunktion i runinskrift. 

                                                 
11 Perioden är uppkallad efter vad man har uppfattat som de två mest karakteristiska inskrifterna, DR 190 Helnæs  
och DR 239 Gørlev (DR:1020). 
12 Indelningen görs utifrån om en viss inskrift kan antas föregå, vara samtida med eller efterfölja DR 42, vilken 
är den yngre av två historiskt daterade inskrifter, vilka ingår i det så kallade Jellingmonumentet (DR:1022). 
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Dahl (ms:93–94) diskuterar interpunktionsbegreppet med utgångspunkt i funktion. Hon 
anser att liksom övriga språkliga tecken i ett skriftspråk skapas interpunktionens betydelse i 
samverkan med den omgivande kontexten. Betydelsen hos ett och samma interpunktions-
tecken är därmed inte fast, utan ges olika funktioner i olika sammanhang. Därför menar Dahl 
att definitionen av interpunktion snarast måste utgå från funktion, och inte från ett försök att 
räkna upp samtliga tecken som kan användas för interpunktering. En funktionell definition är 
flexibel och kan lätt vidgas till att inkludera andra typer av markeringar i text, exempelvis 
fetstil eller byte av typsnitt, vilka i normativa handböcker vanligen inte klassas som inter-
punktion (jfr t.ex. SAG 1:185), men som i text kan tjäna liknande syften. Dahl (ms:94) 
presenterar, med utgångspunkt i Lennard (2005:151), en funktionell definition där 
interpunktion beskrivs som ”[i]cke-alfabetiska tecken, tomma utrymmen och andra visuella 
detaljer […] som genom sin plats i texten artikulerar, o-/tydliggör eller på annat sätt förfinar 
och/eller framhäver textens innebörd”.  

Ett alternativ till en funktionell definition ger Lennard (2000:5–8) i sin uppställning av 
åtta olika nivåer av grafiska företeelser, vilka kan utgöra interpunktion i text. Nivåerna 
använder han som analysredskap för att beskriva interpunktionsbruket under olika tidsepoker. 
Bedömningen av vad som är interpunktion görs här snarast utifrån form, men Lennard 
behåller ändå den vidgade förståelsen av interpunktion som ryms i den funktionella 
definitionen. Han startar (a. st.) på nivå ett med bokstaven, grafen, eftersom även denna 
interpunkterar en tom yta, och rör sig sedan vidare genom textens olika nivåer för att på den 
åttonde nivån avsluta med boken, som ”a complete object punctuating space”.  

Jag kommer att använda Lennards (2000:5–8) åtta nivåer som startpunkt för en definition 
av interpunktion i runinskrift. Dessa erbjuder, precis som Dahls funktionella utgångspunkt, en 
vidgad förståelse av interpunktion, vilket har fördelen att enheter, liknande Bianchis 
(2010:59–60) visuella skriftenheter, kan inkluderas. Skälen till att den öppna funktionella 
definition som Dahl förespråkar inte är användbar i min undersökning är dels att 
interpunktionens funktion i materialet är okänd, och dels att det dessutom är osäkert precis 
vilka verktyg ristare använde för något av de syften som skulle kunna föras till interpunk-
terande funktioner (se avsnitt 1.7). Syftet med min definition är därför i första hand att ringa 
in dessa verktyg. Därmed passar Lennards nivåer, vilka utgår från form, bättre som 
startpunkt.13  

Jag kommer i det följande att identifiera vilka av de åtta nivåerna som finns represen-
terade i runinskrift, och därefter skilja ut dem som undersökningen kommer att fokusera på. 
Valet grundar sig på ett antagande om vad som sannolikt har utgjort ett medvetet använt 
verktyg när det gäller ristarens hantering av runtext. Lennards (2000:5) första nivå består som 
tidigare sagts av grafen. Denna nivå kommer inte att undersökas. Nivå två utgörs av den 
tomma ytan mellan orden, inklusive olika typer av radbyten. Ordmellanrum i form av spatium 
återfinns normalt inte i runinskrifter. Radbyten finns däremot och dessa kommer att 
undersökas. Lennards tredje nivå utgörs av interpunktionstecken. Sådana finns i runtext och 

                                                 
13 Visserligen syftar min undersökning även till att studera formen hos de olika typerna av interpunktion som 
återfinns i runmaterialet. Detta avser dock den formmässiga variationen inom de olika typer av grafiska 
företeelser som jag definierar som interpunktion. Vidare kan tilläggas att det bakom Lennards åtta nivåer också 
finns ett antagande om vad en viss företeelse ska göra med text, det vill säga dess funktion, för att kunna klassas 
som interpunktion.    
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kommer, samlade under termen markör (se avsnitt 1.5.2), att inkluderas i undersökningen. 
Den fjärde nivån beskriver Lennard (2000:5) som ”words or other units distinguished by 
fount, face, case, colour, siglum or position”. Detta finns prov på i mitt material, exempelvis 
textenheter som utmärks genom storleken på runformer eller genom att ett annat skriftsystem 
används. Nivå fyra kommer emellertid inte att undersökas separat, eftersom gränserna för 
sådana textenheter alltid sammanfaller med radbyte, sidbyte eller med en markör.14 Nivå fem 
gäller organisationen av en textsida. Hit kan upplägget av inskriftens rader räknas. Detta 
kommer att undersökas i den bemärkelsen att olika varianter av radbyten identifieras. Nivå 
sex avser ”the use of the page or opening as units” (s. 6). Denna nivå är aktuell i de fall 
inskriften är ristad på olika sidor av stenen. Interpunktion i form av sidbyte kommer därför att 
undersökas. I likhet med radbytet kommer också olika varianter av sidbyten att analyseras. 
Nivå sju avser hur grupper av sidor har satts samman, exempelvis i kapitel. Sådana större 
textenheter är inte aktuellt i samband med runinskrifter. Den sista nivån utgörs som tidigare 
har sagts av boken. Här skulle alltså själva runstenen befinna sig. En sådan enhet kommer jag 
dock inte att undersöka här. 

Sammanfattningsvis avser jag med interpunktion i runinskrift olika former av markörer, 
rad- och sidbyten, samt textenheter särskilda genom grafiska särdrag av något slag. Den sist-
nämnda kategorin kommer endast att undersökas indirekt, i samband med de tre förstnämnda.  

1.5.2 Markör  

De tecken som i modern text kallas interpunktionstecken och, i samband med runtext, 
vanligtvis benämns skiljetecken har jag istället valt att beteckna markörer. Anledningen till 
detta är att skiljetecken, samt övriga termer som utnyttjats i tidigare forskning, mer eller 
mindre bär på en förförståelse av vilken funktion som kan tillskrivas tecknen ifråga. 
Skiljetecken är den vanligaste beteckningen och kanske den mest neutrala i detta avseende. 
Men även denna term signalerar att tecknets primära funktion snarast är att skilja språkliga 
enheter åt. Eftersom min undersökning bland annat har syftet att utforska vilka interpunk-
tionens funktioner är, passar en sådan term mindre bra. Skiljetecken används av exempelvis 
Jörgensen (1973), Lindqvist (1996) och Stille (1999). Den danska motsvarigheten används av 
Bæksted och Moltke (i DR:994), och den norska av Johnsen (1968:19). Düwel (1976:151) 
använder termen diakritische Zeichen ’diakritiskt tecken’, för de tecken som grafiskt markerar 
en begreppsruna. Termen passar visserligen i sammanhanget, eftersom tecknet ifråga 
markerar runformens förändrade funktion. Dock är denna, liksom Thompsons (1975:8–9) 
term word divider,15 för specifik för att kunna användas generellt om tecknen ifråga.16  
        Jag definierar markören som ett ristat tecken, vilket inte kan förstås som en runform eller 
en ramlinje, samt är placerat före, efter eller mitt i en följd av runor. Termen avser det faktiskt 

                                                 
14 Indirekt undersöks denna typ av interpunktion, eftersom då gränsen för en textenhet, särskild från övrig text 
exempelvis genom runornas storlek, sammanfaller med ett rad- eller sidbyte har detta betydelse för huruvida rad- 
eller sidbytet kategoriseras som markerat eller ej (se avsnitt 1.6.2.1).  
15 Thompson (1975:8–9) påpekar dock att interpunktionstecknen ibland har ett vidare användningsområde än att 
bara segmentera enskilda ord, men håller trots detta fast vid termen word divider. 
16 Beskrivningen av innebörden hos de nämnda termerna bygger på min tolkning av dessa. I inget av de 
refererade arbetena definieras de.   
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förekommande tecknet i en viss inskrift (se avsnitt 1.6.1.1). Ramlinjer i inledningen eller 
avslutningen av en rad utgör visserligen ristade tecken som separerar två textenheter, men jag 
ser dessa linjer snarast som en förlängning av de ramlinjer som sträcker sig över och under 
inskriftsraden. Funktionen hos dessa är snarast att omsluta runföljden, inte att avgränsa 
textenheter från varandra. 

Kriteriet ”placerat före eller efter” behöver förtydligas. Det finns inskrifter med markör-
liknande tecken som inte har ristats i anslutning till inskriftsraden, men också inskrifter med 
icke-markörliknande tecken vilka ristats i anslutning till inskriftens text. Jag bortser här från 
förutfattade meningar om form och identifierar ett tecken som en markör om det kan uppfattas 
som kopplat till texten. Det gör det om tecknet står helt eller delvis innanför inskriftens 
ramlinjer och/eller befinner sig på ett avstånd från runföljdens första eller sista runa, vilket på 
ett ungefär motsvarar avståndet mellan runformerna i inskriften, samt slutligen om tecknets 
storlek inte påtagligt överstiger storleken på inskriftens runor.  

Vidare menar jag att två identiska runformer i följd möjligen också skulle kunna förstås 
som ett interpunktionstecken. Upprepning av en identisk runform kan nämligen oftast tolkas 
som att det mellan de två runorna finns en ordgräns.17 Ett alternativ är emellertid att uppfatta 
fenomenet som en mer omsorgsfull återgivning av talet. I synnerhet ska dubbelskrivning 
kanske uppfattas så då det förekommer i morfologiska gränser. I mitt material finns exempel 
på detta i form av ett mansnamn, rda. Roulfʀ, där de två vokalerna representeras av två u-
runor i följd.18 Dock separerar även markörer ibland namnleder i ditematiska namn, exempel-
vis på DR 248. I dessa fall bör ristarens avsikt rimligen ha varit att avgränsa de språkliga 
enheterna, även om de inte bildade en ordgräns. Möjligen ska även skrivningarna för Roulfʀ 
uppfattas på ett liknande sätt. Jag väljer dock att i detta sammanhang i n t e  utvidga min defi-
nition av markörer så att även dubbelskrivna runor inkluderas som tecken för interpunktion, 
delvis på grund av fenomenets oklara status, delvis på grund av att detta skulle överskrida 
ramen för min uppsats. Dock går det inte att förneka att dubbelskrivningen ofta utgör en hjälp 
för läsaren att identifiera lexikala gränser, vilket innebär att ristaren kan ha använt det som 
komplement till det jag definierat som interpunktion. Jag nämner därför när dubbelskrivna 
runor förekommer i en viss inskrift, men ägnar inte fenomenet någon grundlig undersökning. 

1.5.3 Rad- och sidbyte  

Med radbyte avses normalt övergången mellan två runföljder, vilka inte är placerade i linje 
med varandra. Om så ändå är fallet bedöms övergången mellan runföljderna ändå som ett 
radbyte om runornas topp och bas inte begränsas av samma par ramlinjer, alternativt samma 
par tänkta ramlinjer i de fall sådana saknas. Som ett radbyte bedöms även övergången mellan 
två runföljder vilka är placerade i linje med varandra, men som skiljs åt genom att ett parti av 
ristningsytan lämnats tom. Med sidbyte avses övergången från den rad som läses sist på en 

                                                 
17 Så som Lagman (1989:31) skriver ristades normalt inte samma runform två gånger då den avslutande run-
formen i ett ord är identisk med den som skulle ha använts för att representera följande ords inledande ljud. 
18 Skrivningarna återfinns på DR 190, DR 192 och DR 193. Ett fjärde belägg ska finnas på DR 189†. Inskriften 
är dock försvunnen och dess runtext är återskapad genom sammanställning av fyra äldre teckningar. Ytterligare 
en dubbelskriven runa finns endast bevarad genom en teckning. Det gäller den avslutande delen av DR 192 där 
faþi ’malede’ skrivs faaþi.    
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inskriftsida, till den rad som läses först på den följande inskriftsidan. I de fall en rad utan 
synbart avbrott övergår från en inskriftsida till en annan, bedöms detta varken som ett rad- 
eller sidbyte, utan som en oavbruten följd runor.  

1.6 Interpunktion och form  

Min första frågeställning gäller den formmässiga variation som finns inom de olika typerna av 
interpunktion. I detta avsnitt redogörs först för hur analysen av markörernas form genomförs, 
därefter hur rad- och sidbyten undersöks med avseende på form. 

1.6.1 Den grafiska beskrivningen av markörerna 

I detta avsnitt kommer de terminologiska distinktioner som ligger till grund för under-
sökningen av markörernas form att redas ut. Vidare presenteras de grafiska element som 
används för att beskriva markörernas uppbyggnad, samt de kriterier som ligger till grund för 
den formmässiga kategoriseringen av markörerna. 

1.6.1.1 Markör och markörtyp  

Undersökningen innefattar en analys av markörernas utformning. För detta krävs en 
kategorisering av de markörer som förekommer i materialet utifrån formmässigt relevanta 
distinktioner. Jag lånar här termer och metod från den del av grafonomin som behandlar 
grafernas form. I analogi med begreppen graf och graftyp (se t.ex. Mårtensson 2011:113–117) 
använder jag termerna markör och markörtyp. Med markör avses därmed ett faktiskt tecken i 
en viss inskrift, så som framgick i definitionen i avsnitt 1.5.2. Varje enskild markör är alltså 
ensam i sitt slag och uppträder bara vid ett tillfälle. De markörer som utifrån grafiska likheter 
kan sammanföras i en grupp, tillhör samma markörtyp. I praktiken innebär detta att grafiska 
kriterier för typologiseringen av markörer ställs upp. Utifrån dessa sammanförs markörer som 
delar typologiska egenskaper i en grupp och de utgör därmed samma markörtyp. Markörtypen 
kan alltså förstås som en abstraktion av de enskilda markörerna. Inom grafonomin 
förekommer ytterligare en abstraktionsnivå, använd för att beskriva den grafiska variationen 
inom en graftyp. För denna nivå använder Lasse Mårtensson (2011:115–117) termen 
graftypsvariant.19 Även om ytterligare en abstraktionsnivå skulle göra det möjligt att beskriva 
markörernas form än mer exakt, är den grafiska variationen hos runmaterialets markörer inte 
lika komplex som den i ett alfabetiskt system. Det är därför överflödigt att inkludera även en 
motsvarighet till graftypsvarianten i min undersökning; en abstraktionsnivå räcker för att 
beskriva de formmässiga distinktioner som eventuellt kan ha ett samband med markörernas 
funktion. 

Medan enheterna graf och graftyp används för att beskriva den grafiska utformningen av 
skrivtecken i ett material, används grafem, mycket förenklat, istället för att beskriva den 

                                                 
19 Graftypen etableras med utgångspunkt i grafernas distinktiva drag, medan graftypsvarianten etableras utifrån 
de redundanta (se vidare Mårtenson 2011:113–117).  
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språkliga funktionen.20
 Vid undersökningen av markörers funktion kommer emellertid inte en 

motsvarighet till grafem att användas. Med detta menar jag inte att markören inte kan ha en 
språklig funktion i runtexten, eller att det i vissa fall inte kan finnas ett samband mellan den 
språkliga funktionen och formen. En motsvarighet till grafembegreppet skulle dock av två 
anledningar inte komma till användning i min undersökning. För det första är tillväga-
gångssättet vid etableringen av grafem inte överförbart till en undersökning av markörers 
funktion. För det andra är det i mitt material snarast fråga om tendenser då det kommer till en 
koppling mellan form och funktion. Det går ibland att knyta en viss form av interpunktion till 
en viss funktion, men ett sådant samband begränsar sig i regel till den enskilda inskriften. Att 
försöka fastställa vilka markörtyper som realiserar vilka funktioner för materialet i stort låter 
sig därför inte göras. Det sistnämnda innebär också att jag inte har en direkt användning för 
exempelvis Geoffrey Nunbergs (2002:1725) snarlika distinktion mellan characters och 
indicators, som används för att beskriva relationen mellan form och funktion i samband med 
interpunktion. Characters utgör enligt Nunbergs modell den grafiska representationen av en 
viss funktion, indicator.  

En svårighet kopplad till etableringen av markörtyper består i att avgöra vilka grafiska 
drag som ska ligga till grund för indelningen av markörerna, samt på vilken detaljnivå arbetet 
ska ligga. Utifrån Mårtenssons (2011:113–116) diskussion om motsvarande problem vid 
etableringen av graftyper och graftypsvarianter kan man slå fast att dessa ställningstaganden 
bör grunda sig i en uppfattning om vilka grafiska distinktioner som tycks vara relevanta i 
materialet, det vill säga det gäller att ta fasta på de grafiska variationer som tycks bilda ett 
mönster och bortse från dem som kan bedömas som tillfälliga.  

1.6.1.2 Markörernas grafiska element samt kriterier för etablering av markörtyper 

I tidigare redogörelser för markörers form (se avsnitt 1.3.2.1) beskrivs inte vilka formmässiga 
distinktioner som gjorts vid kategoriseringen av markörbeläggen, varför jag inte kan förhålla 
mig till dessa. De grafonomiska undersökningar som har behandlat runformer har å andra 
sidan inte ägnat uppmärksamhet åt markörer.21 De grafiska element och kriterier för etable-
ring av graftyper som används i dessa studier är därför inte intressanta att diskutera i detta 
sammanhang.  

Markörerna i mitt material består av en eller flera, likadana eller olika grafiska element. 
Utifrån en genomgång av materialet framkommer att tre olika varianter, det korta strecket, 
punkten och krysset, är mest frekvent. Vidare finns Y-element och två olika hammartecken 
(eller hammarliknande tecken).22 Elementen kommer att användas för att beskriva den 

                                                 
20 Mårtensson (2011:108–109) definierar grafemet som ”minsta betydelseskiljande enhet i skriftspråket”. Grafem 
kan etableras genom att en betydelseskillnad påvisas med hjälp av minimala par, hämtade från ett visst skrivet 
material. Denna definition utgår från ett autonomt grafembegrepp, där skriften ses som skilt från talet. Detta 
skriver Mårtensson (a. st.) kan ställas mot det relationella grafembegreppet där man istället utgår från att skriften 
är underordnad talet. Grafemet är då en ”skriftlig representation av ett språkljud”. Här etableras grafemet istället 
med utgångspunkt i de distinktioner som återfinns i ett antaget fonemsystem. För en diskussion av det autonoma 
grafembegreppet kontra det relationella se Mårtensson (2011:107–111). 
21 Se exempelvis Loman 1965, Antonsen 1979, Santesson 1989, Spurkland 1991, Peterson 1994, Fjellhammer 
Seim 1998 och Palumbo 2012. 
22 Dessa tre element finns representerade endast i en inskrift vardera. 
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grafiska utformningen hos markörerna i mitt material. Beteckningarna kort streck, punkt och 
Y är självbeskrivande. Ett hammartecken utgörs av en illustration av en hammare. Krysset 
består av två korta streck vilka korsar varandra på mitten, det vill säga beteckningen avser 
både x och +. Då jag syftar på specifikt ett av de sex elementen omnämns de exempelvis som 
krysselement.  

Jag har utgått från den formmässiga variationen i mitt material och bedömt följande 
typologiska kriterier som relevanta vid etableringen av markörtyper: 

• Typ av element: markörer kan bestå av ett eller flera olika typer av formelement, 
exempelvis endast av punktelement, eller av ett kryss i kombination med Y-element. 

• Antal element: markörer kan bestå av ett eller flera element, exempelvis ett x eller två 
;. Elementen bedöms som tillhörande samma markör om de står i anslutning till 
varandra, det vill säga inte är skilda åt av en runform. 

• Lutning: markörers element kan ha olika lutning, exempelvis kan strecken i ett kryss 
vara diagonala x, eller lodräta +. 

Jag har valt att inte ta hänsyn till elementens höjdläge vid etableringen av markörtyper, det 
vill säga huruvida elementen är placerade i övre eller nedre delen av utrymmet mellan run-
följdens faktiska eller tänkta ramlinjer. Det normala är att variation i höjdläge uppträder hos 
markörer i en inskrift, vilka är identiska ifråga om de tre formkriterier i listan ovan. Variation 
i höjdläge bedöms därför snarast som en växling inom markörtypens grundform, och är 
därmed en typ av variation som hade kunnat beskrivas genom att olika markörtypsvarianter 
upprättats. Jag har dock valt att avgränsa formanalysen genom att inte inkludera en sådan 
detaljerad nivå.  

1.6.1.3 Bedömning av formelementen  

Att bestämma markörernas form försvåras av att jag endast har fotografier att tillgå. 
Markörernas element är små och ibland svåra att urskilja. Osäkerheten kring formen ökar 
också då inskriftens uppmålning, så som den ter sig på fotografier, inte stämmer överens med 
vad som sägs i den publikation inskriften finns omskriven i (t.ex. DR NOR1988;5). På grund 
av dessa svårigheter har jag valt följande tillvägagångssätt. I första hand följer jag den 
publikation varifrån den nyaste läsningen som är upptagen i SRD 2008 kommer. Detta gäller 
även i de fall uppgifterna i den aktuella publikationen inte tycks stämma överens med 
fotografier jag har tillgängliga. Uppgifterna ifråga grundar sig på en faktisk undersökning av 
själva stenen, medan fotografier kan vara opålitliga. Om inskriftens målning inte syns tydligt 
är det svårt att säga vad som är naturliga ojämnheter i stenen och vad som är ristat. Undantag 
från denna arbetsgång görs i de fåtal fall där jag har tillgång till ett nyare fotografi med en 
tydligt uppmålad inskrift. Om målningen i dessa fall visar en annan bedömning av 
markörbeläggen jämfört med den publikation som hänvisas till i SRD 2008, följer jag 
fotografiet. Detta gäller exempelvis Vg 119, Ög 136, Ög N288 och Öl 1.  
         Problematiskt med detta tillvägagångssätt är att det har funnits anledning att ifrågasätta 
uppgifterna som lämnas i den aktuella publikationen, särskilt huruvida ett element utgörs av 
en punkt eller av ett kort streck. Det händer att vad som ser ut som element med liknande 
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utformning i samband med en inskrift beskrivs som en punkt, och i samband med en annan 
som ett kort streck. Gränsdragningen mellan punkt och kort streck är dock svår. Hur avlång 
får en punkt vara innan den övergår i ett kort streck? Olika uttolkare behöver inte ha bedömt 
detta på samma sätt. De flesta verkar dock låta punktelement inkludera även vad som 
(motsägelsefullt) kan beskrivas som avlånga punkter, medan ett kort streck har reserverats för 
det som tydligt utgör en utdragen linje.   

De markörer som angivits som osäkert lästa, samt de som är supplerade från en äldre 
källa utesluts ur formanalysen. Det förstnämnda inkluderar även de fall där endast ett av 
markörens element angivits som osäkert läst.23 Även säkert lästa markörer utesluts om skador 
i den övre eller undre delen av utrymmet mellan faktiska eller tänkta ramlinjer är så stora att 
man inte kan säga huruvida ytterligare formelement funnits där (t.ex. Ög 117). Däremot kan 
vissa markörer som inte ingår i den funktionella analysen inkluderas i formanalysen, exempel-
vis helt bevarade markörer som står i en otolkad runföljd. 

1.6.2 Den grafiska beskrivningen av rad- och sidbytet   

En formundersökning liknande den av markörerna, men avsevärt mer begränsad, görs av 
inskrifternas rad- och sidbyten. Bianchi (2010) undersöker övergången mellan visuella 
skriftenheter, vilket är en typ av textavgränsning som i vissa avseenden liknar rad- och 
sidbyten (se avsnitt 1.3.2.2). Dock är upplägget av inskriftens rader och slingor betydligt mer 
komplicerat i hans senvikingatida material, varför de formmässiga distinktioner Bianchi 
(s. 59–60 ) räknar med för de olika typerna av visuella skriftenheter inte är användbara i min 
undersökning. Jag kommer därför utifrån vad som tycks vara relevanta grafiska särdrag 
mellan olika typer av rad- och sidbyten i mitt undersökningsmaterial, ställa upp typologiska 
kriterier för en kategorisering av dessa rad- och sidbyten. Kriterierna är därmed inte 
tillämpbara på runmaterialet i stort utan gäller endast mitt undersökningsmaterial. För markör-
typernas del finns ingen begränsning av hur många typer som kan etableras. Rad- och 
sidbyten kommer dock endast att kategoriseras som antingen m a r k e r a d e  eller 
o m a r k e r a d e . 

De grafiska särdrag som utmärker markerade respektive omarkerade rad- och sidbyten 
har ordnats på en skala, där visuellt mer framträdande drag utgör kriterier för markerade rad- 
och sidbyten, och de visuellt mindre framträdande utgör kriterier för de omarkerade. För att 
vara jämförbara med varandra bedöms varje rad- och sidbyte i hela undersökningsmaterialet 
utifrån samma kriterier. Detta är möjligt eftersom inskrifternas upplägg är relativt likartade; i 
de flesta fall består de av raka rader. I resultatredovisningen behandlas dock varje inskrift 
förhållandevis detaljerat och bakgrunden till kategoriseringen kommer att diskuteras då så är 
relevant. 

Begränsningen till två kategorier görs eftersom en mer detaljerad formanalys av rad- och 
sidbyten inte ryms inom uppsatsens ramar. Analysens huvudsakliga syfte är därmed inte att 
exempelvis skapa en typologi för olika slags inskriftsupplägg, utan att med utgångspunkt i 
formen dela in rad- och sidbyten i relevanta kategorier som kan ligga till grund för under-

                                                 
23 I allmänhet är sådana markörer inte markerade som osäkert lästa i SRD utan bara i den publikation SRD 
hänvisar till. 
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sökningen av ett eventuellt samband mellan interpunktionens form och funktion. Till grund 
för kategoriseringen av rad- och sidbyten ligger därmed ett antagande om att visuellt mer 
framträdande rad- eller sidbyten (markerade) kan ha givits andra funktioner än de mindre 
framträdande (omarkerade). Eftersom kategorierna inte fångar några detaljer i inskrifters 
radupplägg är det mindre givande att undersöka en eventuell kronologisk eller geografisk 
variation av dessa. En sådan jämförelse av interpunktionens formmässiga variation kommer 
därmed endast att omfatta markörerna.     

1.6.2.1 Kategoriseringen av rad- och sidbyten utifrån form 

Ett rad- eller sidbyte som inte innebär ett visuellt avbrott bedöms som omarkerat. Detta kan 
exempelvis yttra sig genom att båda raderna har en ramlinje gemensam, det vill säga att 
samma ramlinje utgör runornas baslinje i den ena raden och topplinje i den andra. Ett 
omarkerat sidbyte kan beskrivas på samma sätt, med den skillnaden att den gemensamma 
ramlinjen representeras av den kant på stenen där de två sidorna möter varandra. Att raderna 
inte delar ramlinje måste inte innebära att de bedöms som markerade. Särskilt bland Jelling-
inskrifterna finns exempel på närliggande rader, vilka inte delar ramlinje. Ytterligare drag 
som bidrar till att ett rad- eller sidbyte klassificeras som omarkerat är om de två raderna 
startar från samma tänkta vågräta eller lodräta linje, beroende på inskriftens upplägg. En 
annan variant som än mer bidrar till att ett visuellt avbrott uteblir är om raderna löper 
bustrofedon, och den första radens slut därmed befinner sig i anslutning till andra radens 
början.  

Ett rad- eller sidbyte som innebär ett visuellt avbrott bedöms som markerat. Övergången i 
ett sådant radbyte innebär ofta att man efter den första radens slut måste flytta blicken över 
andra rader i inskriften, eller över ett större stycke tom stenyta, för att nå inledningen på 
nästföljande rad. Ett markerat sidbyte innebär vanligen att båda raderna inte går att få i 
blickfånget samtidigt, utan det är nödvändigt att röra sig runt stenen för att fortsätta läsningen.  

Rad- och sidbyten kategoriseras också som markerade om de utmärkts grafiskt i någon 
bemärkelse. Det gäller fall då övergången mellan två rader innebär ett p å t a g l i g t  skifte i 
runformernas storlek, eller ett skifte till ett annat skriftsystem eller till någon typ av chiffer.24 
Här återfinns alltså den typ av övergång mellan två textenheter som jag definierar som inter-
punktion (se avsnitt 1.5.1). Då gränserna för denna typ av interpunktion sammanfaller med 
rad- eller sidbyte kategoriseras alltså de senare som markerade.  

Om interpunktion i form av markörer sammanfaller med ett rad- eller sidbyte, antingen i 
första radens slut och/eller i andra radens början, anges markörens närvaro i resultat-
redovisningens tabeller. Rad- eller sidbytet ifråga bedöms dock inte som markerat på grundval 
av markören. 

Kriterierna är i första hand anpassade till inskrifter bestående av raka rader. Bland de 
yngre Götalandsinskrifterna och bland Jelling-inskrifterna förekommer inskriftsupplägg vars 
rader löper i en slinga över ristningsytan (se t.ex. Ög 81). Dessa slingmönster är dock inte så 

                                                 
24 Jag har inte räknat ett skifte från långkvistformer till kortkvistformer till detta. Ett tillfälle där en sådan 
övergång emellertid skulle kunna förstås som ett sätt att separera text, är partiet i den första raden på Ög 136. 
Här används långkvist-t medan det i de följande raderna används kortkvist-t.  
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komplicerade att de nyss nämnda kriterierna inte är tillämpbara. En sammanhängande slinga 
bedöms utgöra en rad.  

I vissa fall har bedömningen inte varit självklar. Arbetet försvåras av att jag endast har 
kunnat utgå från fotografier. Särskilt svårbedömda är de fall där ett visuellt avbrott inte är 
tillräckligt stort för att rad- eller sidbytet ifråga utan vidare ska kunna kategoriseras som 
markerat. Andra mindre detaljer i inskriftens upplägg får då fälla avgörandet. Detta gäller 
exempelvis för DR 26 och DR 221. På DR 221 finns två lodräta rader, en på vardera 
inskriftsidan. Båda raderna läses nedifrån och upp. De startar på samma (tänkta) vågräta linje, 
vilket är något som utmärker omarkerade rad- och sidbyten, dock är de båda raderna inte 
riktigt placerade ”kant i kant”, utan sidbytet innebär ett mindre visuellt avbrott. Sidbytet 
bedöms därför som markerat. Ett liknande inskriftsupplägg finns på DR 26, med den 
skillnaden att raderna här löper bustrofedon, vilket innebär att slutet på en rad befinner sig i 
direkt anslutning till nästa rads början. Samhörigheten raderna emellan framstår därmed som 
större än på DR 221 och sidbytet på DR 26 bedöms därför som omarkerat. 

1.7 Interpunktion och funktion 

Min andra frågeställning gäller funktionen hos de olika typerna av interpunktion i runinskrift. 
I detta avsnitt ska jag med utgångspunkt i vilka typer av funktioner som tillskrivits inter-
punktion i tidigare forskning, specificera vilka typer som kommer att vara föremål för 
undersökning här. En svårighet är dock att man inte kan förutsätta att det som sagts i tidigare 
forskning om interpunktionsbruk under modern tid också gäller för interpunktion i runinskrift. 
Som Parkes (1992) visar i sin redogörelse för interpunktionens uppkomst och utvecklingen i 
väst, har användningen förändrats genom historien. Parkes (1992:2) skriver att ”[p]unctuation 
was developed by stages which coincided with changing patterns of literacy, whereby new 
generations of readers in different historical situations imposed new demands on the written 
medium itself”. Runristare och deras samtida läsare har knappast haft samma förhållningssätt 
till text som vi exempelvis har idag, varför behovet av och funktionen hos interpunktion också 
skiljer sig åt. Enligt Stefan Brink (2005:66–67) sågs den tidigvikingatida runtexten av sin 
samtid som underordnad talet. Han menar därmed att inskrifterna inte ska ses som ett verk av 
en skriftkultur, utan endast som det muntliga ordet i skriftlig form. Parkes (1992:1–2) 
beskriver synen på text under antiken på ett liknande sätt, det vill säga som en uppteckning av 
det talade ordet, avsedd att läsas högt. Skrivarna använde inte ordmellanrum, och de tidigaste 
interpunktionstecknen bestod i markeringar tillagda i efterhand av läsaren. Utifrån Parkes 
(1992) redogörelse för antikens interpunktionsbruk är det dock svårt att säga något specifikt 
om funktionen hos interpunktion i runinskrift. Att man i det vikingatida Norden såg på 
förhållandet mellan text och tal på ett liknande sätt som i de antika grekiska och romerska 
kulturerna behöver inte betyda att deras texter, skapade i skilda kontexter och med skilda 
målgrupper, uppvisar likheter i interpunktionsbruket. Jag ska i den funktionella analysen 
istället inrikta mig på det som Parkes (1992) säger sig generellt uppfatta som interpunktionens 
primära funktion. Detta sammanfaller med en av de tre huvudfunktioner Dahl inkluderar i sin 
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analysmodell.25 Även de återstående två funktionerna hos Dahl kommer till viss del att 
beröras i min undersökning.  

Parkes (1992:1) menar att interpunktion främst avser ”to resolve structural uncertainties 
in a text, and to signal nuances of semantic significance”. Även i ett modernt bruk menar Dahl 
(ms:95) att en sådan särskiljande funktion utgör en relevant aspekt av interpunktionens 
användningsområde, och hon inkluderar detta i sin analysmodell under benämningen 
separerande funktion.26 Enligt Dahl (ms:95) separerar interpunktionen text när den ”fungerar 
som strukturell markör för gränser och bindningar av olika slag: grammatiska eller retoriska 
[…], kognitiva/konceptuella eller grafiska”. Den separerande interpunktionen har som uppgift 
att strukturera. Den andra av Dahls (ms:95) tre funktioner är den artikulerande, som också 
nämns av Parkes (1992:2). Dahl beskriver den artikulerande funktionen som modifierande. 
Den utgörs av interpunktion som ”markerar pauser, röstkvalitet och tonfall”. Den tredje och 
sista av Dahls (ms:95–96) funktioner utgörs av den avbildande. En sådan innehas av tecken 
som kan framkalla visuella associationer, exempelvis att en lång diktrad kan vara en symbol 
för avstånd, medan en kort rad kan stå för litenhet. En sådan interpunktion menar Dahl 
kompletterar och visualiserar. 

Den separerande funktionen kommer alltså att vara i fokus för min studie. Den rymmer 
emellertid en mängd olika sätt att strukturera text på. För att avgränsa min undersökning 
kommer jag att utgå från vad som tycks vara relevanta funktioner hos interpunktion i run-
inskrift utifrån resultaten i Jörgensens (1973) studie. Denna täcker visserligen bara markör-
bruket, men är ändå den största undersökningen som gjorts av interpunktion i runinskrift. Hos 
Jörgensen (s. 129–132) ges den syntaktiskt separerande funktionen högst förklaringsvärde för 
hur markörerna fördelar sig mellan de syntaktiska gränserna. Närmare bestämt menar 
Jörgensen att det är den syntaktiska nivån på gränsen mellan två språkliga enheter som 
betingar närvaron av interpunktion (se avsnitt 1.3.2.1).   

Då en syntaktiskt strukturerande funktion inte tycks kunna förklara interpunkteringen i en 
viss inskrift undersöks i begränsad utsträckning möjligheten av andra funktioner, framförallt 
en tematiskt strukturerande samt en artikulerande. Även här är utgångspunkten vad som i 
tidigare studier av interpunktion i runinskrift har setts som mest relevant. Med en tematiskt 
strukturerande funktion avses interpunktion använd för att strukturera texten med utgångs-
punkt i innehållet, något som förekommer i Bianchis (2010) material. Undersökningen av en 
artikulerande funktion kan motiveras av Jörgensens (1973:129–130) slutsats att närvaron av 
markörer, vid sidan av gränsens syntaktiska nivå, även betingas av prosodin. Han skriver att 
placeringen av markörerna kan påverkas av om ett ord på grund av sin svaga betoning 
uppfattades som stående i stark anslutning till ett annat mer betonat ord. Det finns en tendens i 
Jörgensens material att sådana ordgränser inte interpunkteras, och avsaknaden av markör kan 
därmed i dessa fall vara betingad av pauser i tal. Vidare aktualiseras vid ett par tillfällen i mitt 
material funktioner vilka inte särskilt lyfts fram i tidigare studier av interpunktion i 
runinskrift. Det gäller Dahls avbildande funktion, men också ytterligare en typ av 

                                                 
25 Förutom att utgå från Parkes (1992) arbete, har Dahl (ms:95) fastställt just dessa tre funktioner genom en 
granskning av resultaten från tidigare empiriska studier av interpunktion. 
26 Dahl (ms:95) påpekar dock att hon inte kan uttala sig om huruvida Parkes (1992) avser samma sak som hon 
med en separerande funktion. Parkes syfte är att presentera en historisk översikt, inte en analysmodell liknande 
Dahls. 
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strukturerande funktion som tycks ha som syfte att öka textens läsbarhet, nämligen den 
grafiska markeringen av begreppsrunor med hjälp av en markör (se avsnitt 1.3.2.1). 
Avslutningsvis tycks utformningen av en viss interpunktion i ett par fall vara estetiskt 
motiverat, och kan därmed tillskrivas en dekorativ funktion.  

Funktioner som inte alls berörs i undersökningen är exempelvis den typ av artikulerande 
funktion som Isakson (2003:65‒69) argumenterar för, då han ser vissa markörer som ett slags 
utropstecken. Vidare kommer jag heller inte att gå på djupet vad gäller den typen av struk-
turerande funktion som syftar till att öka läsbarheten. Jag tittar endast på detta i samband med 
begreppsrunor. Ett annat möjligt sätt att undersöka denna funktion skulle kunna vara att titta 
på huruvida gränsen för viktiga eller ovanliga ord interpunkterades ofta. Henrik Williams 
(2010:36) skriver angående ortografin i runinskrifter, att ristaren inte borde behöva återge 
förväntade ord lika omsorgsfullt för att en läsare ändå ska uppfatta dem rätt. Förväntade ord är 
sådana som är vanliga i vikingatida inskriftsformler.27 Sådana ord som läsaren inte kunde 
förutsäga, exempelvis namn, borde däremot behöva återges med större noggrannhet för att 
vara tydbara. Med utgångspunkt i detta antagande kan det vara givande att undersöka 
huruvida interpunktion oftare har använts för att avgränsa svårförutsägbara ord jämfört med 
förutsägbara. En sådan undersökning ryms dock inte inom ramen för min uppsats. 

1.7.1 Den funktionella analysen – metod   

I följande avsnitt redogörs för den metod som är utgångspunkt för den funktionella analysen. I 
första hand undersöks den syntaktiskt strukturerande funktionen, varför tillvägagångssättet för 
detta beskrivs mest utförligt. Andra möjliga funktioner övervägs i första hand när interpunk-
tionen inte tycks vara bestämd av de syntaktiska gränsernas nivåer. Tillvägagångssättet vid 
undersökningen av dessa alternativa funktioner presenteras i ett avslutande avsnitt.  

1.7.1.1 Kategorisering av de syntaktiska gränserna 

Dahl (ms) har, som tidigare sagts, utarbetat en analysmodell för interpunktionens funktion. 
Förutom den generella beskrivningen av de huvudfunktioner hon räknar med, använder jag 
mig inte av denna. Dahls modell (ms:92) är avsedd för studiet av interpunktion i modern text. 
Där finns etablerade konventioner för vad olika typer av interpunktion betyder och hur de ska 
användas, samt vilka effekter som skapas om någon bryter mot normen. En liknande referens-
ram finns emellertid inte för interpunktion i runinskrift, och detta material måste därför 
undersökas på ett annat sätt. Min utgångspunkt är därför återigen Jörgensens (1973) studie. 
Eftersom mitt material uppvisar ett mycket varierat interpunktionsbruk kan jag dock inte gå 
tillväga på samma sätt som Jörgensen, då han undersöker sitt mer enhetliga material. 
Utformningen av min metod har därför framförallt styrts av Jörgensens resultatredovisning. 

Jörgensen (1973:130–131) visar med hjälp av ett träddiagram att det finns ett samband 
mellan den syntaktiska gränsens nivå och närvaro av interpunktion. Det är med utgångspunkt 

                                                 
27 Sådana inskriftsformler förekommer främst i vikingatida minnesinskrifter och är ofta mycket likartat upp-
byggda. De utgörs framförallt av resar- eller minnesformel, böneformel, information om den avlidne eller 
efterlevande samt ristarformel (senast Källström 2007a:47–48).  
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i en sådan hierarkisk beskrivning av de syntaktiska gränserna som jag har utformat min 
analysmodell. Jag arbetar med fem nivåer av syntaktiska gränser samt fyra nivåer av icke-
syntaktiska. Jag har dock inte använt mig av Jörgensens (1973:127) sätt att kategorisera de 
syntaktiska gränserna, eftersom syftet med hans indelning inte i första hand tycks vara att visa 
på interpunktionens samband med nivån på dessa gränser. I vissa fall hålls exempelvis inte de 
syntaktiska nivåerna isär, exempelvis redovisas samtliga gränser före och efter konjunktion i 
en kategori, utan hänsyn till om det är en sats eller en fras som samordnas. Jörgensen 
kategorier innehåller även sådant som jag istället undersöker i samband med den artikulerande 
funktionen, exempelvis skillnaden i hur gränsen efter pronominellt och efter icke-
pronominellt subjekt markeras.  

I min analys av materialet har jag noterat vilka syntaktiska gränser som markeras med 
vilken eller vilka typer av interpunktion, alternativt saknar interpunktion.28 Beroende på typ 
av syntaktisk gräns delas de därefter in i någon av de fem nivåerna jag arbetar med. De 
interpunktionstyper som undersöks är markörer, rad- och sidbyten. I det följande presenteras 
de syntaktiska gränsernas fem nivåer. 

Till den första av de fem nivåerna förs gränser mellan satser, samt gränser mellan 
samordnade satser. Både gränsen före och efter en samordnande konjunktion räknas till nivå 
ett. Satserna kan, förutom fullständiga satser, också bestå av ett satsfragment eller av en 
elliptisk konstruktion. Till det senare räknar jag satser där vissa satsled är underförstådda 
sedan föregående sats (SAG 4:913). Till satsfragment räknar jag ofullständiga satser, där de 
saknade satsleden inte förekommer i en föregående sats. Vidare förs gränser gentemot 
bisatser, trots att de utgör satsled alternativt frasled inom huvudsatsen, till första nivån, detta 
för att kunna hantera bisatsens syntaktiska gränser inom ramen för de fem nivåerna.  

På den andra nivån återfinns gränser mellan de största enheterna inom satsen; subjektet 
och predikatsledet.29 Bisatserna i mitt material består av relativa bisatser inledda av olika 
relativa partiklar, samt frågebisatser inledda av interrogativa pronomen. Gränsen mellan en 
relativ partikel och bisatskärnan respektive gränsen mellan ett interrogativt pronomen, 
alternativt den flerordiga fras pronomenet är en del av,30 och bisatskärnan förs till nivå två.  

På nivå tre finns gränser mellan satsled inom predikatsledet. Ett satsled kan utgöras av 
finit verb, infinit verb, predikativ, objekt eller av adverbial. I de fall ett av de i predikatsledet 
ingående satsleden föregår subjektet kommer gränsen före och efter subjektet att räknas till 
nivå tre. Även satsled inom bisatsens predikatsled förs till nivå tre.  

På nivå fyra finns gränserna mot vissa enheter inom subjekt och inom satsled i predikats-
ledet. Det gäller gränser för samordnade fraser, både gränsen som föregår och den som följer 
efter konjunktionen. På nivå fyra ingår dessutom gränser mot appositioner.31 Nära 
appositionen står epitetet (se Wessén 1965:96–100), och gränser mot sådana förs även de till 
nivå fyra. Som epitet räknar jag de personbeteckningar som beskrivs som binamn i Lena 

                                                 
28 Då synktaktiska gränser beskrivs som markerade, innebär detta att gränsen innehåller interpunktion av något 
slag, inte enbart interpunktion i form av en markör. 
29 Satsens predikatsled består av en finit verbfras, vilken i sin tur består av ett huvudord, det finita verbet, samt 
eventuella bestämningar, som objekt, predikativ eller adverbial (SAG 3:253).  
30 Ett sådant pronomen, eller den flerordiga fras pronomenet är en del av, betecknas satsbas i resultat-
redovisningen. 
31 Appositioner utgör bestämningar i form av en nominalfras (se vidare Wessén 1965:96–103). 
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Petersons (2007) Nordiskt runnamnslexikon. I fortsättningen används också termen binamn, 
inte epitet. 

Till nivå fem räknas de gränser inom satsled vilka inte förts till nivå fyra. I resultat-
redovisningen omnämns detta som gränser mellan frasled. Framförallt utgörs dessa av gränser 
mellan huvudord och bestämningar av olika slag, men också av gränsen mellan en preposition 
och dess rektion.  

Gränserna inom ett enskilt satsled återfinns alltså på både nivå fyra och fem. Anledningen 
till att särskilja gränsen mellan huvudord och attribut från gränser mellan samordnade fraser 
och gränser mot appositioner är att det finns en skillnad i graden av underordning. 
Samordnade fraser är inte underordnade varandra, och appositioner fungerar mer självständigt 
i förhållande till sitt huvudord (se Wessén 1965:100–103) i jämförelse med exempelvis ett 
possessivt attribut.  

Appositionen kan ibland vara skild från sitt huvudord av andra satsled, en konstruktion 
Wessén (s. 101) kallar omramning. Likaså kan samordnade fraser vara skilda från varandra av 
andra satsled, något Wessén (s. 220) istället benämner omfattning. Gränserna mot sådana 
appositioner och fraser kommer att föras till nivå tre. Det händer även att attribut är skilt från 
sitt huvudord av ett annat satsled, eller att en preposition skiljs från sin rektion av ett annat 
satsled. Även gränserna mot dessa enheter förs till nivå tre. I de fall en apposition är skild från 
sitt huvudord av attribut till samma huvudord räknas gränsen mellan attribut och apposition 
till nivå fyra. Samma sak gäller då en apposition bestämmer ett attribut i en nominalfras, men 
skiljs från attributet ifråga av nominalfrasens huvudord. Gränsen mellan detta huvudord och 
appositionen förs då till nivå fyra. Utgångspunkten är alltså i samtliga fall den språkliga enhet 
som i min analysmodell befinner sig på högst syntaktisk nivå, det vill säga satsledet i de första 
exemplen och appositionen i de två sista exemplen.32  

En förutsättning för att en inskrift ska inkluderas i den funktionella analysen är att den 
innehåller identifierbara syntaktiska gränser, samt att det går att fastställa huruvida inter-
punktion har funnits i gränsen eller ej. I praktiken innebär det sistnämnda att partier utesluts 
där runorna fortfarande är läsbara, men där det på grund av att delar av ristningsytan är 
avslagen inte går att avgöra om det en gång funnits markörer eller radbyte (t.ex. inledningen 
av Ög 82). Ytor som är skadade men inte avslagna har däremot inkluderats, samt gränser 
markerade med rad- eller sidbyten, även i de fall jag inte med absolut säkerhet kan säga om 
den första radens slut alternativt den andra radens början har innehållit en markör. Vidare 
inkluderas de syntaktiska gränser som inte går att bestämma med absolut säkerhet, exempelvis 
på grund av skador, om det ändå kan göras troligt vilken typ av gräns det rör sig om. Dessa 
markeras med * i resultatredovisningens tabeller. Ibland har markörer angivits som osäkert 
lästa, alternativt supplerade från en äldre källa. Jag har valt att inkludera båda fallen i den 
funktionella analysen, eftersom man kan förmoda att en markör i någon form har funnits. För 
att ändå ange att en högre grad av osäkerhet gäller för sådana belägg markeras de med ?. 
Markörer som utesluts ur formanalysen på grund av osäkerhet kring hur många formelement 
som ingår markeras dock inte med ?, eftersom det i dessa fall säkert finns en markör där.  

I det följande presenteras två exempel för att tydliggöra bedömningen av de syntaktiska 
gränserna. Typ av interpunktion i respektive gräns redovisas inte. Den syntaktiska gränsen 

                                                 
32 Med den högsta nivån avser jag nivå ett, och med den lägsta nivå fem. 
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beskrivs genom att de två språkliga enheter som finns på vardera sidan om gränsen anges. 
Förkortningarna förklaras i bilaga 3. I figur 1 finns ett exempel från DR 209. Där visas hur 
samordnade satser kategoriseras.  

 

 
Fig. 1. Rad från DR 209.  

De syntaktiska gränserna är i figur 1 följande: 

1. sats – konjn 
2. konjn – elliptisk sats 

Både gräns 1 och 2 i figur 1 förs till nivå ett. I figur 2 presenteras en rad från DR 230. 

 
Fig. 2. Rad från DR 230.  

De syntaktiska gränserna i figur 2 är följande:  

1. Subj. – predikatsled 
2. Satsled – satsled 
3. Frasled – frasled 
4. Huvudsats – bisats  
5. Rel. part. – bisatskärna 
6. Satsled – satsled 
7. Frasled – frasled 

Gräns 4 förs till den första nivån, gräns 1 och 5 till den andra, gräns 2 och 6 till den tredje 
nivån, och slutligen gräns 3 och 7 till den femte. 

1.7.1.2 Kategorisering av de icke-syntaktiska gränserna 

De fem nivåerna beskriver endast syntaktiska gränser. I materialet finns emellertid också 
exempel på interpunktion i icke-syntaktiska gränser, det vill säga att ord delas i två delar. 
Dessa fall täcks av nivå sex till nio. Till den sjätte nivån räknas gränser mellan lexikala 
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morfem. Det rör sig oftast om gränser mellan namnleder i ditematiska namn, samt om gränser 
mellan binamnsprefix och personnamn av typen Rafnunga-Tofi (DR 29). Den sjunde nivån 
inkluderar gränser mot ett morfem som utgörs av ett avledningssuffix eller av en böjnings-
ändelse. Till den åttonde nivån räknas gränser mellan fonem. Hit hör fall då ord delas i två 
delar utan att dessa sammanfaller med ett morfem. Den nionde nivån består slutligen av ett 
fonem som delas i två delar. På denna nivå återfinns exempelvis fall där två vokaltecken i en 
diftong skiljs åt med hjälp av interpunktion. Diftonger ses, i enlighet med Thompson 
(1975:59), som ett enda fonem.  

1.7.1.3 Bedömning av interpunktionens syntaktiskt strukturerande funktion 

Slutsatsen att marköranvändningen är betingad av vilken syntaktisk nivå en viss gräns 
befinner sig på drar Jörgensen (1973:127,131) utifrån en beräkning av hur ofta de olika 
typerna av syntaktiska gränser interpunkteras, i förhållande till hur ofta de inte interpunkteras. 
En sådan sammanslagning av resultatet är meningsfull i Jörgensens fall eftersom han 
medvetet har valt ut inskrifter vars interpunktionsbruk liknar varandra. I mitt material finns 
emellertid prov på mycket olika principer för interpunktion och det är tveksamt om man kan 
dra slutsatser om en inskrifts interpunktionsbruk utifrån hur interpunkteringen har gjorts i en 
annan. Jag utgår därför i min analys framförallt från den enskilda inskriften. Där kommer 
interpunktionen att bedömas som betingad av de syntaktiska gränsernas inbördes hierarki om 
de uppfyller kraven för s y s t e m a t i s k t  syntaktisk strukturering. En systematisk struktu-
rering utmärks av att samtliga gränser på de högre syntaktiska nivåerna är interpunkterade 
innan gränserna på de lägre nivåerna är det, exempelvis måste alla gränser på nivå ett vara 
interpunkterade innan nivå två är det. En o s y s t e m a t i s k  strukturering skulle istället kunna 
bestå av att ett fåtal gränser på nivå ett och fem innehåller interpunktion, medan övriga 
gränser inom nivå ett och fem, samt alla gränser på nivå två, tre och fyra saknar interpunktion. 
Vidare bedöms interpunktionen som till viss del osystematisk om inte samtliga gränser på en 
viss nivå är interpunkterade, även om alla gränser på högre nivåer och inga på lägre är det. 

Jag har inte bedömt det som nödvändigt att alla gränser på en och samma nivå innehåller 
endast en viss typ av interpunktion för att inskriftens interpunktering ska klassas som 
systematisk. Markeras samma typ av syntaktisk gräns av olika typer av interpunktion kan 
dessa istället sägas ha identisk syntaktiskt strukturerande funktion.  

Vidare är det inte nödvändigt att samtliga typer av interpunktion i en inskrift används för 
att systematiskt strukturera inskriften för att inskriftens interpunktionsbruk ändå ska bedömas 
som systematiskt. Ristaren kan exempelvis ha valt att endast använda markörer systematiskt, 
men på grund av ristningsytans begränsningar ändå tvingats göra radbyte, utan avsikt att ge 
radbytet en systematisk syntaktiskt strukturerande funktion. Så som framgår här har alltså de 
olika typerna av interpunktion skilda förutsättningar. Markörer kan placeras ut var som helst 
och i obegränsat antal, allt efter ristarens behov. Rad- och sidbytet styrs däremot av ristnings-
ytans begränsningar. Detta kommer att tas hänsyn till vid bedömningen av hur rad-, sidbyte 
och markörer har använts.  

Dessa hållpunkter kommer att vara utgångspunkt för analysen. Interpunktionsbruket är 
dock ofta komplext, och den helt systematiska interpunkteringen respektive den helt 
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osystematiska ska snarast ses som ändpunkter på en glidande skala, än som två strikt särskilda 
kategorier. Uppvisar en inskrift exempel på osystematisk interpunktion kommer andra 
bakomliggande motiv till dessa avvikelser att undersökas (se avsnitt 1.7.1.4). Om en inskrift 
har majoriteten av sina syntaktiska gränser interpunkterade är det snarast den uteblivna 
interpunktionen som eventuellt kan betraktas som osystematisk. I inskrifter där majoriteten av 
gränserna inte innehåller interpunktion är det istället närvaron av sådan som kan bedömas som 
osystematisk. 

På nivå sex till nio finns enbart icke-syntaktiska gränser. De kan därmed inte i egentlig 
mening ingå i undersökningen av sambandet mellan interpunktion och de syntaktiska 
gränsernas nivå. Jag kommer emellertid att behandla interpunktion på nivå sex till nio som 
osystematisk, just eftersom den syntaktiska nivån inte kan ha bestämt placeringen av 
interpunktion i en icke-syntaktisk gräns. Därmed är inte sagt att interpunktion på nivå sex till 
nio inte har en annan typ av strukturerande funktion. Förutom att interpunktion i icke-
syntaktiska gränser i vissa fall kan förklaras som bestämd av de speciella förutsättningar som 
gäller för rad- och sidbyte, kommer uppsatsen emellertid inte att inkludera en undersökning 
av alternativa motiv bakom sådan interpunktion. 

Slutligen finns också exempel på markörer i inskriftens inledning eller avslutning. Inter-
punktionen befinner sig i dessa fall överhuvudtaget inte i en gräns mellan språkliga enheter, 
utan bara i en gräns mot en sådan. De kan därmed inte föras till någon av de nio nivåerna i 
min analysmodell. Jag kommer inte att undersöka denna typ av markering närmare. För att ge 
en fullständigare bild av inskrifternas interpunktion redovisas dessa markörer dock i avsnitt 
2.2. De delas in i två kategorier, en för markörer i inskriftens inledning och en för markörer i 
dess avslutning. 

Till skillnad från gränserna som faller inom nivå ett till fem, där andelen interpunkterade 
gränser relateras till andelen icke-interpunkterade, kommer gränser som faller inom nivå sex 
till nio endast att redovisas då de innehåller interpunktion. Samma sak gäller de fall då 
markörer finns i inskriftens inledning och/eller avslutning.  

1.7.1.4 Bedömning av interpunktionens eventuella övriga funktioner 

I de fall en systematisk syntaktiskt strukturerande funktion inte kan tillskrivas interpunktionen 
i en viss inskrift kommer jag att överväga andra förklaringsmöjligheter. Jag kommer framför-
allt att titta på en tematiskt strukturerande samt en artikulerande funktion.  

En inskrifts interpunktion har en tematiskt strukturerande funktion om den avgränsar 
texten med utgångspunkt i innehållet. Jag tittar framförallt på sådana tematiska enheter som 
enligt Bianchi (2010:85–95) separeras i hans material. Det gäller inskriftsformler, särskilt 
ristarformler, samt textenheter kopplade till de olika personer som nämns i inskriften. 
Förutom ristarformler aktualiseras minnesformler, förbannelseformler samt Tor-vige-formler i 
undersökningen. För en beskrivning av minnes- och ristarformeln se senast Källström 
(2007a:20–21, 47). Jag inkluderar även formuleringar av typen Æft Roulf stændr sten sasi 

’Efter Roulv […] står denne sten’ (DR 192) till minnesformlerna. Med förbannelseformel 
avser jag den avslutande sekvensen på DR 209 respektive DR 230, vilken innehåller hotelser 
mot den som skadar monumentet ifråga. Om Tor-vige-formler, som snarast utgör ett slags 
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välsignelseformler, se Moltke (i DR:1012). De tematiska gränserna för inskriftsformler 
sammanfaller ofta med satsgränser. Eftersom en konsekvent avgränsning av satser även kan 
ses som ett systematiskt strukturerande av inskriftens syntax, kommer sådana tematiska 
gränser i de flesta fall inte att kommenteras. Om en särskild form av interpunktion endast 
återfinns i tematiska gränser nämns detta dock, även om denna interpunktion är systematiskt 
använd. Detta för att bättre kunna besvara min tredje frågeställning som rör ett eventuellt 
samband mellan form och funktion. Vad gäller strukturering av textenheter kopplade till olika 
personer i inskriften undersöks endast de fall där personer får var sin inskriftsrad tillägnad sig 
genom att deras namn inleder raden ifråga. Bara interpunktion i form av rad- eller sidbyte kan 
därmed komma ifråga för denna typ av strukturering. Om en sats inledd av ett personnamn 
avgränsas på detta sätt nämns dock detta inte, eftersom en avgränsning av satser, som tidigare 
sagts, lika gärna kan ses som ett syntaktiskt strukturerande av texten. Endast avgränsningar 
inom satsen, vilka resulterar i att en rad eller sida inleds av ett personnamn, kommer alltså att 
undersökas. Förutom de typer av tematiska gränser Bianchi (2010) tar upp bedöms även 
övergången från partier på prosa till partier på vers, och tvärtom, som ett exempel på en 
tematisk gräns.  

En artikulerande funktion kommer främst att undersökas med utgångspunkt i Jörgensens 
(1973:126, 129–130) resultat. Jörgensen skriver att den högre frekvensen av utebliven markör 
mellan huvudord och efterställd bestämning jämfört med mellan framförställd bestämning och 
huvudord, kan vara betingad av att den efterställda bestämningen är svagare betonad. Detta 
gäller också för ett pronominellt subjekt, vilket Jörgensen har konstaterat mer sällan följs av 
markör jämfört med icke-pronominellt subjekt. Följer en osystematisk interpunktering något 
av dessa två mönster skulle den alltså kunna tillskrivas en artikulerande funktion. Vidare är 
det utifrån Jörgensens resonemang rimligt att anta att ett possessivt attribut bestående av ett 
possessivt pronomen uppbär en svagare betoning jämfört med ett possessivt attribut bestående 
av en nominalfras i genitiv. I mitt material finns också prov på enklitiskt anslutna partiklar, 
vilka på grund av sin svaga betoning anslutits till föregående ord (se tex. Wessén 1965:53). 
Om en sådan partikel inte avgränsats från det ord partikeln är ansluten till, skulle det därmed 
kunna vara betingat av artikulation. Osystematisk interpunktion kommer därför att undersökas 
även utifrån dessa sista två punkter.  

Det finns vidare i några enstaka fall skäl att överväga en strukturerande funktion för att 
öka läsbarheten, samt en avbildande eller en dekorativ funktion. Detta kommer att diskuteras 
närmare i samband med de aktuella inskrifterna. Det händer också att de speciella förut-
sättningar som gäller vid exempelvis radbyte förmodligen ligger bakom en osystematisk 
interpunktering. En dekorativ funktion kan man möjligen tillskriva formmässigt avvikande 
markörer placerade i inskrifters inledning och/eller avslutning. Markörer i dessa positioner 
kommer emellertid, som tidigare har sagts, inte att utforskas närmare.  

Dahl (ms:95 m. litt.) framhåller att det ofta är svårt att särskilja de olika funktionerna från 
varandra, och att en viss interpunktion kan ha flera olika funktioner samtidigt. En konsekvens 
av mitt val av metod är dock att i de fall där interpunktionen är systematiskt använd kommer 
andra möjliga funktioner inte att utredas vidare.    
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2 Resultat  

I ett första avsnitt redovisas resultatet från analysen av markörernas form. Därefter redogörs 
för den funktionella analysen. Först i samband med det senare presenteras resultatet från 
formanalysen av materialets rad- och sidbyten. Eventuella samband mellan form och funktion 
kommenteras i anslutning till att resultatet från den funktionella analysen presenteras. 
Avslutningsvis diskuteras resultatet ur ett kronologiskt och geografiskt perspektiv.  

I flertalet inskrifter utesluts ett eller ett par markörbelägg ur formanalysen på grund av 
någon av de anledningar som anges i avsnitt 1.6.1.3. Även vissa syntaktiska gränser lämnas åt 
sidan i den funktionella analysen då de inte uppfyller kraven som presenteras i avsnitt 1.7.1.1. 
Vilka dessa markörer och gränser är redovisas i bilaga 1. 

2.1 Formanalys av markörer 

Med utgångspunkt i kriterierna som presenterades i avsnitt 1.6.1.2 har materialets markör-
typer etablerats. I följande avsnitt presenteras resultatet från den formanalysen. De olika 
markörtyperna kommer inte att ges en nummerbeteckning, utan refereras till med hjälp av de 
grafiska drag som utmärker dem.  

Inledningsvis presenteras undersökningen av de äldre och därefter de yngre Götalands-
inskrifterna. Därpå följer resultatet från analysen av det danska materialet. Först redogörs för 
typen Helnæs-Gørlev, sedan för-Jelling och till sist Jelling. 

2.1.1 Götaland – de äldre inskrifterna  

Sju inskrifter ingår i gruppen äldre Götalandsinskrifter. Med undantag för Sm 144 och 
Sm NOR2001;25, som inte innehåller markörer, presenteras markörtyperna för samtliga 
inskrifter i tabell 1.  

Tabell 1. Markörtyper i de äldre Götalandsinskrifterna. 

      
                             Markörtyp 

 
Signum 

        
Vg 119 2  1    1 1 
Ög 8  2        
Ög 43     3     
Ög 136    1  5 1   
Ög N288   7       
Summa (antal inskrifter) 4(2) 7(1) 2(2) 3(1) 5(1) 1(1) 1(1) 1(1) 

 
Bara på Ög 136 och Vg 119 förekommer fler än en markörtyp. Dessa två är också med god 
marginal de längsta inskrifterna. Det korta strecket är den vanligaste typen av element. 
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Antalet element är vanligen ett eller tre. Unik i hela undersökningsmaterialet är den 
markörtyp på Vg 119 som består av två Y-element och ett kryss.  

På Ög 43 har Erik Brate (i SRI 2:43) räknat med ytterligare en markör, bestående av ett 
krysselement. Detta befinner sig en bit bort från avslutningen på den undre raden,33 skild från 
denna av två skåror i hällen. Eftersom tecknet inte står i direkt anslutning till runföljden 
identifierar jag det inte som en markör. Hade ristaren velat avsluta raden ifråga med en 
markör hade utrymme till detta funnits mellan sista runan u och den första skåran i stenen. 
Troligare är att krysset ska sättas i samband med de två andra ristade figurer som omger 
inskriften, vad som ser ut som en sol, en bit under den undre raden, samt ett svärd precis 
ovanför den övre raden.        

På Vg 119 Sparlösa finns, som tidigare nämnts, en till formen unik markör innehållande 
två Y-element och ett krysselement. Krysselementet vill Carl J. S. Marstrander (1954) läsa 
som en A-runa, medan Nils Åge Nielsen (1969:104) istället vill se Y-elementen som A-runor. 
Nielsen motiverar inte sin läsning, men ska något av elementen läsas som en A-runa är det 
utifrån formen rimligare att som Marstrander (1954:516) förstå krysset som en A-runa h utan 
huvudstav. Som stöd för sin läsning lyfter Marstrander fram andra huvudstavlösa runformer 
på Sparlösa, framför allt två r-runor.34 Även om man accepterar beläggen på de huvudstavlösa 
r-runorna är Marstranders läsning av krysselementet inte rimlig. För det första skulle närvaron 
av Y-elementen behöva få en mer tillfredställande förklaring än att de eventuellt utgör 
symboler för guden Frö. För det andra frågar man sig varför krysset ifråga, om de ska ses som 
kvistarna i en huvudstavlös A-runa, är placerat så lågt i förhållande till övriga A-runors kvistar. 
För det tredje ges ingen förklaring till varför endast detta krysselement ska läsas som en 
A-runa, medan de två kryssen i föregående markör ses som ornament. Det finns alltså ingen 
anledning att se markören med två Y-element och ett kryss som något annat än just en 
markör. 

2.1.2 Götaland – de yngre inskrifterna  

Åtta inskrifter ingår i gruppen med yngre Götalandsinskrifter. En av dessa, Ög 38, innehåller 
inte markörer. På ytterligare en, Ög 117, etableras inga markörtyper på grund av inskriftens 
skador. Det går här inte längre att avgöra om fler element en gång funnits i radernas övre 
delar. Det som finns kvar av inskriftens markörbelägg visar två till tre punktelement på en 
lodrät linje. Vidare ingår markörerna på Ög 84† inte i formanalysen eftersom beläggen 
supplerats från en äldre källa. Övriga fem inskrifter presenteras i tabell 2. 

Vanligast förekommande är belägg på markörtyper som innehåller punktelement. Mest 
frekvent är markörtypen med endast en punkt. En av markörtyperna på Öl 1 består av ett 
hammarliknande tecken samt två punktelement, vilket är unikt i mitt material. Möjligen hade 
man här kunnat se de två punkterna som utgörande en separat markör. Belägg på markörtypen 

                                                 
33 Ög 43 är ristad på en fast häll. Hänvisningen till ”den undre raden” görs med utgångspunkt i att raderna ses 
som vågräta. 
34 Marstrander (1954:516) nämner även en huvudstavlös u-runa. Han preciserar dock inte var i inskriften han ser 
en sådan. Förmodligen avses u-runan i inskriftens inledning. Marstrander läser här a;i(uils. Det är möjligt att han 
tänker sig att u-runan bara representeras av sin bistav och att det som övriga uttolkare sett som u-runans huvud-
stav i själva verket utgör en i-runa. 
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bestående av just två punktelement finns på Öl 1. Jag har dock valt att se formelement vilka 
står i anslutning till varandra som delar av samma markör. På samma sätt bedöms exempelvis 
markörer med två punktelement som utgörande en markör, inte två markörer bestående av ett 
punktelement var.  

Tabell 2. Markörtyper i de yngre Götalandsinskrifterna. 

 
                 Markörtyp 
 
Signum  

     

 

Ög 81 46      
Ög 82 7 1     
Ög 83 13      
Ög 165 1 6 1 8   
Öl 1 24 17 1  1  
Totalt (antal inskrifter) 91(5) 24(3) 2(2) 8(1) 1(1)  

Förutom Öl 1 har också Ög 82 och Ög 165 belägg på flera markörtyper. Endast på Ög 82 
använder ristaren sig av markörtyper vilka byggts upp av samma typ av formelement. Ög 81, 
Ög 82 och Ög 165 har signerats av samme ristare, Torkel, medan Ög 83 attribuerats till 
densamme (SRD). Vad gäller användning av markörtyper avviker Ög 165 från de övriga tre.  

2.1.3 Det danska materialet – Helnæs-Gørlev 

Av totalt femton inskrifter från perioden Helnæs-Gørlev innehåller fem inga markörer, och i 
två har markörtyper inte etablerats.35 Markörtyperna i de resterande åtta inskrifterna redovisas 
i tabell 3. 

Tabell 3. Markörtyper i Helnæs-Gørlev-inskrifterna. 

                                                 
35 Markörer finns inte på DR 189†, DR 190, DR 192, DR 193 och DR 221. DR 17 ingår inte i formanalysen 
eftersom markören angivits som osäkert läst, DR 188† eftersom markörerna är supplerade från en äldre källa.  

              Markörtyp 

Plats Signum       
DR 144        5 3 Jylland 

 DR NOR 1988;5 3   7 2 1   
Fyn DR 211    1    

DR 239     1 5    
DR 248        5  

Själland 

DR 250  1   1     
Skåne DR 333     1     
Blekinge DR 356        1  
Totalt (antal inskrifter) 4(2) 10(4) 8(3) 1(1) 11(3) 3(1) 
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Fyra inskrifter innehåller fler än en markörtyp. I samtliga fall byggs de olika markörtyperna i 
respektive inskrift upp av likadana formelement.36 Vanligaste markörtypen är den med ett kort 
streck, och den som består av två punkter.  

På DR NOR1988;5 finns ett tecken û, som av Stoklund (1994:188) beskrivs som en 
tredubbel t-runa. Hon skriver dock att tecknets funktion är oklar. Karen Thuesen (1990:30) 
tolkar det som en begreppsruna t upprepad tre gånger. Beteckningen för t-runan är guden 
Tyrs namn, och û utläses därmed Tyr! Tyr! Tyr! Eftersom tecknet i första hand har förbundits 
med en runform väljer jag att inte identifiera det som en markör.  

2.1.4 Det danska materialet – för-Jelling 

Nio inskrifter ingår i gruppen för-Jelling. Med undantag för DR 105 och DR 34, vilka inte 
innehåller några markörer, presenteras dessa i tabell 4. 

Tabell 4. Markörtyper i för-Jelling-inskrifterna. 

 

 

 

 

 

Den vanligaste markörtypen består av ett kort lodrät streck. Endast DR 26 har fler än en 
markörtyp. Två av dessa består av hammarformer och är unika i materialet. De övriga två 
byggs upp av likadana formelement. Ristaren av DR 26, Tuve, har också tillskrivits DR 29; 
Sote har signerat DR 209, och till honom har attribuerats DR 202 och DR 230 (SRD). Den 
förstnämnda ristaren har varierat sin användning av markörtyper, medan den sistnämnda 
istället uppvisar ett enhetligt bruk. 

2.1.5 Det danska materialet – Jelling 

Totalt 25 inskrifter finns i gruppen Jelling. Av dessa ingår DR 216 inte i formanalysen 
eftersom inskriften inte innehåller några markörer. Även DR 85† har uteslutits eftersom 
markörbeläggen här är supplerade från en äldre källa. Övriga inskrifter presenteras i tabell 5. 

                                                 
36 Vad gäller markörernas form på DR NOR1988;5 stämmer uppgifterna i SRD inte överens med dem i Stoklund 
(1994), vilket är den publikation som databasen hänvisar till. Jag väljer att följa Stoklund (1994) eftersom hennes 
återgivning av markörernas form tycks stämma bättre överens med de fotografier av inskriften jag har att tillgå. 

              Markörtyp 

Plats Signum      
DR 15 2     
DR 26   2 3 1 1 
DR 29   11    

Jylland 

DR 70  1     
DR 202 8     Fyn 
DR 209  31     

Själland DR 230  17     
Totalt (antal inskrifter) 59(5) 13(2) 3(1) 1(1) 1(1) 
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Vanligast förekommande är belägg på markörtypen med två punktelement. Markörtyper 
med två formelement är vanligare än markörtyper med ett respektive tre formelement. I åtta 
inskrifter finns belägg på två olika markörtyper. I sex av dessa har samma typ av formelement 
använts för att bygga upp de två markörtyperna ifråga.  

Tabell 5. Markörtyper i Jelling-inskrifter.  

        Markörtyp 
 

 Plats Signum 
     

DR 2 1        6 Schleswig 
DR 4  14    
DR 40  12 1   
DR 41  4     10 
DR 42    3   12 
DR 53    1   11 
DR 55 10     
DR 56       13 
DR 110  15    
DR 114       12 
DR 117       15 
DR 118         6 
DR 125         8 
DR 132         7 
DR 133       20 
DR 143       32 
DR 145        10 
DR 160 3 2    

Norra 
Jylland 

DR 161 8 4    
DR 218       17 Lolland 
DR 219    1     6 

Skåne DR 339       15 
Blekinge DR 363         2 
Totalt (antal inskrifter) 22(4) 51(6) 1(1) 5(3) 201(17) 

Samma ristare anses ansvara för DR 160 och DR 161, respektive DR 218 och DR 219 (SRD). 
Med ett undantag på DR 219 är ristarnas bruk av markörtyper i båda dessa fall enhetligt. 

2.2 Den funktionella analysen  

Utgångspunkten för den funktionella analysens resultatredovisning är de nivåer som 
presenteras i avsnitt 1.7.1.1. Även de icke-syntaktiska gränserna som har interpunkterats 
kommer att redovisas i samband med de syntaktiska för att ge en fullständig överblick av 
interpunktionen i respektive inskrift. I bilaga 2 förklaras tabellernas beteckningar för de 
syntaktiska gränserna, och i bilaga 3 redovisas tabellernas förkortningar. Sambandet mellan 
form och funktion kommer att tas upp i anslutning till resultatredovisningen av den 
funktionella analysen. I tabellerna redovisas dock endast om rad- och sidbyten är omarkerade 
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eller ej, inte om beläggen på markörer representerar olika markörtyper. Endast markörer som 
ingår i både den funktionella analysen och formanalysen är aktuella då jag tittar på ett 
eventuellt samband mellan form och funktion. 

Resultatet presenteras utifrån samma princip som i avsnitt 2.1. Först redogörs för inter-
punktionen i de äldre och därefter de yngre Götalandsinskrifterna. Sedan presenteras de 
danska Helnæs-Gørlev-, för-Jelling- och Jelling-inskrifterna.  

2.2.1 Götaland – de äldre inskrifterna 

I gruppen äldre inskrifter från Götaland ingår sju inskrifter. En av dessa, Vg 119, utgår ur den 
funktionella analysen, eftersom inskriften har bedömts som alltför osäkert tolkad. Det beror 
framförallt på de skadade partierna, men också på att de bevarade runföljderna är svårtydda. 
De framförda tolkningsförslagen är i allmänhet innehållsmässigt mycket dunkla och bygger i 
hög grad på att uttolkarna har skapat en kontext vari dessa dunkla partier får mening, en 
kontext som emellanåt har lite stöd i den bevarade texten.37 Den mest etablerade tolkningen är 
Elisabeth Svärdströms utredning (i SRI 5:195–229). Denna är visserligen befriad från 
spekulationer kring stenens kontext, men är å andra sidan alltför fragmentarisk för att kunna 
användas i en studie av vilka syntaktiska gränser som innehåller interpunktion. Interpunk-
tionen på Vg 119 kommer istället att diskuteras med utgångspunkt i resultatet av analysen av 
de resterande äldre Götalandsinskrifterna (se avsnitt 2.2.1.4). 

2.2.1.1 Sm 144, Sm 5OR2001;25, Ög 8, Ög 43 och Ög 5288   

Fem av inskrifterna som ingår i analysen redovisas i tabell 6. Den sjätte, Ög 136, diskuteras 
på grund av inskriftens omfattning i ett separat avsnitt (2.2.1.3). Även gränserna på nivå två i 
inskrifterna på Ög 8, Ög 43 och Ög N288 kommenteras i ett separat avsnitt (2.2.1.2).  

Inledningsvis kommer de inskrifter i tabell 6 som har interpunktion i form av markörer att 
diskuteras. De utgörs av Ög 8, Ög 43 och Ög N288. Här betingas interpunktionen av de 
syntaktiska gränsernas nivå; på den första nivån är gränserna interpunkterade, medan de på de 
lägre nivåerna endast sporadiskt innehåller interpunktion. Funktionen att markera gränser på 
den första och andra nivån uttrycks endast genom markörer, eller genom radbyte åtföljt av 
markör. 

En avvikelse från det nyss beskrivna mönstret finns på Ög N288. Samtliga gränser på den 
första nivån är inte interpunkterade, samtidigt som vissa gränser på lägre nivåer är det. Denna 
osystematiskt uteblivna interpunktering på nivå ett följer dock ett tydligt mönster. Markör 
saknas alltid efter en samordnande konjunktion, medan gränsen före konjunktionen alltid 
rymmer en markör. Konsekvensen i hur textens interpunkterats tyder på att ristaren medvetet 
bedömt de två syntaktiska gränserna på olika sätt. Liknande tendenser finns på andra samtida 
Götalandsinskrifter, samt i inskrifter i andra delar av mitt material.38 Det finns också spår i 

                                                 
37 Helhetstolkningar har lagts fram av Jungner (1938), v. Friesen (1940), Lindquist (1940), Nordén (1943), 
Marstrander (1954), Svärdström (i SRI 5 1958), Nielsen (1969), Norr (1998) och Grønvik (2001). 
38 Att gränsen före, men inte efter, konjunktion interpunkterats finns exempel på i de äldre Götalandsinskrifterna 
Ög 8, Ög 136 och Ög N288. Bland de yngre Götalandsinskrifterna förekommer det på Öl 1, och bland de danska 



 36 

Jörgensens (1973:127) material av att ristarna bedömt dessa två gränser olika. Jörgensen har 
räknat antal utelämnade markörer i gränser mellan ord, och funnit 102 fall av utelämnad 
markör efter konjunktion, men bara 51 fall av utelämnad markör före. Jörgensen klassar dock 
inte uttryckligen denna skillnad som vare sig syntaktiskt eller prosodiskt betingad.  

Tabell 6. Interpunktering i äldre inskrifter från Götaland, undantaget Ög 136.  

Nivå  Gräns Sm 144 Sm NOR 
2001;25 

Ög 8 Ög 43 Ög N288 Totalt 

I inledningen    1M  - 
I avslutningen     1M 

  2M 
 

Sats – sats 1S 
1s 

1S 2M 1rM 1rM 

Sats – bisats      1M 
Sats – konjn     3M 

1 

Konjn – sats     3u 

  2rM 
  2S   
  6M 
  1s 
  3u 

2 Subj. – predikatsled 3u  
 

1M? 
1u 

1M 
1u 

1M 
3u 

  3M 
  8u 

Satsled – satsled 2u 5u 1s 
1r 
3u 

3u 2r 
4u 

3 
 

Satsled – konjn 
(omfattning) 

  1r   

  1s 
  4r 
17u 
 

HO – app.   1u   4 
Konjn – fras     1u   

  2u 
 

5 Frasled – frasled 1u 1u 4u 1u 1r 
3u 

  1r 
10u 

7 Morfem – morfem 1r       1r 
9 Fonem  1r       1r 

På Ög 8, Ög 43 och Ög N288 används rad- eller sidbyten utan markör på syntaktiskt låga 
nivåer, främst nivå tre, medan rad- och sidbyten åtföljda av markör används på den högre 
nivån ett. Dessa två typer av interpunktion tycks därmed ha skilda syntaktiskt strukturerande 
funktioner. Skillnaden i funktion går dock egentligen bara att iaktta på Ög N288, vilken är den 
enda av de tre inskrifterna med belägg på båda interpunktionstyperna. Vid ett tillfälle sam-
manfaller här ett radbyte med en satsgräns, där har också en markör placerats ut. Så har dock 
inte gjorts i samband med de tre radbyten som sammanfaller med gränser på nivå tre och fem.  

På Ög 8 och Ög N288 tycks rad- och sidbyten utan åtföljande markör vara betingade av 
gränsernas syntaktiska nivå i och med att de i huvudsak återfinns på nivå tre. De är dock 
osystematiska i den bemärkelsen att gränser på nivå tre är interpunkterade innan de på nivå 
två är det, samt att bara vissa av gränserna på nivå tre innehåller interpunktion. Det sist-
nämnda kan kanske ses som en konsekvens av interpunktionstypens förutsättningar; markörer 
kan ristaren lägga till när som helst, hur många gånger som helst, medan rad- och sidbyten 
delvis bestäms av ristningsytans form. Om endast rad- och sidbyten användes på nivå tre, på 
grund av att markörer var förbehållna de högre nivåerna, är det därmed inte förvånande att 
vissa gränser på nivå tre är utan interpunktion.  
                                                                                                                                                         
inskrifterna på DR 42, DR 216 och DR 230. På DR 160 finns dock ett exempel på att gränsen efter, men inte den 
före, konjunktionen interpunkterats.  
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På Ög 8 kan man iaktta en likhet mellan de språkliga enheter som avgränsas av ett rad- 
eller sidbyte. Inskriften innehåller tre satser, vars avslutande delar separeras på detta sätt. I de 
två första satserna består denna sista enhet av ett satsled, ett adverbial i form av en 
prepositionsfras, exempelvis með Æivīsli i satsen Sā fioll austr með Æivīsli ’He fell in the east 
with Eivísl’. I den sista satsen består den avslutande enheten av ok Grīmulfʀ i satsen Vīkingʀ 

fāði ok Grīmulfʀ ’Víkingr coloured and Grímulfr’.39 Denna avgränsning med hjälp av rad- och 
sidbyten måste vara resultatet av ett medvetet arrangemang av texten. Att vissa gränser på 
nivå tre är interpunkterade, trots att inte alla gränser på den högre nivå två är det, är alltså 
visserligen osystematiskt, men interpunkteringen har tydligt styrts av en bakomliggande prin-
cip. Närmast till hands ligger kanske en tematiskt strukturerande funktion, eftersom samtliga 
separerade enheter består av tilläggande information till det som tidigare sagts i satsen. 

På Ög N288 finns slutligen en dubbelskrivning av en runform. Att ristaren inte låter 
läsaren läsa runformen ifråga två gånger kan vara ett försök att tydliggöra var de lexikala 
gränserna går. I detta fall är det en gräns på nivå tre, mellan två satsled, som avgränsas på 
detta sätt. Vidare finns möjligen en ansats till tematiskt strukturering då det sista radbytet på 
Ög N288 är så placerat att inskriftens sista rad inleds av ett personnamn. Dock markerar inte 
inskriftens övriga radbyten en tematisk gräns.  

Två inskrifter, Sm 144 och Sm NOR2001;25 innehåller inte interpunktion i form av 
markörer. Även här struktureras emellertid runtextens syntax på ett systematiskt sätt, genom 
att samtliga syntaktiska gränser på den första nivån interpunkteras. Principen liknar alltså den 
på Ög 8, Ög 43 och Ög N288. På Sm 144 har både ett markerat och ett omarkerat sidbyte 
denna funktion, medan Sm NOR2001;25 endast har ett markerat sidbyte. Syntaktiska gränser 
på lägre nivåer saknar interpunktion. På Sm 144 finns en tydlig skillnad mellan funktionen 
hos sidbyten, jämfört med den hos de omarkerade radbytena. De sistnämnda återfinns endast i 
icke-syntaktiska gränser, på nivå sju och nio, och är därmed osystematiska. Intrycket är 
snarast att ristaren arrangerat texten så att sidbyten kunde utnyttjas som ett syntaktiskt 
strukturerande verktyg, medan texten däremot inte anpassats så att radbytet kunde användas i 
samma syfte. Troligen har ristaren helt enkelt bytt rad då ristningsytan tagit slut, utan hänsyn 
till vilka språkliga enheter som därigenom separerades.  

2.2.1.2 Markörer mellan subjekt och predikatsled      

Förutom gränser på nivå ett används markörer för att märka ut en gräns på nivå två på Ög 8, 
Ög 43 respektive Ög N288. Interpunkteringen är något osystematisk i det avseendet att inte 
samtliga gränser på nivå två är markerade. På Ög 8 och Ög N288 är dessutom vissa gränser på 
den lägre nivån tre markerade. Det är därför värt att titta närmare på vad som kan ha betingat 
att just dessa gränser på nivå två har interpunkterats. Loman (1965:52) antyder att 
markeringen av gränserna styrs av att subjektet utgörs av ett personnamn.40 Så verkar också 
vara fallet på Ög 8 och Ög N288. Där avgränsas aldrig pronominella subjekt från 
                                                 
39 Det samordnade fraserna i subjektet är alltså skilt åt av det finita verbet (benämnt omfattning i Wessén 
1965:220). Den engelska översättningen av Ög 8 kommer från SRD. 
40 Loman (1965:52) anger dock felaktigt en markör efter det inledande namnet salsi Sǫlsi/Salsi på Ög 43. 
Markören avgränsar i denna inskrift endast den undre radens subjekt i form av en begreppsruna D, vilken utläses 
som ett namn, Dagʀ.   
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predikatsledet, medan subjekt i form av personnamn alltid separeras (se tabell 7). Ög 43 har 
inga belägg på ett pronominellt subjekt, varför en jämförelse inte kan göras. Inskriften 
uppvisar dessutom ett exempel på att ett subjekt i form av ett personnamn inte separeras med 
markör. Utifrån detta skulle markörerna på den andra nivån på Ög 8 och Ög N288, men inte 
på Ög 43, snarast kunna antas vara betingade av artikulation, det vill säga pauser i talet.  

Tabell 7. Interpunkteringen mellan subjektet och predikatsledet på Ög 8, Ög 43 och Ög N288. 

Nivå Gräns Ög 8 Ög 43 Ög N288 Totalt 
Subj. (personnamn) – 
predikatsled 

1M 1M 
1u 

1M 3M 
1u 

2 
 
 Subj. (pron.) – predikatsled 1u  3u 4u 

Personnamnet som avskiljs på Ög 43 har formen av en begreppsruna (se not 4). Om sådana 
skriver Klaus Düwel (1976:151) att de ofta markeras grafiskt på olika sätt.41 I fallet Ög 43 
menar Düwel att markören tjänar ett sådant syfte, och att även själva formen på begrepps-
runan är grafiskt markerad eftersom en arkaisk runform, en urnordisk D-runa, används. 
Markören som avgränsar subjektet på Ög 43 uppbär alltså ytterligare en strukturerande 
funktion utöver den syntaktiska. Denna andra strukturerande funktion bör istället ha med 
läsbarhet att göra, det vill säga att underlätta för en läsare att tolka runtexten. Markören 
innebär att begreppsrunan avgränsas från den följande runföljden, vilket minskar risken för att 
läsaren ska missförstå runan som en del av det efterföljande ordet. Även övriga typer av 
grafisk markering Düwel (1976:151) nämner kan uppfattas som en hjälp till läsaren. Genom 
markeringen ges en signal till läsaren om att runformen kanske inte ska uppfattas som 
normalt, det vill säga inte utläsas som representerande ett ljudvärde.   

Vad gäller interpunktionens funktion att grafiskt markera begreppsrunor kan möjligen 
Düwels redogörelse modifieras något. Förutom Ög 43 finns två belägg på begreppsrunor i 
runinskrifter, vilka kan anses vara allmänt accepterade.42 Det gäller j-runan på DR 357 och 
f-runorna på DR 358. De grafiska markeringar Düwel (1976:151) nämner i samband med 
dessa består i att j-runan har en arkaisk form, och att f-runorna på DR 358 har upprepats tre 
gånger samt placerats avskiljda från övriga runor i inskriften. Det sistnämnda syftar på att de 
tre f-runorna föregås av ett sidbyte samt att de avslutar inskriften. Till Düwels lista kan läggas 
att även j-runan markeras genom interpunktering, då denna följs av ett radbyte. Möjligen är 
det alltså inte endast interpunktion i form av en markör som kan lyfta fram en begreppsruna 
grafiskt, utan även interpunktion i form av rad- och sidbyte.  

 

                                                 
41 Düwel (1976:151) nämner följande typer av grafiska markeringar: runan är av en arkaisk form, runan 
separeras visuellt från övriga runor i inskriften, runan avskiljs från övriga runor i inskriften med hjälp av markör, 
runan har formen av stup-, vänd- eller bindruna, runan är påfallande stor respektive liten, runan upprepas. 
42 Begreppsrunor i runinskrifter utgör ett problematiskt kapitel. Bortsett från dem på DR 357 och DR 358 går 
åsikterna om vad som verkligen utgör begreppsrunor ofta isär. De förslag som har lagts fram motiveras på olika 
sätt, oftast utifrån att antagandet om en begreppsruna möjliggör en språklig tolkning (se Düwel 1976:150–153). 
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2.2.1.3 Ög 136 Rök 

Interpunktionen på Ög 136 uppvisar likheter med den i övriga äldre Götalandsinskrifter. På 
Ög 136 är det framförallt markörer, markerat rad- och sidbyte som har använts för att 
strukturera inskriftens syntax systematiskt (se tabell 8). Detta görs genom att dessa typer av 
interpunktion främst återfinns i den högsta syntaktiska gränsen inom den första nivån, det vill 
säga gränsen mellan två icke samordnade huvudsatser. Sådana gränser markeras alltså i 
allmänhet, medan gränser inom huvudsatsen, som de gentemot bisatser eller mellan sam-
ordnade bisatser, i regel inte är markerade. Det finns på Ög 136 även tecken på att ristaren har 
bedömt gränsen före respektive efter en konjunktion olika. Då två huvudsatser samordnas 
med konjunktion innehåller gränsen framför konjunktionen interpunktion men inte den efter 
(jfr not 38).  

Den syntaktiskt strukturerande funktionen hos markerade rad- och sidbyten skiljer sig 
från omarkerade rad- och sidbyten, då de sistnämnda används osystematiskt. Interpunktering 
med omarkerade rad- eller sidbyten tycks nämligen inte bestämmas av de syntaktiska 
gränsernas nivå. Ett omarkerat radbyte (utan åtföljande markör) återfinns en gång på nivå ett 
respektive nivå tre, samt två gånger på nivå fem. Ett omarkerat sidbyte återfinns en gång på 
nivå två respektive nivå fem. På nivå två, tre och fem är större delen av de övriga gränserna 
inte markerade med interpunktion. Vidare märker också omarkerade radbyten ut icke-
syntaktiska gränser på nivå sju och åtta. Intrycket är att ristaren inte har arrangerat runtexten 
så att omarkerade rad- och sidbyten skulle kunna användas för att strukturera inskriftens 
syntax. Ett omarkerat byte av rad eller sida tycks ha gjorts när ristningsytan tog slut, oavsett 
vilka språkliga enheter som i och med detta separerades. Detta till skillnad från Ög 8 och 
Ög N288 där de omarkerade rad- och sidbytena, utan åtföljande markör, bedömts som till viss 
del systematiskt använda, eftersom de i stort sett återfinns på samma syntaktiska nivå. 
Ytterligare ett tecken på att ett omarkerat radbyte på Ög 136 är en typ av interpunktion som av 
ristaren inte har använts som ett syntaktiskt strukturerande verktyg, är att då ett radbyte 
faktiskt sammanfaller med en satsgräns har även en markör placerats i anslutning till detta. I 
detta fall är det därför snarast markören som uppbär den systematiskt syntaktiskt struktu-
rerande funktionen, inte radbytet. 

Av Götalandsinskrifterna som ingår i den funktionella analysen har endast Ög 136 belägg 
på olika markörtyper. Dessa tycks inte ha skilda syntaktiskt strukturerande funktioner. Endast 
en av de sammanlagt sju markörer avgränsar inte satser eller samordnade satser. Denna 
markör avviker dock inte formmässigt. 

På Ög 136 finns även ett fall av dubbelskrivna runor. I ett parti i inskriften upprepas 
frasen -- fem, --:s söner fyra gånger i följd. Dubbelskrivningen haruþs suniR Haruðs 

syniʀ ’Hords söner’ återfinns i den tredje frasen, och föregås därmed av ordgränsen i 
r(aþulfsuniR Rāðulfs syniʀ respektive i rukulfsuniR Rugulfs syniʀ där s-runan alltså måste 
läsas två gånger. Om syftet med dubbelskrivningen var att underlätta identifieringen av 
lexikala gränser hade man snarast förväntat sig att finna skrivningen ifråga första gången 
frasen --:s söner användes. Det som skiljer haruþs suniR från de två föregående fallen är 
dock att det efter haruþ följer ett radbyte. Inledningen på nästföljande rad består alltså av 
ssuniR. Eftersom radbytet skapar ett avbrott i texten kan syftet med dubbelskrivningen kanske 
ha varit att tydligare markera att ordgränsen inte återfinns i radbytet, utan mellan s-runorna.  
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Tabell 8. Interpunktion på Ög 136.43  

Nivå Gräns Ög 136 
- Sats – otolkad runföljd / otolkad runföljd – sats   1S   

  1M  
Sats – sats                             1rM*    

  1S  
  3R  
  1R*  
  3M  
  3u  

Sats – konjn   1rM 
Konjn – sats   1u 
Bisats – elliptisk bisats    1r 
Sats – bisats   7u 
Bisats – bisats   1u 
Bisats – konjn   1u 
Konjn – bisats   1u 

1 

Sats – satsfragment / satsfragment – sats   1S 
  1u 

Subj. – predikatsled                                            1s 
  3u 

2 

Rel. part. / Satsbas – bisatskärna    8u 
Satsled – satsled   1r 

44u  
Satsled – frasled / frasled – satsled   1R 

  6u 

3 

Satsled – app. / app. – satsled   1M   
  3u 

HO – app.                                3u 
(HO attr.) – app.             4u 

4 

App. –  app.   4u 
5 Frasled – frasled   1s 

  2r 
42u 

7 Morfem – morfem   1R 
  3r  

8 Fonem – fonem                                    7r 

Mönstret som har beskrivits ovan visar alltså att främst markörer, markerade rad- och 
sidbyten används systematiskt. De återfinns i de gränser som inom nivå ett befinner sig på den 
högsta syntaktiska nivån. Omarkerade rad- och sidbyten strukturerar däremot inte inskriftens 
syntax systematiskt. Från denna beskrivning finns dock avvikelser. För det första finns inte 
markörer och markerade sidbyten enbart i gränser mellan huvudsatser. På nivå ett separeras 
också den otolkade runföljden "n!i"t, framför av en markör, efter av ett markerat sidbyte.44 
Interpunktionsmässigt verkar alltså denna korta runföljd få samma status som fullständiga 

                                                 
43 Jag har ifråga om den i inskriften återkommande formeln valt att använda Sagum mōgminni þat ’Jag säger det 
folkminnet’ istället för alternativet Sagum ungmænni þat ’Jag säger det för de unga’ (Wessén 1958:25). Valet har 
mycket liten betydelse för resultatet av den funktionella analysen.  
44 Runföljden på Ög 136 består i själva verket inte av de tre runorna n, i och t. Dessa utgör istället lösningen på 
ett talchiffer. För att skriva de tre runorna har sammanlagt tio tecken används.  
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huvudsatser annars har i inskriften. Varför interpunkteringen ser ut på detta sätt är emellertid 
svårt att säga innan runföljden har tolkats.   

För det andra avviker två markerade radbyten i sin syntaktiskt strukturerande funktion 
genom att de istället för att markera gränser på nivå ett, återfinns i en gräns på nivå tre 
respektive nivå sju. Det finns dock tecken på att andra motiv än att strukturera inskriftens 
syntax ligger bakom utformningen av just dessa två markerade radbyten. Båda bildar de en 
övergång från en textrad med större runformer till en textrad med mindre. En av övergångarna 
återfinns på framsidan, den andra på baksidan. På respektive sida befinner sig radbytena på 
identisk plats i inskriftens upplägg, närmare bestämt mellan den tredje sista och den näst sista 
lodräta raden. Jag tolkar dessa grafiska likheter som att övergången från större till mindre 
runformer i dessa två radbyten kan vara estetiskt motiverad, snarare än att strukturera 
inskriften syntaktiskt. Ytterligare ett exempel finns dock på denna typ av markerat radbyte. 
Där är funktionen identisk med den hos övriga markerade radbyten på Ög 136, det vill säga 
att avgränsa huvudsatser. Möjligen kan man även i detta fall se valet att interpunktera just 
med förstorade runformer, istället för exempelvis med en markör, som estetiskt motiverat, 
samtidigt som radbytet även har funktionen att systematiskt strukturera syntaxen.45 

Ytterligare avvikelser från inskriftens interpunktionsprinciper består i att tre gränser 
mellan huvudsatser helt saknar interpunktion. Dessutom används en markör, en interpunk-
tionstyp som annars framförallt avgränsar satser, vid ett tillfälle på nivå tre. En jämförelse 
mellan de interpunkterade gränserna och de som saknar interpunktion tyder dock på att dessa 
avvikelser kan förklaras med att markeringen inte i första hand är syntaktiskt strukturerande, 
utan tematiskt. Att avgöra vad som är en tematisk enhet på Ög 136 innebär emellertid vissa 
svårigheter, eftersom det är oklart hur textens innehåll ska förstås. Ett rimligt antagande är 
emellertid att de återkommande formlerna, Sagum mōgminni þat ’Jag säger det folkminnet’ 
och varianten Þat sagum annart/tvalfta/þrēttānda ’Det säger jag som det 
andra/tolfte/trettonde’, syftar till att introducera något innehållsmässigt nytt, även om 
motstridiga åsikter finns om vad detta nya består i. Samtliga sju textpartier som inleds av en 
sådan formel är också separerade från föregående sats. Att dessa satsgränser markerats skulle 
alltså kunna vara tematiskt motiverat lika gärna som syntaktiskt. Vidare kan strofen om 
Þiōðrīkʀ ses som en tematisk enhet, avskild från omgivande textpartier på prosa. Det är 
visserligen svårt att avgöra huruvida strofen innehållsmässigt är skild från inskriftens övriga 
text. Presentationen av innehållet liknar dock inte prosatextens, utan är utformad för att passa 
diktens striktare form och speciella uttryckssätt. I den bemärkelsen kan man förstå strofen om 
Þiōðrīkʀ som en tematisk avgränsad enhet. Strofens inledning avgränsas också från den 
föregående runföljden av ett markerat radbyte, och strofens avslutning från den efterföljande 
runföljden av ett markerat sidbyte. Däremot hör de två satser som ingår i strofen till dem som 
inte har separerats. Den uteblivna interpunktionen skulle i detta fall kunna bero på att satserna 
inte bildar en tematisk gräns. Ifråga om markören på nivå tre skulle istället närvaron av inter-
punktion kunna betingas av att den subjektsapposition som här avgränsas sågs som en 
tematisk enhet, trots att den inte utgör en fullständig sats. Appositionen består av en lång 
uppräkning av namn på söner och fäder enligt formeln -- fem, --:s söner repeterat fyra 

                                                 
45 Ett fjärde fall av denna typ av markerat radbyte återfinns i ett skadat parti av inskriften. Den syntaktiska 
gränsen ifråga går dock inte att identifiera, varför radbytet utesluts ur den funktionella analysen.   



 42 

gånger. Även om appositionen är en bestämning till subjektet tvaiʀ tigiʀ kunungaʀ ’tjugo 
konungar’ och därmed innehållsmässigt knutet till detta subjekt, skulle man ändå kunna se det 
som en tematiskt och strukturellt sammanhållen enhet. Utifrån de nyss nämnda exemplen 
tycks alltså interpunktionen i första hand styras av textens tematiska gränser, inte av nivån på 
de syntaktiska gränserna. 

Ytterligare två fall av utebliven interpunktion i gränser mellan huvudsatser finns dock. 
Huruvida detta är tematiskt motiverat är dock svårt att säga på grund av inskriftens dunkla 
innehåll. Det gäller gränsen mellan satserna Sagum mōgminni, hvaim sē burinn niðʀ drængi. 
Vilinn es þat ’Jag säger ett folkminne, åt vem en frände (ättling?) är född, åt en ung kämpe. 
Vilen är det (?)’, samt Knūa/knýia knātti iatun. Vilinn es þat ’Han kunde slå en jätte. Vilen är 
det (?)’. Textens sammanhang gör inte att man måste se Vilinn es þat som innehållsmässigt 
sammankopplat med föregående sats. Å andra sidan finns heller inget som talar mot detta. 
Förutom satserna som inleds med den återkommande formeln, samt strofen om Þiōðrīkʀ är 
även inskriftens sista sats separerad, dock inte från en fullständig sats, utan från 
satsfragmentet Þōrr. Det gäller Sagum mōgminni: Þōrr. Sibbi vīaværi ōl nīrøðʀ ’Jag säger ett 
folkminne: Tor. Sibbe från Vi avlade (en son), nittio år gammal’. Satsen Sagum mōgminni är 
dock inte avskild från Þōrr. Även här är det svårt att uttala sig om huruvida avgränsning av 
inskriftens sista sats beror på att den är tematiskt skild från föregående textrad.        

Det finns dock ett fall som möjligen motsäger att det i första hand är tematiska gränser 
som styr interpunktionen. Inskriftens två första samordnade satser är separerade av en markör 
i kombination med ett omarkerat radbyte. Satserna innehåller uppgifter om den döde och 
resaren/ristaren, och bör därför kanske uppfattas som en tematisk enhet. Å andra sidan utgörs 
den första satsen av minnesformeln Aft Væmōð/Vāmōð standa rūnaʀ þāʀ ’Till minne av 
Vämod stå dessa runor’, medan en ristarformel inleder den andra satsen: Æn Varinn fāði 
’Men Varin skrev (dem)’. Ristarformeln identifieras i Bianchis (2010:95) material som en 
narrativ enhet vars textrad ofta separeras visuellt från den övriga inskriften. Utifrån Bianchis 
resultat är det alltså möjligt att se separeringen av de två samordnade satserna som tematiskt 
motiverad, även om de innehållsmässigt tycks avvika från innehållet i inskriften i övrigt. 

Intrycket är alltså att interpunktering i form av markörer, markerat rad- och sidbyte på 
Ög 136 har styrts av gränsernas syntaktiska nivå, vilket ofta sammanfaller med att tematiska 
gränser markeras. Osystematisk interpunktering kan emellertid vid ett par tillfällen förklaras 
med att interpunktionen snarare har en tematiskt strukturerande funktion, än en syntaktiskt. 
Dock finns möjligen även ett exempel på motsatsen. Kanske kan principen för interpunktering 
på Ög 136 bäst beskrivas som att både en tematiskt och en syntaktiskt strukturerande princip 
har följts. Ibland har den ena fått stå tillbaka för den andra, ibland sammanfaller de båda.   

2.2.1.4 Sammanfattning och diskussion av Vg 119 Sparlösa  

Samtliga äldre Götalandsinskrifter uppvisar en likartad interpunkteringsprincip. En eller flera 
typer av interpunktion används för att strukturera inskrifternas syntax systematiskt, det vill 
säga gränser på högre nivåer markeras, medan gränser på lägre nivåer oftast står utan inter-
punktion. Gränser på de högre nivåerna interpunkteras vanligtvis av markörer, vilket är i 
överensstämmelse med v. Friesens (1933:157) iakttagelse att markörer i de äldre svenska 



 43 

kortkvistinskrifterna främst återfinns i satsgränser.46 Detta gäller för Ög 8, Ög 43, Ög 136 och 
Ög N288. På Ög 136 används förutom markörer också markerade rad- och sidbyten i samma 
syfte. Två inskrifter, Sm 144 och Sm NOR2001;25, saknar markörer. Här används istället 
sidbytet för att avgränsa satser.  

Markörer används för övrigt vid ett fåtal tillfällen på nivå två och en gång på nivå tre, 
men aldrig på lägre nivåer än så. Markörernas placering på nivå två tycks på Ög 8 och 
Ög N288 vara betingad av artikulation. 

Övriga typer av interpunktion i respektive Götalandsinskrift har en annan syntaktiskt 
strukturerande funktion. För det första finns det fall då interpunktionen ifråga används 
osystematiskt. På Ög 136 gäller detta det omarkerade rad- och sidbytet, på Sm 144 endast det 
omarkerade radbytet. Man får här intrycket av att ristaren har bytt rad alternativt sida då 
ristningsytan tog slut, utan hänsyn till vilka språkliga enheter som separerades. För det andra 
finns det på Ög 8 och Ög N288 snarast en skillnad i vilka syntaktiska nivåer de övriga inter-
punktionstyperna används på. Omarkerade rad- och sidbyten, utan åtföljande markör, 
återfinns främst på nivå tre, medan markörer främst finns i gränser på nivå ett.  

På Ög 136 kan man vid ett par tillfällen se att interpunktering som följer tematiska 
gränser har fått företräde framför en interpunktering som betingas av på vilken syntaktisk nivå 
gränserna mellan de språkliga enheterna befinner sig.  

Vidare finns på Ög 8, Ög 136 och Ög N288 tecken på att gränsen framför en sam-
ordnande konjunktion uppfattades annorlunda än gränsen efter samma konjunktion. Då den 
förstnämnda är interpunkterad är den sistnämnda i regel inte det.  

Avslutningsvis ska vissa delar av interpunktionen på Vg 119 diskuteras med utgångs-
punkt i resultatet från den funktionella analysen av de äldre Götalandsinskrifterna. På Vg 119 
finns tre markörer på sida §B och §C, varav två i radslut (se bilaga 1). Dessa tre avgränsar 
tillräckligt långa runföljder för att det troligen ska röra sig om en avgränsning av satser, vilket 
är i linje med övriga äldre Götalandsinskrifter. Det är också möjligt att, i likhet med Ög 136, 
bara vissa satsgränser markeras. Om man antar att interpunkteringsprinciper i övriga äldre 
Götalandsinskrifter också återfinns på Vg 119, kan man ifrågasätta vissa delar av de tidigare 
framlagda tolkningarna. Den tydligaste principen bland de äldre Götalandsinskrifterna är som 
tidigare sagts att satser framförallt separeras av markörer. Då rad- och sidbyten har en sådan 
funktion är de i regel markerade, alternativt åtföljda av en markör. Omarkerade rad- eller 
sidbyten utan markörer avgränsar aldrig satser, förutom vid ett tillfälle på Sm 144.47 Tittar 
man på sida §B och §C på Vg 119 finns här fem omarkerade radbyten och ett omarkerat 
sidbyte. Det finns också ett markerat radbyte, som också åtföljs av en markör. Slutligen 
avslutas sista raden på sida §C av en markör. Endast det markerade radbytet, samt slutet på 
den sista raden på sida §C borde alltså avgränsa hela satser. I tidigare tolkningar av Vg 119 
har man dock vanligtvis även låtit omarkerade radbyten avgränsa satser. Tittar man 
exempelvis på det andra omarkerade radbytena på sida §B, har med undantag av Marstrander 
(1954) och efter honom Nielsen (1969), samtliga uttolkare angivit att radbytena separerar 
satser.48 Tittar man istället på det omarkerade sidbytet mellan sida §B och §C, sätter samtliga 
                                                 
46 I gruppen med äldre Götalandsinskrifter är samtliga, helt eller delvis, ristade med kortkvistrunformer.   
47 På Ög 136 separerar ett omarkerat radbyte också en bisats från en elliptisk bisats (se tabell 8). 
48 Föreslagna helhetstolkningar av Vg 119 redovisas i not 37. Lindquist (1940) och v. Friesen (1940) har dock 
angivit att de sett en markör i slutet av andra raden på sida §B. Marstrander (1954) och Nielsens (1969) tolkning 
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uttolkare punkt i slutet på den sista raden på sida §B. Poängteras bör dock att på grund av 
inskriftens skador är det möjligt att markör funnits i slutet av åtminstone en rad som ingår i ett 
omarkerat radbyte. Räknar man med att markörer även kan ha funnits i radens början, vilket 
dock inte finns exempel på i inskriften, är det möjligt att sådana funnits i ytterligare två 
radbyten och i sidbytet. Trots detta framstår det som om man i tidigare tolkningar av den 
skadade och svårtolkade inskriften på Vg 119, ofta har låtit radbyten skapa en syntaktisk 
ordning genom att fungera som satsavgränsare, utan att det finns något egentligt skäl för att 
anta att de uppbär en sådan funktion.    

På sida §A finns vidare en markör som är placerad direkt efter den inledande runan A. 
Enligt den vanligast förespråkade tolkningen delar denna första markör en diftong i två delar. 
Tittar man bland de övriga äldre Götalandsinskrifterna är den språkliga enhet som avgränsas 
med markör, förutom satsen, vanligen ett subjekt i satsens inledning. I fallet Ög 43 utgörs 
subjektet av en enda runform som förståtts som en begreppsruna. Interpunkteringen i övriga 
Götalandsinskrifter skulle därmed stödja en tolkning av den första runan på Vg 119 som 
satsens subjekt, möjligen i form av en begreppsruna. Mot det sistnämnda talar dock det 
faktum att runan A på Vg 119, till skillnad från de två belägg på en begreppsruna som följs av 
interpunktion (Ög 43 och DR 357), inte har en avvikande form. Tolkningsförslag har lagts 
fram där runan A ses som ett ord, ibland i form av en begreppsruna (se t.ex. Bugge 1908 och 
Lindquist 1940). I inget av förslagen har dock runan A utgjort subjektet i satsen. 

Till sist bör det dock påpekas att man inte kan vara säker på att de interpunktionsprinciper 
som gäller för äldre Götalandsinskrifter också har tillämpats på Vg 119, och påståenden om 
detta bör egentligen inte göras utan att dessa förankras i en tolkning av texten.   

2.2.2 Götaland – de yngre inskrifterna   

Åtta inskrifter ingår i gruppen av yngre Götalandsinskrifter (se tabell 9). Ög 38 innehåller 
ingen interpunktion alls. Inskriften består dock endast av tre ord, vilket troligen har minskat 
behovet av att markera syntaktiska gränser. Ög 117 å andra sidan har markörer i varje 
syntaktisk gräns, och inskriften struktureras på så sätt systematiskt.  

Övriga inskrifter från Östergötland har signerats av eller attribuerats till samme ristare. 
Dessa kommer att behandlas i det följande. Ög 81, Ög 82 och Ög 165 har signerats av Torkel, 
medan Ög 83 och Ög 84† är attribuerade till densamme (SRD). Gemensamt för dessa 
inskrifter är att i stort sett samtliga syntaktiska gränser har markerats med interpunktion, i 
första hand i form av markörer. Inskrifternas syntax har därmed strukturerats systematiskt. 
Några osystematiskt uteblivna interpunkteringar finns dock; exempelvis har tre gränser på 
nivå fem på Ög 81 ingen interpunktion, trots att de övriga nio gränserna på denna nivå har 
markerats. Det är dock fråga om den lägsta syntaktiska nivån; samtliga gränser på högre 
nivåer är interpunkterade, varför avsaknaden av interpunktion endast är osystematisk i liten 
utsträckning. Det verkar heller inte vara en slump att just dessa tre gränser saknar markering. 
De utgörs alla av gränsen mellan en preposition och dess rektion. Vad som kan ha motiverat 

                                                                                                                                                         
förutsätter en läsordning av de två sista raderna på sida §B som inte har stöd i inskriftens upplägg. Inte heller 
Svärdström (i SRI 5:227) låter radbytena på sida §B segmentera satser, men det beror på att hennes tolkning är 
för fragmentarisk för att kunna utläsas som fullständiga meningar.  
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utelämnandet av markering är dock oklart. Jörgensen (1973:127–131) tar inte upp inter-
punkteringen av en sådan typ av gräns som något som särskilt kan vara betingad av 
artikulation.  

Tabell 9. Interpunktion i de yngre Götalandsinskrifterna. 

Nivå Gräns Ög 
38 

Ög  
81 

Ög 
82 

Ög 
83 

Ög 
84† 

Ög 
117 

Ög 
165 

Öl  
1 

Totalt 

I inledningen  1M 1M 1M    1M - 
  I avslutningen  1M 1M 1M   1M  

8M 
 

Sats – sats   1SMM 
4M 

    1S 1RM 
1rM 

Sats – konjn         1M 
Konjn – sats         1u 
Sats – elliptisk sats  1M       
Elliptisk sats – konjn    1rM       
Konjn – elliptisk sats  1M       
Sats – bisats  1M 1M 1M    1u 
Bisats – sats          1M 

1 

Satsled – inskjuten 
sats / inskjuten sats – 
satsled  

       2M 

1SMM 
1RM 
2rM 
1S 
13M 
2u 

Subj. – predikatsled 1u 4M  1M 1M? 1M* 1u 1rM?M 
1M 

2 

Rel. part. – 
bisatskärna 

 1M 1M 1M    1M 

1rMM 
12M 
2u 

Satsled – satsled  1u 16M 1M 
 

3M 1M? 2M 5M 1rM 
10M 
1u 

App. – satsled         1M 

3 

Frasled – satsled / 
satsled – frasled  

       2M 

1rM 
41M 
2u 

HO – app. / app. – 
HO 

 3M 1M 1M 1M?  2M  

HO – app. (binamn)          1rM 
App. (binamn) – app.         1M 
Fras – konjn     1M?    

4 

Konjn – fras      1M?  1M  

1rM 
12M 

5 Frasled – frasled      9M 
   3u 

2M 4M  1M  1sMM 
    5M 

2rMM 
8M 
1M* 
 

1sMM 
2rMM 
30M 
3u 

6 Morfem – morfem     1M 1r     1rMM 
2M 
 

1rMM 
3M 
1r 

8  Fonem – fonem   1R     1r  1R 
1r 

Ett exempel på en mer osystematisk interpunktering finns istället på Ög 165. På nivå två finns 
här en gräns som inte har interpunkterats, trots att samtliga gränser på nivå tre, fyra och fem 
innehåller interpunktion. Det gäller þurkilxkrist vilket tolkats som Þōrkell’k ræist ’Jag Torkel 
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ristade’. Mellan personnamnet och pronomenet återfinns alltså en markör, medan det mellan 
pronomenet och det finita verbet, en gräns som förts till nivå två, inte finns interpunktion. Att 
hitta en motivering till denna osystematiska interpunktering är svårt. Om markeringen 
exempelvis betingas av artikulation hade man snarare förväntat sig att markören inte hade 
placerats mellan namnet och pronomenet. Det sistnämnda har en svag betoning och är här 
enklitiskt anslutet till namnet. Med Jörgensens (1973:129) ord visar dessa två enheter 
därigenom en prosodisk samhörighet, vilket alltså ibland kan vara en anledning till 
u t e b l i v e n  interpunktion, vilket alltså inte är fallet här. 

Ett osystematiskt drag är också att det på Ög 81, Ög 82 och Ög 165 finns interpunktion i 
icke-syntaktiska gränser. Detta kan möjligen förklaras genom att olika typer av interpunktion 
har givits olika funktioner. Omarkerade rad- och sidbyten åtföljda av en markör används för 
att strukturera inskriftens syntax. Radbyten, både omarkerade och markerade, som inte åtföljs 
av markörer, återfinns istället i icke-syntaktiska gränser. Kanske kan radbyten utan markör 
snarast ha framkallats av ristningsytans begränsningar, eller möjligen ristarens felberäkning 
av denna. Det sistnämnda gäller Ög 81 och Ög 82 där den interpunkterade gränsen delar 
inskriftens sista ord i två delar. Att radbytena ifråga inte märktes ut med markör beror därmed 
kanske på att ristaren inte såg dem som syntaktiskt strukturerande verktyg. 

Vidare verkar det markerade sidbytet, som återfinns på Ög 81 och Ög 165, ha givits en 
särskild syntaktiskt strukturerande funktion; det återfinns endast på nivå ett i gränser mellan 
icke-samordnade satser. Förutom denna funktion kan det markerade sidbytet också tillskrivas 
en tematiskt strukturerande användning. På Ög 81 avgränsar det prosapartiet, bestående av 
minnesformeln inklusive information om den döde, från ett längre parti på vers. En ristar-
formel följer även efter det versifierade partiet på Ög 81. Denna är emellertid endast av-
gränsad med markör, i likhet med inskriftens övriga satser. I dessa övriga satser är troligen 
den syntaktiskt strukturerande funktionen hos markörerna primär. Avgränsningen av ristar-
formeln med markör bedöms därmed som först och främst syntaktiskt strukturerande, även 
om gränsen sammanfaller med ett tematiskt skifte. Även på Ög 165 utmärker det markerade 
sidbytet tematiska gränser genom att separera en avslutande ristarformeln. I den föregående 
minnesformeln är vidare ett omarkerat sidbyte placerat så att resarens och den dödes namn 
inleder var sin inskriftsrad på respektive sida, vilket som tidigare har sagts kan tolkas som en 
tematisk avgränsning utifrån Bianchis (2010:86) resonemang (se avsnitt 1.3.2.2).   

Övriga typer av interpunktion, det vill säga olika markörtyper, tycks inte uppbära olika 
syntaktiskt strukturerande funktioner. Endast Ög 82 och Ög 165 har belägg på olika markör-
typer. Ög 82 har en markörtyp bestående av två punktelement, och en bestående av endast ett 
punktelement. Det enda belägget på markörtypen med två punktelement finns i inskriftens 
inledning. På Ög 165 återfinns inte mindre än fyra olika markörtyper. Möjligen kan man 
knyta variationen av markörtyper till olika partier i inskriften, då markörtypen med två 
punktelement förkommer oftare i slutet av inskriften än i början.  

Slutligen ska interpunktionsbruket på den öländska inskriften, Öl 1, kommenteras.49 I 
princip varje syntaktisk gräns innehåller interpunktion, och inskriftens syntax struktureras 
systematiskt i den bemärkelsen. Osystematiska är dock de tre interpunkterade gränserna på 

                                                 
49 Inskriftens två sista rader har ristats med latinska bokstäver, inte med runor. Dessa två rader och deras inter-
punktion utgår därför ur min undersökning.  
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nivå sex. Osystematiska är också tre exemplen på utebliven interpunktion i syntaktiska 
gränser, två på nivå ett, och ett på nivå tre. Ett av fallen på nivå ett ansluter sig till ett mönster 
som setts i flera olika inskrifter, nämligen att ristaren bedömt gränsen före respektive efter en 
konjunktion på olika sätt, genom att interpunktera den förstnämnda men inte den sistnämnda. 
Avsaknaden av interpunktion i de två återstående gränserna tycks istället betingas av en 
artikulerande funktion. Båda gränserna finns mellan ett ord och en enklitiskt ansluten partikel. 
På nivå ett återfinns gränsen mellan sats och bisats, då den relativa partikeln som inleder 
bisatsen är enklitiskt ansluten till föregående pronomen, Fulginn liggʀ hinn’s fylgðu […] 
mæstaʀ dæðiʀ ’Begravd ligger den som de största dåd åtföljde’ (Gustavson 2002:204–205). 
Den omarkerade gränsen på nivå tre utgörs av gränsen mellan det finita verbet och ett 
satsadverbial i form av en negation, Munat ’Ej skall’ (Gustavson 2002:205).    

På Öl 1 finns tecken på att olika typer av interpunktion givits olika funktioner. Markörer 
och omarkerat radbyte, åtföljt av markör, är inte förbehållet en viss syntaktisk nivå, utan 
återfinns på samtliga. Vidare finns fyra olika markörtyper. Två av dem är endast belagda en 
gång vardera. Den ena består av ett krysselement med lodräta linjer som är placerat i 
inskriftens inledning. Den andra består av ett hammarliknande tecken och två punktelement, 
och tycks ha en tematiskt strukturerande funktion. Den avgränsar nämligen, tillsammans med 
ett markerat radbyte, den inledande prosatexten från runinskriftens avslutande textparti på 
vers. Vad gäller de återstående två markörtyperna, bestående av ett respektive två punkt-
element, tycks dessa inte ha givits olika typer av syntaktiskt strukturerande funktioner. 
Snarast verkar de vara fördelade på olika rader. Belägg på markörtypen med ett punktelement 
återfinns framförallt på rad ett, två, tre och fem, medan belägg på markörtypen med två 
punktelement främst finns på rad fyra och sju. På övriga rader är markörtyperna fördelade 
ungefär jämt. 

Om den hammarliknande markörtypen skriver Moltke (i DR:1007) att den kan ses som 
motsvarande Tor-vige-formler (se avsnitt 2.2.4.1). För att dra en sådan parallell måste dock 
tecknet ifråga kunna identifieras som en hammare. Det är tveksamt om så kan göras vad gäller 
markörtypen på Öl 1. I två inskrifter, DR 26 och DR 48, som Moltke nämner, är det 
otvivelaktigt fråga om hammarformer. Tecknet på Öl 1 liknar dock inte dessa utan förs till 
vad Moltke kallar för stiliserade hammartecken. Varianter på en sådan form finns även på 
DR 120 och DR 331. De stiliserade hammarformerna skulle dock lika gärna kunna ses som 
varianter av krysselementet med lodräta linjer. Särskilt gäller detta tecknet på DR 331 som 
endast består av två linjer ı–. 50 Formen ı– finns enligt Stille (1999:118) även på U 749 och 
U 770. I dessa två uppländska inskrifter finns ingen anledning att förbinda ı– med en 
Torshammare, och Moltkes koppling till en sådan hammare för formen ı– på DR 331 måste 
också ses som osäker. Vad gäller den hammarliknande markörtypen på Öl 1 liknar detta till 
viss del tecknet på DR 120, vilket är den av de stiliserade formerna som enligt Moltke är mest 
hammarlik. Att säkert bestämma markörtypen på Öl 1 som ett hammartecken, istället för ett 
mer dekorerat krysselement, låter sig dock inte göras.  

                                                 
50 Värt att nämna är att en liknande markörform finns på Öl 1, dock i raderna med latinska bokstäver, varför 
markören ifråga inte ingår i min undersökning. 
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2.2.2.1 Sammanfattning 

Bland gruppen yngre Götalandsinskrifter avviker Ög 38 genom att inte innehålla inter-
punktion alls. Övriga inskrifter har interpunktion i nästan varje syntaktisk gräns, och 
strukturerar på så sätt inskriftens syntax systematiskt. Vissa avvikelser finns i form av gränser 
som saknar interpunktion. På Öl 1 kan detta framförallt kopplas samman med en artikulerande 
funktion, medan det på Ög 81 förekommer i en viss syntaktisk förbindelse, närmare bestämt 
mellan preposition och rektion. Den utelämnade interpunktionen på Ög 81 är dock endast 
osystematisk i liten utsträckning eftersom den återfinns på den lägsta nivån fem. Öl 1 
innehåller en markörtyp i form av ett hammarliknande tecken följt av två punktelement, unikt 
i mitt material. Markörtypen kan dock inte säkert kopplas samman med en Torshammare. Den 
har utöver sin syntaktiskt strukturerande funktion även använts för att märka ut en tematisk 
gräns. Torkel har signerat alternativt tillskrivits Ög 81, Ög 82, Ög 83, Ög 84† och Ög 165. 
Dessa uppvisar ett likartat interpunktionsbruk. Då markerade sidbyten finns avgränsar dessa 
satser, samt tematiska gränser. Radbyte som inte åtföljs av markör används inte för att 
syntaktiskt strukturera inskriften. Ög 165 avviker genom att vara mest osystematisk. En gräns 
utan interpunktion återfinns på nivå två, medan de lägre syntaktiska gränserna är markerade.  

2.2.3 Det danska materialet – Helnæs-Gørlev   

Sammanlagt 15 inskrifter från perioden Helnæs-Gørlev ingår i min undersökning. Inlednings-
vis kommer de jylländska inskrifterna att presenteras, därefter de från Fyn. Till sist presen-
teras inskrifter från Själland, Skåne och Blekinge i ett gemensamt avsnitt.  

2.2.3.1 Jylland  

Från Jylland kommer endast tre inskrifter, DR 17, DR 144 och DR NOR1988;5. På DR 17 
och DR 144 används interpunktion på ett systematiskt sätt, eftersom samtliga syntaktiska 
gränser här innehåller markörer (se tabell 10). Den korta inskriften på DR 17 har endast en 
markörtyp representerad. På den lite längre DR 144 finns dock två markörtyper med olika 
syntaktiskt strukturerande funktioner. De tre markörbelägg som finns i gränser på nivå två och 
tre består av två korta lodräta streck, medan de markörbelägg vilka placerats i gränserna på 
nivå fyra och fem, samt i inskriftens avslutning, består av ett kort lodrätt streck.  

DR NOR1988;5 utgör en mycket svårtolkad inskrift. Jag har endast inkluderat de 
syntaktiska gränser som framstår som relativt säkert fastställda. Utifrån detta ter sig inter-
punktionen i tabell 10 som systematisk, då varje syntaktisk gräns har interpunkterats. Tittar 
man närmare på inskriften finns dock exempel på runföljder som förmodligen ska identifieras 
som separata ord, vilka inte har avgränsats från intilliggande runor med interpunktion. Det 
gäller till exempel afr aft asini fauþr där den andra och fjärde runföljden tolkats ... æft ... 
faþur ’…in memory of…father’.51 Eftersom det är osäkert vilken typ av syntaktisk gräns det 
rör sig om är de inte medtagna i analysen. På grund av denna omständighet är det dock svårt 
att säkert bestämma principen bakom interpunktionen på DR NOR1988;5.  

                                                 
51 Transkribering och den engelska översättningen är hämtad från SRD. 
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Tabell 10. Interpunktion i Helnæs-Gørlev-inskrifter från Jylland.  

Nivå Gräns DR 17 DR 144 DR NOR1988;5 Totalt 
- I avslutningen  1M  1M 
2 Subj. – predikatsled  1M 1M 2M 
3 Satsled – satsled  2M 1M 

1M* 
4M 

HO – app.  1M  1M 
Fras – konjn    1M 1M 

4 

Konjn – fras   1r 1r 
5 Frasled – frasled 1M? 3M  4M 
6 Morfem – morfem    1M 1M 

2.2.3.2 Fyn      

Inskrifterna från Fyn av typen Helnæs-Gørlev uppvisar en varierad användning av inter-
punktion. Inskrifterna kan, med utgångspunkt i huruvida interpunktion i form av markörer 
används eller ej, delas i två grupper. Den första, där markörer används, presenteras i tabell 11.  

Interpunktionen i de två korta inskrifterna på DR 188† och DR 211 är systematisk i den 
bemärkelsen att den finns i varje syntaktisk gräns. Sambandet mellan olika markörtyper och 
deras funktion går inte att undersöka eftersom det på DR 188† inte har etablerats några 
markörtyper, och på DR 211 finns bara en typ representerad. 

Tabell 11. Interpunktion i Helnæs-Gørlev-inskrifter från Fyn (med markörer). 

Nivå Gräns DR 188†  DR 211   Totalt 
1 Sats – satsfragment  1r 1r 
2 Subj. – predikatsled 1M?  1M 
3 Satsled – satsled 1M? 1M 2M 
5 Frasled – frasled 1M?  1M 

Den grupp inskrifter från Fyn, som inte har interpunktion i form av markörer, utgörs av 
DR 189†, DR 190, DR 192 och DR 193. Dessa presenteras i tabell 12. Två av inskrifterna, 
DR 190 och DR 192, är signerade av ristaren Åver, medan DR 189 † har attribuerats till 
densamme (SRD). En identisk interpunktionsprincip tycks ha används i dessa tre inskrifter. 
Den består i att interpunktion finns i form av radbyten, vilka dock inte tycks ha använts för att 
strukturera inskriftens syntax på ett systematiskt sätt, det vill säga interpunktionen verkar inte 
betingas av nivån på de syntaktiska gränserna. Omarkerade radbyten används på DR 190 för 
att separera en av de två satsgränserna på nivå ett, en av de tre gränserna på nivå fem, samt en 
icke-syntaktisk gräns på nivå sex. Övriga gränser på nivå ett och fem, samt på nivåerna 
däremellan, interpunkteras inte. Liknande mönster, att majoriteten av gränserna på högre 
nivåer lämnas utan interpunktion trots att vissa gränser på lägre nivåer innehåller radbyte, 
uppvisar DR 192 och DR 189†. Att uttala sig med säkerhet om interpunkteringen på DR 189† 
är dock svårt eftersom äldre källor endast återger texten fragmentariskt. Intrycket är emellertid 
att runtexterna på DR 190, DR 192 och möjligen DR 189† inte har avpassats för att radbytena 
ska kunna användas som ett systematiskt syntaktiskt strukturerade verktyg. Troligen har 
ristaren istället låtit stenytans begränsningar avgöra när radbytet skulle ske, utan hänsyn till 
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vilken språklig enhet som avgränsades. DR 193 innehåller bara en gräns mot en otolkad 
runföljd, varför det om denna inskrift inte kan sägas mer än att ingen interpunktion används. 

Tabell 12. Interpunktion i Helnæs-Gørlev-inskrifter från Fyn (utan markörer). 

Nivå Gräns DR 
189† 

DR 
190 

DR 
192 

DR 
193 

Totalt 

- Satsfragment – otolkad runföljd    1u   1u 
Sats – sats 1u*  1r* 

1u*  
1r/R52 
1u 

 1 
 

Sats – bisats   1u  

  1r/R 
  1r  
  4u 

Subj. – predikatsled  1u 1u  2 
Rel. part. – bisatskärna    1u  

  3u 

Satsled – satsled 2u* 2u 4u 
1r 

 

App. (omramning) – satsled  1u   

3 
 
 

Satsled – app. (omramning)  1u   

  1r 
10u 
 

4 HO – apposition   1u     1u 
5 Frasled – frasled 

 
1r 1r 

2u 
3u    2r 

  5u 
6 Morfem – morfem  1r     1r 
8 Fonem – fonem   1r    1r 

Ett av radbytena på DR 190 respektive DR 192 tycks dock ha en tematiskt strukturerande 
funktion, i och med att det separerar inskriftens avslutande ristarformel. Av inskrifts-
formlerna är ristarformeln den tematiska enhet som särskilt ofta avgränsades från övrig text 
(Bianchi 2010:112). De föregående satserna, vilka inte separerats, innehåller en minnesformel 
inklusive tilläggande information om den döde. Raderna på DR 190 och DR 192 har dessutom 
arrangerats så att den sista raden med ristarformeln särskiljs grafiskt från de övriga raderna, 
även om denna särskiljning inte räcker för att klassa det sista radbytet som markerat. De tre 
första raderna löper bustrofedon och slutet på en rad befinner sig därmed i direkt anslutning 
till nästa rads början. Detta gäller däremot inte för den avslutande raden som läses i samma 
riktning som den näst sista raden. Att just detta avslutande radbyte särskiljs visuellt från de 
övriga stärker antagandet om dess avvikande funktion.    

Den interpunktion som finns på DR 190 och DR 192 ger inte mycket hjälp till att 
identifiera syntaktiska gränser. Just här används emellertid andra verktyg för att ge läsare 
sådan information. Vid de tillfällen ett ord avslutas med en runform, identisk med den som 
inleder nästföljande ord, har likadana runformer ristats två gånger. Ristaren har på så sätt givit 
en fingervisning om var ordgränsen går. Det gäller två n-runor på DR 190: rHuulfR sati stain 
nuRa kuþi Roulfʀ satti sten, nøʀa goþi ’Roulv, næsboernes gode, satte stenen’, samt i-runorna 
på DR 192: Aft ruulf stotR [st]Ain sAsi is uAs nuRa kuþi Æft Roulf stændr sten sasi, æs war 

nøʀa goþi ’Efter Roulv, som var næsboernes gode, står denne sten’. Så som framgår av 
skrivningarna rHuulfR och ruulf finns en dubbelskrivning även i en morfologisk gräns. 

                                                 
52 Anledningen till att radbytet inte säkert kan kategoriseras är att denna del av inskriften är skadad. De 
teckningar som finns tillgängliga där radbytet avbildas ger olika besked om huruvida ett visuellt avbrott kan ha 
funnits mellan raderna ifråga (se DR Atlas pl. 461–462). 
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2.2.3.3 Själland, Skåne och Blekinge 

Den tredje och sista gruppen av Helnæs-Gørlev-typ består av inskrifter från Själland, DR 221, 
DR 239, DR 248 och DR 250, samt en inskrift från Skåne, DR 333, respektive Blekinge, 
DR 356. Samtliga inskrifter redovisas i tabell 13. 

Tabell 13. Interpunktion i Helnæs-Gørlev-inskrifter från Själland, Skåne och Blekinge. 

Nivå Gräns DR 
221 

DR 
23953 

DR 
248 

DR 
250 

DR 
333 

DR 
356 

Totalt 

- I avslutningen    1M  1M 2M 
- Sats – futhark / futhark – sats 

 
 1rM 

1M 
    1rM 

1M 
Sats – chiffer / chiffer – sats  1SM 

1M? 
    1 

 
Sats – sats   1r*     

1SM 
1M 
1r  

2 Subj. – predikatsled  1M 
1u 

    1M 
1u 

3 Satsled – satsled 1u 2M 
4u 

  1M 1M 4M 
5u 

App. – app.    1M    
(attr. HO) – app.   1M 1M   

5M 
1u  

HO – app.     1M? 1M? 

4 
 

Fras – fras (asyndes)  1u*     
 

5 Frasled – frasled 1u 2u 1M 
1RM 
2u 

1r 1M? 
1u 

1u 1RM 
2M 
1r 
7u 

6 Morfem – morfem   1M     1M 

DR 221 består av två inskriftsidor, med en lodrät rad av runor på vardera. Båda raderna läses 
nedifrån och upp. Läsordningen som förespråkas i DR:273 är sida §A (karþi þiauþui!r) och 
därefter sida §B (aft aþisl "umarutrkau), vilket har tolkats Gærþi Þiuþwær/Þiuþwi æft Aþisl 
... ’Thjodver (el. Thjodvi) gjorde (mindesmærket) efter Adils …’. Jag väljer att läsa sidorna i 
omvänd ordning. Den lodräta runföljden på sida §B sträcker sig ända upp till stenens övre 
kant, medan raden på sida §A avslutas ett gott stycke innan. Intrycket är därmed att sida §B, 
där hela ristningsytan utnyttjats, ristats först och att hela ytan på sida §A därefter inte krävts 
för att avsluta inskriften. En säker parallell till att inskrifter inleddes med aft -- finns på 
DR 192, samt en geografisk mer avlägsen på Ög 136. Nielsen (i DR:880) menar även att en 
sådan formulering möjligen kan ha inlett DR 189† och DR 323†. Enligt läsordningen i DR 
inleds DR 221 av ett finit verb följt av ristarens eller resarens namn. Endast en parallell, 

                                                 
53 Jag har här fört gränserna mellan satser och chiffer till nivå ett. Med utgångspunkt i diskussionen i DR:813–
814 skulle ett sätt att förstå det upplösta chiffret kunna vara att se det som ett satsfragment, bestående av tre 
asyndetiskt samordnade nominalfraser, þistill, mistill, kistill, vilket översätts ’tidsel, mistelten, lille kiste’ i DR: 
813–814. Eftersom det i chiffrets runföljd inte går att identifiera några egentliga ordgränser kommer inte 
gränserna mellan de tre samordnade nominalfraser att inkluderas i undersökningen (till skillnad från de olika 
talchiffren på Ög 136, vars ordgränser inkluderas). Gränsen mellan sats och futhark på DR 239 har inte förts till 
någon nivå eftersom futharken inte har något språkligt innehåll. Gränsen mellan denna runföljd och en sats borde 
därför inte ses som en syntaktisk gräns.  
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DR 356, nämns som stöd för en sådan inskriftsinledning. Enligt min föreslagna läsordning av 
DR 221 startar läsningen i den vänstra av de två lodräta raderna. Bland Helnæs-Gørlev-
inskrifterna finns exempel på ett liknande upplägg på DR 239, DR 248 och DR 250. Endast 
på DR 356 läses den högra raden först. Till skillnad från de övriga nämnda exemplen, samt 
DR 221, löper dock raderna på DR 356 bustrofedon. Samtliga nämnda inskrifter skiljer sig 
dock från DR 221 genom att raderna ifråga befinner sig på samma inskriftsida.   

Interpunktionsbruket i de korta inskrifterna på DR 221 och DR 250 är systematiskt i den 
bemärkelsen att den förstnämnda inte uppvisar interpunktion, och den sistnämnda har 
interpunktion av någon typ i varje syntaktisk gräns. Så som tidigare visats innehåller dock 
inskriften på DR 221 ett radbyte. Den syntaktiska gränsen som markeras kan emellertid inte 
identifieras på grund av den otolkade runföljden i slutet på sida §B.  

I tabell 13 finns ytterligare fyra inskrifter, DR 239, DR 248, DR 333 och DR 356. De 
utgörs av något längre texter, vilka med undantag av DR 248 består eller har bestått av 
fullständiga satser. I dessa fyra inskrifter framträder ett mönster där gränser mellan språkliga 
segment på de fyra högsta nivåerna ofta innehåller interpunktion, medan gränserna på nivå 
fem är interpunkterade i mindre utsträckning. DR 356 är mest systematisk eftersom gränserna 
på nivå tre och fyra är interpunkterade medan den på nivå fem inte är det. DR 248 och 
DR 333 är däremot något osystematisk eftersom bara vissa gränser på nivå fem 
interpunkterats, samt på DR 248 även en icke-syntaktisk gräns på nivå sex. Den uteblivna 
interpunkteringen på nivå fem tycks i dessa fall inte vara betingade av en artikulerande eller 
tematiskt strukturerande funktion. Däremot tycks radbytet på DR 248, förutom en syntaktiskt 
strukturerande, även ha en tematiskt strukturerande funktion eftersom det separerar texten 
med resultatet att sonens och faderns namn inleder var sin inskriftsrad.  

Endast på DR 239 finns fullständiga satser bevarade och därmed också satsgränser. 
Interpunktionen i denna inskrift framstår vid en första anblick som mer osystematisk jämfört 
med de övriga. Satsgränser på nivå ett har alltid interpunktion. Däremot är inte alla gränser på 
nivå två interpunkterade, trots att gränser på lägre nivåer är det. Detta kan inte förklaras 
genom att interpunktionen uppbär andra typer av funktioner än en syntaktiskt strukturerande. 
Däremot tycks olika interpunktionsprinciper ha tillämpats i inskriftens första sats jämfört med 
i de två avslutande.54 I den inledande satsen interpunkteras gränserna på nivå två och tre, men 
inte på nivå fem. I de två sista satserna finns däremot interpunktion endast i satsgränser. Det 
är alltså här de fem gränserna utan interpunktion på nivå två och tre återfinns (se tabell 14). 
Jörgensen (1973:120–121) nämner ett liknande fenomen i sitt material, där varje ordgräns i de 
inledande satserna innehåller markör, medan en avlutande sats inte innehåller interpunktion 
alls. Exempel på en liknande interpunktering förekommer även på andra håll i mitt material.55  

Att ristaren av DR 239 har tillämpat olika principer för interpunktion i inskriftens början 
jämfört med dess avslutning kan möjligen sättas i samband med fördelningen av inskriftens 

                                                 
54 Då jag skriver om tre satser på DR 239 bortser jag från vad som troligen är början på en fjärde sats i 
inskriftens sista rad. Den skadade runföljden tillåter bara tolkningen av två inledande personnamn i nominativ. 
Gränsen mellan dessa är inte interpunkterad och förs till nivå fyra (samordnade fraser utan konjunktion). Att 
denna gräns saknar interpunktion stödjer alltså antagandet om att ristaren har tillämpat en annan 
interpunktionsprincip i inskriftens senare del.  
55 Förutom DR 239 uppvisar DR 42, DR 160 och DR 230 tendenser till att olika interpunktionsprinciper har 
tillämpats i olika delar av inskriften.  
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två markörtyper. Markörtyperna tycks inte ha olika syntaktiskt strukturerande funktion, utan 
belägg på den med flest ingående element återfinns i inskriftens första hälft, och markörtypen 
med färre element återfinns i inskriftens avslutning. Inskriftens första fem belägg tillhör 
markörtypen med tre punktelement, medan inskriftens sjätte markörbelägg hör till markör-
typen med två punktelement. Även inskriftens sjunde markörbelägg tycks höra till det 
sistnämnda. Detta har dock angivits som osäkert läst och inkluderas därför inte i form-
analysen. Intrycket är emellertid att ristaren utformat interpunktionen i inskriftens inledning 
med större omsorg, jämfört med i dess avslutning. Detta gjordes både genom att avgränsa 
språkliga enheter på lägre nivåer och genom att använda markörer med fler element.56  

Tabell 14. Interpunktionen på nivå två och tre på DR 239, fördelade på inskriftens tre satser. 

Nivå  Sats på DR 239 Interpunktion  
1:a satsen 1M 
2:a satsen  - 

2 

3:e satsen 1u 
1:a satsen 2M 
2:a satsen  2u 

3 

3:e satsen 3u 

Det finns också en tendens på DR 239 att olika interpunktionstyper har givits olika syntaktiskt 
strukturerande funktioner. Rad- och sidbyten, oftast åtföljda av markörer, används endast för 
att markera gränser på nivå ett, samt vid ett tillfälle för att avgränsa en sats från futhark-
runföljden. Markörer verkar däremot inte förbehållna en viss syntaktisk gräns utan återfinns 
förutom på nivå ett också på nivå två och tre. Förutom på DR 239 återfinns flera markörtyper 
endast på DR 250. Eftersom dessa endast representeras av ett belägg, är det emellertid svårt 
att säga något om skillnader i funktion.  

2.2.3.4 Sammanfattning  

Det finns exempel på framförallt tre typer av principer för interpunktion bland inskrifterna 
från perioden Helnæs-Gørlev. Den första typen representeras av DR 189†, DR 190, DR 192 
och DR 193 från Fyn och DR 221 från Själland. Här används inte interpunktion för att 
strukturera inskriftens syntax systematiskt. I andra änden av skalan finns inskrifter där 
interpunktion används systematiskt i den bemärkelsen att sådan finns i varje syntaktisk gräns. 
Dessa är i regel mycket korta inskrifter. Hit hör de två jylländska inskrifterna DR 17 och 
DR 144, samt DR 188† och DR 211 från Fyn, och DR 250 från Själland.  

Det är först i den tredje gruppen som man kan se att de syntaktiska gränsernas nivå har 
betydelse för om dessa gränser interpunkteras eller ej. Gruppen består av DR 239, DR 248, 
DR 333 och DR 356, från Själland, Skåne respektive Blekinge. Här används interpunktion i 
form av markörer i större utsträckning för att separera språkliga enheter på högre syntaktiska 
nivåer, som satser, satsled och gränser gentemot appositioner, medan språkliga enheter på 
lägre nivåer, som gränser mellan frasled, oftare lämnas utan interpunktion.  

                                                 
56 Förutom på DR 239 finns det också på DR 41, DR 42, Ög 165 och Öl 1 tendenser till att olika markörtyper 
företrädesvis används i skilda delar av inskriften.  
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Tydligast syns på DR 144 att olika typer av interpunktion, i detta fall olika markörtyper, 
har skilda syntaktiskt strukturerande funktioner. En tendens finns också på DR 239 att rad- 
och sidbyten endast används på högre nivåer, medan markörer brukas mer fritt.  

2.2.4 Det danska materialet – för-Jelling 

Gruppen som typologiserats som för-Jelling består av nio inskrifter. Först presenteras de 
inskrifter som kommer från Jylland, därefter inskrifter från Fyn och Själland.  

2.2.4.1 Jylland 

Från Jylland kommer sex för-Jelling-inskrifter. Först behandlas de fyra som har interpunktion 
i form av markörer (se tabell 15). I tre av dessa inskrifter, DR 15, DR 29 och DR 70, 
innehåller varje syntaktisk gräns interpunktion, framförallt i form av markörer. Detta gäller 
med ett undantag även för den fjärde DR 26. Inskrifternas syntax struktureras därmed i stort 
sätt helt systematiskt. Endast på DR 26 kan en skillnad i funktion ses mellan olika typer av 
interpunktion. Inskriften innehåller fyra markörtyper, varav två utgörs av hammartecken och 
är unika i mitt material. De återstående två markörtyperna byggs upp av två respektive tre 
punktelement. Dessa två har olika syntaktiskt strukturerande funktioner. Markörtypen med 
färre element finns i gränser på den lägre nivån fem, medan markörtypen med fler element, 
finns i gränser på de högre nivåerna två, tre och fyra. De två markörtyperna har också 
behandlats olika. Ristaren har upplåtit motsvarande plats som annars givits åt inskriftens runor 
åt de tre beläggen på markörtypen med tre element. För de två beläggen på markörtypen med 
två element har däremot inget extra rum mellan de två intilliggande runorna gjorts. Intrycket 
är att dessa, till skillnad från beläggen med tre element, möjligen kan ha lagts till i efterhand. 
Platsbristen kan därmed ha varit en bidragande orsak till att endast två element använts istället 
för tre. Dock medför även ett sådant scenario att ristaren i första hand har interpunkterat de 
syntaktiska gränser som befinner sig på de högre nivåerna, vilket alltså innebär att 
interpunkteringen är systematiskt gjord.  

De två markörtyper som består av hammartecken har inte samma strukturerande funktion. 
Den första separerar tillsammans med ett sidbyte en preposition från sin rektion. Den andra 
avslutar inskriften. De två hammartecknen är dock konsekvent placerade, nämligen i slutet på 
var sin inskriftsrad. En möjlig gemensam funktion hos de två markörerna menar Moltke 
(i DR:1007) består i att de motsvarar en Tor-vige-formel. Formeln ifråga återfinns på tre 
danska runstenar.57 Den typologiskt äldsta utgörs av DR 209. Denna inskrift tillhör, liksom 
DR 26, för-Jelling och formeln lyder där þur ' uiki ' þasi ' runaR Þor wigi þæssi runaʀ ’Thor 
vie disse runer’. Innebörden är enligt Moltke (i DR:1007) att minnesmärket härmed vigts åt 
guden Tor och därmed står under hans beskydd. En förutsättning för att koppla markörerna på 
DR 26 till Tor-vige-formeln är att formelementet ifråga verkligen kan identifieras som en 
hammare. Att så kan göras råder det dock ingen tvekan om. Moltke skriver dessutom att 
hamrarna på DR 26 liknar silverfynd av vikingatida amuletthammare. Enligt mig är dock 

                                                 
57 DR 110, DR 209 och DR 220. 
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antagandet att markörerna skulle utläsas som en Tor-vige-formel mindre troligt. Det faktum 
att de förekommer två gånger, och dessutom en gång mitt i en prepositionsfras, talar mot 
detta. I inskrifter med en faktisk Tor-vige-formel upprepas denna aldrig. Ett rimligare 
antagande är att hammaren på ett mer allmänt plan uppfattades som en symbol för guden Tor, 
eller den makt som tillskrevs honom. Detta skulle därmed kunna klassas som en avbildande 
funktion hos interpunktionen, som Dahl (ms:95–96) räknar med i sin analysmodell (se avsnitt 
1.7). Vidare kan det faktum att två hammartecken används på DR 26 kanske ha motiverats av 
inskriftens upplägg; inskriftens rader avslutas i båda fallen med en hammare. Placering och 
antal skulle därmed kunna vara estetiskt motiverat och markörerna kan därmed även ha en 
dekorativ funktion, utöver sin symboliska betydelse.  

Tabell 15. Interpunktion i för-Jelling-inskrifter från Jylland (med markörer). 

Nivå Gräns DR 15 DR 26 DR 29 DR 70 Totalt 
- I inledningen 1M    1M 
- I avslutningen 1M 1M 1M  3M 
2 Subj. – predikatsled  1M 1M  2M 
3 Satsled – satsled  1M 

1u 
1rMM  1rMM 

1M 
1u 

HO – app.  1M 1M  
Fras – konjn   1rM 

1M 
 

4 
 

Konjn – fras   2M  

1rM 
5M 
 

5 Frasled – frasled  1sM 
2M 

2M 1M 1sM 
5M 

6 Morfem – morfem    1M  1M 

Vidare verkar sidbytet på DR 26, utöver sin funktion att markera en syntaktisk gräns, också ha 
en tematiskt strukturerande funktion. Att ristaren byter sida mitt i prepositionsfrasen innebär 
att namnen på de två personer som nämns i inskriften, resaren och den avlidna, inleder var sin 
inskriftsrad. Den första raden består av Rafnunga-Tofi hio runaʀ þæssi æft ’Tue, Ravns 
ætling, huggede disse runer efter’ och den andra av Þorwi, drotning sina ’Thyre, sin 
’dronning’’. Exempel på att personer i inskriften på ett liknande sätt tillägnas var sin inskrifts-
rad finns i Bianchis (2010:86) material. Textenheterna avgränsas där genom en övergång 
mellan två inskriftsslingor, vilket påminner om det sidbyte som tematiskt strukturerar 
inskriften på DR 26. Även på DR 29 kan man möjligen se en ansats till liknande tematisk 
strukturering. Ett radbyte görs med resultatet att inskriftens sista rad inleds med den avlidnas 
namn. Inskriftens andra radbyte har dock inte givits en tematiskt strukturerande funktion.  

Slutligen finns som tidigare sagts en avvikelse från den annars systematiskt strukturerade 
texten på DR 26. En gräns på nivå tre saknar interpunktion, samtidigt som samtliga gränser på 
de lägre nivåerna fyra och fem är markerade. Gränsen utan interpunktion finns mellan 
satsleden runaʀ þæssi och æft Þorwi. Denna avvikelse kan inte på ett självklart sätt förklaras 
genom att inskriftens interpunktion primärt innehar en tematiskt strukturerande eller en 
artikulerande funktion. En möjlig förklaring är att en markör en gång faktiskt funnits där. 
Inskriftsradens undre del är nämligen skadad i detta parti. En sådan lösning är tilltalande, 
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eftersom en gräns på en relativt hög syntaktisk nivå annars skulle sakna en markör utan 
synbar orsak, i en inskrift vars interpunktion i övrigt framstår som mycket genomtänkt. 

I tabell 16 presenteras de två inskrifter från Jylland som inte har interpunktion i form av 
markörer. Vad gäller den korta inskriften på DR 105 har de två syntaktiska gränserna 
strukturerats systematiskt. Gränsen som tillhör den högre syntaktiska nivån har inter-
punkterats, men inte den lägre. DR 34 utgörs av ett fragment. Eftersom det inte går att säga 
vad som funnits på de nu bortslagna delarna är det svårt att uttala sig om hur interpunktionen 
egentligen sett ut.   

Tabell 16. Interpunktion i för-Jelling-inskrifter från Jylland (utan markörer).  

Nivå  Gräns DR 105 DR 34  Totalt 
1 Satsfragment – satsfragment  1s  1s 
2 Subj. – predikatsled  1u 1u 
3 Satsled – satsled  1u 1u 
5 Frasled – frasled 1u  1u 

Intressant i sammanhanget är att samme ristare, Tuve, som har signerat DR 26, och som 
möjligen ansvarar för DR 29, också tillskrivits DR 34 (Moltke i DR:931). Om Tuve står 
bakom dessa tre inskrifter tycks han ha tillämpat något olika principer för interpunktion i var 
och en. Två syntaktiska gränser går fortfarande att identifiera på DR 34. Medan ingen av 
dessa är interpunkterade, markeras samtliga gränser på DR 26 och DR 29, med ett undantag 
på DR 26. DR 26 å andra sidan skiljer sig från DR 29 genom att inskriftens interpunktions-
princip är mycket mer komplex.  

2.2.4.2 Fyn och Själland 

Två inskrifter, DR 202 och DR 209, från Fyn och en, DR 230, från Själland presenteras i 
tabell 17. Sote har signerat DR 209, medan DR 202 och DR 230 har attribuerats till honom 
(Moltke i DR:933). Interpunkteringen i den kortaste av inskrifterna, DR 202, strukturerar 
inskriftens syntax på ett systematiskt sätt, i den bemärkelsen att interpunktion finns i varje 
syntaktiskt gräns. Även en icke-syntaktisk gräns på nivå sex innehåller en markör. I inskriften 
finns interpunktion i form av markörer samt omarkerade radbyten. De sistnämnda finns i en 
gräns på nivå fyra respektive fem. Övriga syntaktiska gränser på dessa två nivåer innehåller 
markörer. De två interpunktionstyperna har därmed likartade syntaktiskt strukturerande 
funktioner. Att endast markörer återfinns på nivå två och tre har snarast att göra med att 
markörer kunde användas friare jämfört med radbyten, inte att de uppbär annorlunda 
syntaktiskt strukturerande funktioner. Ett av radbytena, det på nivå fem, tycks förutom en 
syntaktiskt strukturerande funktion även strukturera texten tematiskt. Radbytet innebär att 
inskriftens två första rader inleds av resarens respektive den dödes namn, vilka på så sätt 
tillägnas var sin inskriftsrad. Dock markerar inte inskriftens andra radbyte en tematisk gräns. 

Både DR 209 och DR 230 består av långa inskrifter. Av de två uppvisar DR 209 mest 
systematik i struktureringen av inskriftens syntax. Det finns emellertid två motstridiga 
tolkningar av prepositionsfrasens rektion på sida §A. En förespråkas i DR:252–253 och en 
annan av Kousgård-Sørensen (1989). Eftersom ett av Kousgård-Sørensens (s. 18–22) huvud-
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argument är att inskriftens interpunktion stödjer hans tolkningsförslag, kan jag inte använda 
mig av hans tolkning för att undersöka interpunktionen ifråga. Jag har därför valt att utesluta 
det aktuella textpartiet ur den funktionella analysen.  

Tabell 17. Interpunktion i för-Jelling-inskrifter från Fyn och från Själland. 

Nivå Gräns DR 202 DR 209  DR 230 Totalt 
Sats – sats   2S 

  1r 
1M 
1S 

Konjn – sats med ellips    1M 1M 

Konjn – bisats med ellips  1r 1u 
Konjn – sats  1M  
Sats – bisats  1M 1M 
Bisats – konjn  1M 1S 

1 

Sats – konjn  2M 1M 

  4S 
10M 
  2r 
  1u 
 
 

Subj. – predikatsled 1M 4M 2M 
1u  

2 

Rel. part. – bisatskärna   1M 1u 

  8M 
  2u 

3 Satsled – satsled 2M 10M 
2r 

5M 
4u 

17M 
  2r 
  4u 

HO – app. 1M  2M  
HO – app. (binamn) 1r   
App. – app.  1M  1M 

1r 
Konjn – fras   1u 

4 
 

Frasled – samordnad fras / 
samordnad fras – frasled  

  1R 
1r 
1u 

  1R   
  5M 
  3r 
  2u 

5 Frasled – frasled 3M 
1r 

11M 
3r 
2u 

4M 
1M? 
1r 
3u 

19M 
  5r 
  5u 

6 Morfem – morfem 1M     1M 
7 Morfem – morfem      1r    1r 
8 Fonem – fonem      1r    1r 

Interpunktionen på DR 209 styrs av höjden på de syntaktiska gränserna på så sätt att samtliga 
gränser på nivå ett, två och tre interpunkteras. Först på den lägre nivån fem dyker gränser utan 
interpunktion upp. Typerna av interpunktion på DR 209 består av omarkerat radbyte, 
markerat sidbyte och markörer. Av dessa tre tycks endast det markerade sidbytet ha varit 
förbehållet att markera en viss syntaktisk gräns, den mellan två satser. Förutom en syntaktiskt 
strukturerande funktion tycks de dessutom användas för att strukturera inskriften tematiskt. 
De två markerade sidbytena delar inskriften i tre partier, de första två inledds av var sin 
minnesformel och den avslutande består av en förbannelseformel. Alla tematiska gränser 
markeras dock inte på detta sätt. I det andra textpartiet ingår förutom en minnesformel också 
en ristarformel samt en Tor-vige-formel. Den förstnämnda avgränsas inte alls med någon 
särskild typ av interpunktion. Tor-vige-formeln däremot är placerad i den sista raden på 
stenens baksida. De föregående raderna löper bustrofedon, vilket innebär att slutet på en rad 
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befinner sig i direkt anslutning till nästa rads början. Den sista raden däremot läses i samma 
riktning som den näst sista och är på så sätt avskild visuellt från de föregående raderna, dock 
inte i tillräckligt hög utsträckning för att bedömas som ett markerat radbyte.58  

Till skillnad från sidbytet är varken det omarkerade radbytet eller markören förbehållen 
en viss syntaktisk nivå. Värt att nämna är att det omarkerade radbytet på DR 209 ses som 
systematiskt använt, trots att det återfinns sporadiskt på flera olika syntaktiska nivåer (jfr t.ex. 
Ög 136). Anledningen är att radbytet här kompletterar markörerna. De två typerna av inter-
punktion märker ut majoriteten av gränserna på nivå ett, tre och fem. Därigenom kan de också 
sägas ha liknande syntaktiskt strukturerande funktioner. Det finns emellertid även exempel på 
att det omarkerade radbytet används osystematiskt och på ett sätt som avviker från det nyss 
beskrivna mönstret. Radbyte finns nämligen i två fall i icke-syntaktiska gränser på nivå sju 
och åtta. Att endast omarkerade radbyten och inte markörer återfinns på dessa nivåer, kan 
tyda på att det snarast är ristningsytans begränsningar som ligger bakom interpunkteringen av 
de icke-syntaktiska gränserna.  

Interpunktionen på nivå fem på DR 209 är möjligen något osystematisk, eftersom två av 
sexton gränser saknar interpunktion. Inga lägre syntaktiska gränser finns dock vilka skulle 
kunna ha markerats. Att interpunktionen har utelämnats kan inte tillskrivas en tematiskt 
strukturerande eller en artikulerande funktion.  

Om det finns tendens till osystematisk strukturering på DR 209, så är den ännu större på 
DR 230. På samtliga syntaktiska nivåer interpunkteras majoriteten av gränserna, medan det 
samtidigt finns gränser inom varje syntaktisk nivå som saknar interpunktion. Att den 
syntaktiska nivån till viss del har varit bestämmande för interpunkteringen visar sig dock i att 
något färre gränser saknar interpunktion på de högre nivåerna ett och två, jämfört med de 
lägre nivåerna tre och fem.  

De olika interpunktionstyperna tycks inte ha givits olika syntaktiskt strukturerande 
funktioner. Möjligen finns en tendens att markerade och omarkerade radbyten används för att 
strukturera gränser på en lägre syntaktisk nivå, medan markerade sidbyten, i likhet med 
användningen på DR 209, utnyttjas för att markera gränser på en högre nivå. Som komple-
ment till dessa tre interpunktionstyper används markörer på samtliga syntaktiska nivåer. I 
likhet med DR 209 finns ett markerat sidbyte på DR 230 i en tematisk gräns mellan två satser, 
närmare bestämt mellan avsnittet bestående av minnesformel inklusive information om den 
döde, och den avslutande förbannelseformeln. Dock används denna typ av interpunktion inte 
konsekvent som ett tematiskt strukturerande verktyg. Inskriftens andra exempel på markerat 
sidbyte har snarast uteslutande en syntaktiskt strukturerande funktion. Möjligen ska därmed 
även det första markerade sidbytet, i den tematiska gränsen, i första hand förstås som 
syntaktiskt strukturerande. Inskriftens enda markerade radbyte är dock placerat i en tematisk 
gräns (se figur 3 i avsnitt 2.2.5.2). 

Eftersom interpunktionen på DR 230 är osystematisk finns anledning att undersöka andra 
möjliga motiv till varför vissa gränser inte har markerats. Den uteblivna interpunktionen på 
nivå ett, och en av dem på nivå fyra, kan möjligen bero på att dessa gränser befinner sig efter 

                                                 
58 Detta sätt att strukturera text påminner om upplägget av raderna på Helnæs-Gørlev-inskrifterna DR 190 och 
DR 192 (se avsnitt 2.2.3.2).  
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en konjunktion. Det finns i mitt material en tendens att ristare oftare interpunkterar gränsen 
före en konjunktion, jämfört med efter (se not 38). Dock finns ytterligare en samordnande 
konjunktion på DR 230 där både gränsen före och efter innehåller interpunktion.  

På nivå två tycks interpunktionen bestämmas av huruvida subjektet är pronominellt eller 
ej, vilket med utgångspunkt i Jörgensens (1973:129–130) resonemang kan innebära att 
interpunkteringen kan vara betingad av artikulation. De två subjekt som har avgränsats från 
predikatsledet med markörer består av ett personnamn respektive ett substantiverat adjektiv, 
medan det subjekt som inte separerats utgörs av ett pronomen.  

Till viss del kan utebliven interpunktion förklaras av att olika principer tillämpats i olika 
delar av inskriften. Gränser på nivå tre och fem innehåller interpunktion framförallt på 
inskriftsida §A (se tabell 18), medan interpunktion i dessa gränser ofta saknas på sidorna §B 
och §C. Endast två av fem gränser har interpunktion på sida §B och §C, medan nio av tretton 
gränser innehåller interpunktion på sida §A. Dock visar varken sida §A eller sida §B och §C 
upp en interpunktering som strukturerar inskriftens syntax på ett helt systematiskt sätt. I båda 
fallen lämnas gränser på högre syntaktiska nivåer utan interpunktion, trots att gränser på lägre 
nivåer interpunkterats.  

Tabell 18. Interpunktionen på DR 230, fördelad utifrån inskriftens sidor. 

Inskriftsida på DR 230 Nivå DR 230 Totalt 
3 4M    

2u 
Sida §A 
 

5 4M    
1r  
2u 

8M 
1r 
4u 
 
 

3 1M    
2u 

Sida §B och §C 
 

5 1M?   
1u 

2M 
3u 
 
 

På nivå fem kan den osystematiska interpunkteringen däremot bero på att markeringen 
bestämts av artikulationen. Ett possessivt attribut bestående av ett possessivt pronomen 
avgränsas nämligen inte, medan ett possessivt attribut bestående av en nominalfras i genitiv 
separeras (se tabell 19). Anledningen skulle kunna vara att huvudord och ett possessivt 
pronomen, med Jörgensens (1973) ord, har en prosodisk starkare samhörighet jämfört med ett 
huvudord och ett attribut i form av en nominalfras i genitiv.  

Tabell 19. Interpunktion på nivå fem på DR 230. 

Nivå Gräns DR 230 
HO – poss. attr. (poss. pron.) 1u  
HO – poss. attr. (NF i gen.) 2M 
HO – def. attr. 2M   

1r  
1u  

Prep. – rek. 1M?  

5 

Pred. attr. – HO 1u  
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DR 202, DR 209 och DR 230 anses vara ristade av samme ristare, Sote, som i så fall har 
använt något olika principer för interpunktion i var och en av inskrifterna. Interpunktionen på 
DR 202 är systematisk, på DR 209 något osystematisk och på DR 230 mycket osystematisk. 
På den sistnämnda inskriften tycks den osystematiska interpunktionen delvis ha styrts av 
artikulation samt av att olika interpunktionsprinciper tillämpats i olika delar av inskriften. 

2.2.4.3 Sammanfattning  

En typ av interpunktionsbruk dominerar bland för-Jelling-inskrifterna. Den utgörs av att 
interpunktion, främst i form av markörer, finns i varje syntaktisk gräns. Interpunktionen 
används därmed oftast för att strukturera inskrifternas syntax systematiskt. Majoriteten av 
inskrifterna som kategoriserats för-Jelling kommer från Jylland, varför detta bruk framförallt 
finns företrätt på jylländska inskrifter som DR 15, DR 29 och DR 70, men också på DR 202 
från Fyn. Vidare kan förmodligen DR 26 räknas till denna grupp; inskriften har möjligen en 
syntaktisk gräns omarkerad. DR 26 har i övrigt ett mycket komplext interpunktionsbruk. Både 
syntaktiskt och tematiskt strukturerande funktioner finns här företrädda, samt möjligen 
avbildande och dekorativa.  

Från Fyn respektive Själland kommer gruppens längsta inskrifter, DR 209 och DR 230. 
Här interpunkteras större delen av de syntaktiska gränserna, främst av markörer. Sådana 
förekommer på samtliga syntaktiska nivåer som finns representerade i respektive inskrift.  
Interpunktionsbruket på DR 209 är relativt systematiskt, eftersom gränserna utan inter-
punktion endast återfinns på nivå fem. På DR 230 struktureras däremot inskriftens syntax 
osystematiskt, vilket till viss del kan sättas i samband med en artikulerande funktion hos 
interpunktionen. Vad gäller funktionen hos de olika typerna av interpunktion uppvisar 
DR 209 och DR 230 likheter genom att det markerade sidbytet endast används i gränser på 
nivå ett. På DR 209 används denna typ av interpunktion även för att markera tematiska 
gränser. Detsamma kan möjligen sägas för DR 230. Avslutningsvis finns även två inskrifter, 
DR 105 och DR 34, vilka inte ger exempel på interpunktion i form av markörer alls. 

 

2.2.5 Det danska materialet – Jelling 

I gruppen av Jelling-typ återfinns 25 inskrifter. Inledningsvis presenteras de 18 som kommer 
från Norra Jylland. I ett avslutande avsnitt redogörs för de resterande sju från övriga områden. 

2.2.5.1 5orra Jylland 

De 18 inskrifterna som kommer från Norra Jylland presenteras i tre separata tabeller, 
uppdelade enligt vilket härad de hör hemma i. Inskrifterna kommer utifrån dessa tabeller att 
diskuteras gruppvis. Om samtliga inskrifter från norra Jylland kan dock sägas att i majoriteten 
av fallen innehåller varje syntaktisk gräns någon typ av interpunktion, främst markörer och 
därefter omarkerade radbyten, i de flesta fall kombinerat med markörer. I den bemärkelsen 
struktureras inskrifternas syntax systematiskt. För i princip samtliga inskrifter gäller också att 
det omarkerade radbytet inte är förbehållet en viss syntaktisk nivå. Exempelvis återfinns det 
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omarkerade radbytet på tre eller fyra olika syntaktiska nivåer på DR 42, DR 110 respektive 
DR 133. Inte heller markörer tycks vara förbehållna en viss typ av gräns; i samtliga inskrifter 
återfinns de på i princip alla syntaktiska nivåer som finns representerade i respektive inskrift. 
Markören och det omarkerade radbytet, i majoriteten av fallen åtföljd av markör, kan därmed 
sägas ha liknande syntaktiskt strukturerande funktioner. 

Inledningsvis kommer inskrifter från Tørrild, Hads och Tyrsting härad att diskuteras (se 
tabell 20). I samtliga inskrifter, utom DR 42, interpunkteras alla syntaktiska gränser, samtidigt 
som ingen icke-syntaktisk gräns är markerad. På DR 42 är interpunkteringen osystematiskt 
gjord, eftersom en gräns på nivå ett, två på nivå tre, tre på nivå fyra, samt en på nivå fem 
saknar markering, medan övriga gränser har interpunkterats. Den uteblivna interpunktionen i 
gränsen på den första nivån samt två av gränserna på nivå fyra kan dock sättas i samband med 
det tidigare iakttagna mönstret där gränsen efter konjunktion inte är interpunkterad, medan 
gränsen före är det (se not 38). Av de övriga fyra omarkerade gränserna återfinns två i samma 
rektion i en prepositionsfras, aft : kurm faþur sin æft Gorm, faþur sin ’efter Gorm sin fader’ 
och de övriga två i inskriftens sista rad !· auk t!ani "k"a!r$þ!i kristno ok dani gærþi kristna ’og 
gjorde Danerne kristne’, där också en av de omarkerade gränserna efter konjunktionen auk 
återfinns. Frånvaron av markering i dessa partier kan inte förklaras genom att interpunktionen 
har anpassats efter en tematiskt strukturerande eller efter en artikulerande funktion. Att färre 
markörer används i vissa partier av inskriften finns dock exempel på i mitt material, särskilt 
gäller detta inskriftens avslutande partier (se not 55). Åtminstone den sista radens avsaknad av 
interpunktion på DR 42 borde alltså kunna förklaras genom att det här sker en övergång till en 
annan princip för interpunktion. Raden är emellertid skadad, och det är också möjligt att 
markörer har funnits i ordgränserna men att dessa inte längre går att urskilja.59  

Angående funktionen hos de olika typerna av interpunktion, ser man att markerade 
sidbyten, som ofta märker ut gränser på högre nivåer i mitt material, här används ovanligt ofta 
på den lägsta nivån fem. Detta mönster syns på DR 41, DR 42 och DR 53. På ingen av de tre 
inskrifterna kan sidbytet ses som motiverat av tematiska gränser i texten. Vad gäller DR 53 
utgörs dock de två markerade sidbytena på nivå fem av gränsfall; ett visuellt avbrott finns och 
sidbytet har därmed bedömts som markerat. Dock är avbrottet inte så stort som vid vissa 
andra markerade sidbyten.  

Tematiskt strukturerande är däremot möjligen ett av radbytena på DR 56. Genom detta 
inleds de två första raderna med resarens respektive den dödes namn, och de två får på så sätt 
var sin rad tillägnad sig. Även det markerade radbytet på DR 40 resulterar i att två av de tre 
raderna inleds av namn, resarens respektive den dödas.   

Inskrifterna på DR 40, DR 41, DR 42, och DR 53 har belägg på två olika markörtyper. På 
DR 40 och DR 53 finns dock bara ett belägg för den ena typen, och det är därför svårt att säga 
något bestämt om huruvida denna har givits en annorlunda syntaktiskt strukturerande 
funktion.60 De två markörtyperna på DR 41 har inte givits olika syntaktiskt strukturerande 

                                                 
59 I DR:79 translittereras raden · auk · t!ani [·] "k"a!r$þ!i [·] kristno, medan den i SRD translittereras (·) auk t!ani 
"k"a!r$þ!i kristno. Jag följer här SRD eftersom denna läsning tycks stämma bäst överens med de foton jag har att 
tillgå. Detta gäller även raden auk nuruiak, som i DR:79 translittereras auk · nuruiak.  
60 I DR:995–996 menar man att det finns indikationer på att till formen avvikande markörer används för att 
framhäva vissa innehållsmässigt viktiga ord i inskriften. Den avvikande formen på DR 40 skulle vara ett 
exempel på detta, eftersom markören ifråga är placerad efter resarens namn.  
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funktioner, utan den med två punktelement återfinns på sida §A, medan markörtypen med två 
korta streck använts på sida §B. Liknande uppdelning har gjorts av de två markörtyperna på 
DR 42. Markörtypen med flest element, två punkter, används i inskriftens början, medan 
markörtypen med bara ett punktelement används i inskriftens senare del. 

Tabell 20. Interpunktion i Jelling-inskrifter från norra Jylland (Tørrild, Hads och Tyrsting hd) 

Nivå  Gräns DR 40 DR 41 DR 42 DR 53 DR 55 DR 56 Totalt 
I inledningen  1M 1M   1M - 
I avslutningen 1M 1M  1M  1M 

  7M 

Sats – sats 1M      
Sats – satsfragment   1M    
Satsfragment – 
bisats  

  1M? 
 

   

  1SM 
  3M 
  1u 

Bisats – konjn   1SM?     

1 

Konjn – elliptisk 
bisats  

  1u     

Subj. – predikatsled 1M  1M 1M  1M 2 
Rel. part. – 
bisatskärna 

  1M    
  5M 

Satsled – satsled 1RM 
5M 
 

1RMM* 
1rMM 
1M 

4M 
1r 
2u 

2M 3M 2M 3 

App. – satsled / 
satsled – app.  

 1M*61   1rM 
1M 
1r 

 

  1RMM 
  1rMM 
  1RM 
  1rM 
19M 
  2r 
  2u 

HO – app. / app. 
(binamn) 

1M 2M 2M 
1u 

2M 1M 
 

1M 

App. (binamn) / 
app. – app. 

    1M 1rMM 

Fras – konjn   1M 
1r 

1M*   

4 

Konjn – fras    2u 1rM*   

  1rMM 
  1rM 
12M 
  1r 
  3u 

5 
 
 
 
 
 

Frasled – frasled  1rM 
4M 
 

1SM 
3M 
 

1S 
4M 
1r 
1u 
 

1S* 
1SM 
1M* 
1M 
1M*62 
 

1R 
2r 
3M 
 
 

1rMM 
3M 
 

  2SM 
  1rMM 
  1rM 
  2S 
  1R 
20M 
  3r 
  1u 

                                                 
61 På DR 41 går det inte grammatiskt att avgöra huruvida den avslutande appositionen Danmarkaʀ bot 

’Danmarks bod’ ska ses som bestämning till resaren eller till den döda. Jag har här följt DR:76–77 som 
argumenterar för det förstnämnda. Ser man istället appositionen som en bestämning till den döda, skulle gränsen 
ifråga höra till nivå fyra.    
62 Gränsen ifråga utgörs av runföljden þurkisl : sun, vilket tolkats Þorgisls sun ’Troels’ søn’ med runan s 
dubbeläst. Jag har fört den gräns som markören interpunkterar till nivå fem. Eftersom inskriftens övriga 
markörer har använts i syntaktiska gränser förmodar jag att detta var ristarens avsikt även här. Dock är det 
möjligt att se markören som placerad i en morfemgräns på nivå sju, alltså avgränsande böjningsmorfemet -s. 
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Nästa grupp inskrifter från norra Jylland kommer från Middelsom, Sønderhald, Djurs Nørre, 
Øster Lisbjerg, Rougsø och Gjerlev härad (se tabell 21). Samtliga syntaktiska gränser i dessa 
inskrifter innehåller interpunktion, och texterna struktureras på så sätt systematiskt.  

Tabell 21. Interpunktion i Jelling-inskrifter från norra Jylland (Middelsom, Sønderhald, Djurs Nørre, 
Øster Lisbjerg, Rougsø och Gjerlev hd.). 

Nivå  Gräns DR 
85† 

DR  
110 

DR 
114 

DR 
117 

DR 
118 

DR 
125 

Totalt 

- I inledningen  1M     
 I avslutningen  1M  1M 1M  

  4M 

Sats – sats 1M? 1sM 
1M 

    1 

Sats – bisats    1M   

  1sM 
  3M 

Subj. – predikatsled 2M? 1M* 
1M 
1r 

1s 1M 1sM 1M 2 

Rel. part. – bisatskärna    1M   

  1sM 
  7M 
  1s 
  1r 

3 Satsled – satsled 1M? 
 

1rM 
4M 
 

1rM 
3M 
 

4M 
1r 

1M? 
1r 

   1RM 
  1rM 
13M 
  2r 

HO – app.  1M? 1rM* 1M 1M 1M? 
1M 

1M 

App. – app.      1rM 
Fras – konjn 1M?      

4 

Konjn – fras  1M?      

  2rM 
  8M 

5 Frasled – frasled  4M? 
1r* 

1rM?M 
3M 
 

5M 5M 1M? 
3M 

3M   1rMM 
24M 
  1r 

6  Morfem – morfem  1r   1rMM     1rMM 
  1r 

8 Fonem – fonem     1r     1r 

Vad gäller skilda funktioner hos de olika typerna av interpunktion återfinns omarkerade 
sidbyten på de högre nivåerna ett och två, på DR 110, DR 114 och DR 118. Samtliga 
inskrifter i denna grupp har endast en markörtyp, varför ett samband mellan markörernas form 
och funktion inte går att undersöka. På DR 110 tycks interpunktion i form av sidbyte, förutom 
en syntaktiskt strukturerande, även ha en tematiskt strukturerande funktion. En avslutande 
Tor-vige-formel skiljs genom sidbytet från en resar- och en ristarformel. Resar- och ristar-
formeln separeras däremot inte med en särskild typ av interpunktion. 

I tabell 22 presenteras inskrifter från Års, Fleskum och Hvetbo härad. I denna grupp 
interpunkteras så gott som samtliga syntaktiska gränser. Undantagen utgörs av en omarkerad 
gräns på DR 143, samt två på DR 160. På DR 143 gäller det en gräns på nivå fem, mellan en 
preposition och dess rektion, varför avsaknaden av interpunktion inte bör bedömas som 
osystematisk i någon högre grad. Ingen interpunkterad gräns på en lägre nivå finns. På 
DR 160 är däremot avsaknaden av interpunktion osystematisk, eftersom de två omarkerade 
gränserna återfinns på nivå fyra, trots att samtliga gränser på den lägre nivån fem är 
markerade. Avsaknaden av interpunktion är inte tematiskt betingad och kan inte heller 
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förklaras genom artikulation. Gränserna utan interpunktion uppträder dock i anslutning till 
varandra, det vill säga intrycket är att olika principer för interpunktion har tillämpats i olika 
delar av inskriften (jfr not 55). De återfinns i de två första ordgränserna på inskriftens andra 
rad. Anmärkningsvärt är att gränsen före en konjunktion här inte är interpunkterad, medan 
gränsen efter är det (jfr not 38). 

Tabell 22. Interpunktion i Jelling-inskrifter från norra Jylland (Års, Fleskum och Hvetbo hd.). 

Nivå  Gräns DR 
132 

DR 
133 

DR  
143 

DR 
145 

DR 
160 

DR 
161 

Totalt 

I inledningen  1M 1M    - 

I avslutningen 1M 1M 1M   1M 

  6M 

Sats – sats  1r 1M 
1rM 

   

Sats – konjn    1M    

1 

Konjn – elliptisk sats   1M    

  1rM 
  3M 
  1r 

2 Subj. – predikatsled 1M 1M? 
1M 

3M  1M 1M   8M 

Satsled – satsled 2M 1M? 
2M 

8M 
 

3M 2M 1M 

Frasled – satsled   1M     
Satsled – konjn 
(omfattning) 

 1M     

3 

Satsled – app.    1M*   

22M 

HO – app. / app. 
(binamn) 

 1M* 2M 1M  1M 

App. – HO   1rM   1u  
App. (binamn) / app. – 
app. 

1M*  1M   1rMM 

Fras – konjn  2M 1M  1u  
Konjn – fras   1M? 

2M 
1sMM  1M  

4 

Fras – fras (asyndes)      2M 

  1sMM 
  1rMM 
  1rM 
16M 
  2u 

5 Frasled – frasled  1M 1rM 
4M 
2M* 

1rM?M 
8M 
1u 

1rMM 
2M 
1M* 

1M 
1r 

3M   2rMM 
  1rM 
22M 
  1r 
  1u 

6  Morfem – morfem   1M 
1r 

   1M   2M 
  1r 

8 Fonem – fonem   1r         1r 

På DR 133 åtföljs två av tre omarkerade radbyten i syntaktiska gränser av markör, medan de 
två som återfinns i icke-syntaktiska gränser inte åtföljs av markör. Möjligen finns här en 
tendens till funktionsuppdelning där radbyte med markör har använts för att strukturera 
inskriftens syntax, medan radbyte utan markör inte används i detta syfte. Liknande bruk 
återfinns även på andra ställen i mitt material.63   

                                                 
63 Tendenser till en funktionsuppdelning mellan rad- eller sidbyte åtföljda av markörer, och rad- eller sidbyte 
utan åtföljande markör finns på DR 4, Ög 81, Ög 82, Ög 136, Ög 165 och Ög N288.  
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Olika markörtyper finns endast på DR 160 och DR 161. I båda fallen utgörs dessa av en 
markörtyp med två korta streck, samt en markörtyp med ett streck. Möjligen kan dessa ha 
getts olika syntaktiskt strukturerande funktioner, eftersom belägg på markörtypen med ett 
element i någon större utsträckning tycks vara förbehållen de lägre nivåerna. På DR 160 finns 
dessa på nivå tre, fyra och fem, och på DR 161 på nivå fyra och fem. Markörtypen med två 
element återfinns däremot på DR 160 på de högre nivåerna två och tre, och på DR 161 på 
både de högre och lägre nivåerna två, tre, fyra och fem. Möjligen kan man på DR 161 istället 
se de olika markörtyperna som fördelade på olika delar av inskriften, den med två element i 
inskriftens mitt, den med ett element i inskriftens början och slut. I DR:197 menar man att 
DR 160 och DR 161 troligen ”er udgået fra samme værksted”, på grund av likheter i formen 
på markörer och på runformer. Till dessa likheter kan föras att de två markörtyperna till viss 
del tycks användas på ett likartat sätt. Dock finns också skillnader. På DR 160 återfinns 
syntaktiska gränser utan interpunktion, vilket inte förekommer på DR 161. Dessutom används 
radbytet på DR 160 utan någon åtföljande markör, vilket inte görs på DR 161.   

Slutligen har radbytet på DR 145, förutom en syntaktiskt strukturerande, även en tema-
tiskt strukturerande funktion. Genom radbytet inleds inskriftens båda rader av resaren respek-
tive den dödes namn, och de båda tillägnas på så sätt en rad vardera. Även sidbytet på DR 143 
har en liknande funktion. Namnet på en av de två döda personerna inleder här en inskriftsida.    

2.2.5.2 Schleswig, Lolland, Skåne och Blekinge 

I detta avsnitt behandlas inskrifter från Schleswig (DR 2 och DR 4), Lolland (DR 216, 
DR 218 och DR 219), Skåne (DR 339) och Blekinge (DR 363) (se tabell 23). Från dessa och 
från övriga Jelling-inskrifter från Jylland, avviker DR 216 genom att inte innehålla några 
markörer. Interpunktionen består främst av radbyten, vilka används osystematiskt. De 
återfinns på nivå två, tre och fem, samt i en icke-syntaktisk gräns på nivå sex, samtidigt som 
inga övriga gränser på dessa nivåer innehåller interpunktion. Intrycket är att ristaren inte 
arrangerat texten i avsikt att använda radbyten för att strukturera inskriftens syntax enligt ett 
visst mönster. Tittar man på inskriftens upplägg tycks snarare det primära ha varit att göra 
raderna lika långa. Kanske kan radbytena därmed ses som estetiskt motiverade och med en 
dekorativ funktion. Dock tycks ristaren ha velat använda inskriftens enda sidbyte för att 
strukturera inskriften syntaktiskt. Det separerar två samordnade satser, närmare bestämt 
interpunkteras gränsen framför den samordnande konjunktionen (jfr not 38). Att just denna 
syntaktiska gräns skulle interpunkteras med sidbyte tycks ha varit viktigt. Det sista ordet i den 
första av de två samordnade satserna ryms nämligen inte i den sista raden på den första sidan. 
Istället för att fortsätta på inskriftens andra sida, har detta sista ord ristats med mindre 
runformer i en egen rad på inskriftens första sida. Först därefter har sidbytet gjorts med 
resultatet att inskriftens andra sida inleds av den samordnade konjunktionen.   

Övriga inskrifter i denna grupp har utan undantag interpunktion i varje syntaktisk gräns, 
och de är därmed systematiskt strukturerade. Möjligen uppvisar DR 4 en något osystematisk 
interpunktion eftersom radbyte återfinns i två icke-syntaktiska gränser. De två radbytena 
åtföljs dock inte av markör. Det gör däremot två av de tre rad- eller sidbytena som finns i 
syntaktiska gränser. Möjligen finns här en tendens till funktionsuppdelning, där radbyte utan 
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markör inte har använts för att strukturera inskriftens syntax, medan radbyte eller sidbyte med 
markör används i ett sådant syfte (jfr not 63).  

Tabell 23. Interpunktion i Jelling-inskrifter från Schleswig, Lolland, Skåne och Blekinge. 

Nivå  Gräns DR 2 DR 4 DR 
216 

DR 
218 

DR 
219 

DR 
339 

DR 
363 

Totalt 

I inledningen  1M  1M  1M  - 

I avslutningen  1M?  1M 1M 1M  

  7M 

Sats – sats  1SM      
Sats – konjn    1s 

2u 
    

Konjn – sats    2u     
Konjn – elliptisk sats   2u     

1 

Elliptisk sats – konjn    1u     

  1SM 
  1s 
  7u 

2 Subj. – predikatsled 1M 1M? 1r 
2u 

1rMM 1M? 1M 1M   1rMM 
  5M 
  1r 
  2u 

Satsled – satsled 1M 
1S 

1M 
1M? 
1r 

1r 
1r* 
6u 

1M 
1rM 

1M? 
1M 

2M  3 

App. – satsled / 
satsled – app.   

 2M      

  1S 
  1rM 
10M 
  3r 
  6u 

HO – app. / app. 
(binamn) 

1SM 1M 1u 1rMM 
1M 

1RM 
1M 

1M  

App. – app.  1M  1rMM  1M  
Fras – konjn 1M 1rMM 1u  1M 2M  

4 

Konjn – fras 1M 1M 1u  1rM? 2M  

  3rMM   
  1SM 
  1RM 
  1rM 
14M 
  3u 

5 Frasled – frasled  1sM 
1M? 
1M 

4M 1R* 
1r 
5u 
2u* 

1RMM 
1rM64 
3M 
 

2rM 
1M? 
1M 

4M 1M   1RMM 
  1sM 
  3rM 
   1R 
16M 
  1r 
  7u 

6  Morfem – morfem    1r       1r 
8 Fonem – fonem   1r        1r 
9 Fonem  1r        1r 

Vad gäller skillnader i funktion hos de olika typerna av interpunktion finns ett exempel på 
markerat sidbyte på nivå ett på DR 4. Den satsgräns som sidbytet markerar utgör även en 
tematisk gräns, då den separerar en avslutande ristarformel. Huruvida den syntaktiskt 
strukturerande eller den tematiskt strukturerande funktionen är primär är dock svårt att säga 
eftersom det inte finns fler satsgränser att jämföra med. Det omarkerade radbytet, oftast åtföljt 

                                                 
64 Inskriftens andra rad translittereras : raisþu : stain : aft :. I en undre rad står þansi : ensamt. I DR:268, 607 
tolkas detta som resþu sten þænsi æft ’rejste denne sten efter’. Jag har räknat markören mellan stain och aft som 
hörande till det första radbytet, det vill säga det mellan stain och þansi. På DR 55 finns ett liknande arrange-
mang med ett ord inskjutet från en undre rad, även där har markören räknats till det första radbytet. Ifråga om 
DR 55, men inte DR 218, är detta i enlighet med läsningen i SRD.  
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av en eller två markörer,65 tycks i denna grupp, liksom i den med inskrifter från Jylland, inte 
vara förbehållet en viss syntaktisk nivå. Mest fritt används det på DR 218, där det dyker upp 
på nivå två, tre, fyra och fem.  

Två markörtyper i samma inskrift finns på DR 2 respektive DR 219. En av markörtyperna 
i respektive inskrift representeras dock endast av ett belägg, varför det är svårt att uttala sig 
om ett samband mellan form och funktion. 

Slutligen finns det på DR 218 exempel på en tematiskt strukturerande funktion hos en av 
typerna av interpunktion, nämligen det markerade radbytet. Ett liknande upplägg av inskriften 
och en liknande funktion hos det markerade radbytet återfinns också på sida §A på DR 230, 
vilken tillhör för-Jelling-typ (se figur 3). Genom att ett markerat radbyte görs just vid detta 
tillfälle i inskriften inleds två av inskriftens rader av resarens respektive den dödes namn. 
Dessa två namn placeras därmed också bredvid varandra. På DR 218 kallas dock inte resarna 
vid namn utan omnämns med beteckningen Østens syniʀ ’Østens sønner’. Även DR 219 har 
ett liknande radupplägg, dock utan att det markerade radbytet har använts för att tillägna olika 
personer de två partierna av inskriften.  

 
Fig. 3. Illustration av radupplägg, till vänster det på DR 218, till höger sida §A på DR 230 (för en 
transkribering av texten se bilaga 1). 

DR 218 och DR 219 ska enligt DR:933 ha utförts av samma ristare. Förutom att det 
markerade radbytet inte finns i en tematisk gräns på DR 219, följer inskrifterna en liknande 
interpunktionsprincip.  

2.2.5.3 Sammanfattning 

Undantaget DR 216, där interpunktion inte tycks användas för att strukturera inskriften 
syntaktiskt, interpunkteras i princip varje syntaktisk gräns i inskrifterna av Jelling-typ. 
Framförallt görs detta med markörer men också genom radbyte, oftast åtföljt av en markör. På 
så sätt interpunkteras inskrifterna systematiskt. Undantag från denna regel består av att vissa 
syntaktiska gränser lämnats utan interpunktion. Ibland tycks anledningen vara att olika 
principer för interpunktion har tillämpats i olika delar av inskriften, eftersom de inter-

                                                 
65 Då ett rad- eller sidbyte åtföljs av två markörer innebär detta att den ena markören är placerad i slutet på den 
första raden, medan den andra markören finns i början på den andra raden. 
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punktionslösa gränserna oftast återfinns i anslutning till varandra, exempelvis på DR 42 och 
DR 160. Den uteblivna interpunktionen på DR 42 kan även sättas i samband med tendensen 
att inte interpunktera gränsen efter en konjunktion.   

Bland Jelling-inskrifterna finns tecken på att skilda typer av interpunktion tilldelats olika 
funktioner. Sidbytet används ofta på högre nivåer, exempelvis på DR 4, DR 110, DR 114 och 
DR 118. Undantag finns dock på DR 2, DR 41, DR 42 och DR 53. Tendenser finns på DR 4 
och DR 133 till att omarkerade radbyten (och på DR 4 även ett markerat sidbyte) med markör 
har en annan syntaktiskt strukturerande funktion än radbyte utan markör.  

I allmänhet tycks varken markörer eller det omarkerade radbytet vara förbehållna en viss 
syntaktisk nivå. Det sistnämnda används mycket fritt på exempelvis DR 42, DR 110, DR 133 
och DR 218. I de inskrifter som innehåller flera olika markörtyper är dessa, på DR 41 och 
DR 42, fördelade på olika delar av inskriften, medan det på DR 160 och DR 161 möjligen 
finns en tendens till att markörtyperna har givits olika syntaktiskt strukturerande funktioner.  

Slutligen finns det vissa typer av interpunktion som tycks ha en tematiskt strukturerande 
funktion. Det rör sig oftast om radbyten som avgränsar runtexten så att resaren och den döde 
tillägnas var sin rad, exempelvis på DR 40, DR 56, DR 145 och DR 218. Vidare avgränsas 
ibland inskriftsformler, till exempel på DR 110.  

2.3 Kronologisk och geografisk variation 

Formvariationen i materialets markörtyper kommer inledningsvis att diskuteras utifrån ett 
kronologiskt och ett geografiskt perspektiv. Samma sak görs därefter med resultatet från den 
funktionella analysen.  

Jämfört med den yngre gruppen uppvisar de äldre Götalandsinskrifterna en större 
variation vad gäller markörtyper. Markörtyper uppbyggda av tre element och markörtyper 
som består av kort streck, förekommer endast bland de äldre inskrifterna. Möjligen kan 
enhetligheten i det yngre materialet bero på att samme ristare kan vara ansvarig för hela fyra 
av de fem inskrifterna som ingår i formanalysen.   

Inom gruppen med kortkvistinskrifter från Götaland kan ingen formmässig utveckling 
urskiljas, och mitt material kan därmed inte sägas bekräfta v. Friesens (1933:157) beskrivning 
av formutvecklingen i de svenska kortkvistinskrifterna. Utifrån exempel hämtade främst från 
Gotland och Svealandsområdet,66 menar v. Friesen att en äldre form bestående av ett kort 
lodrätt streck övergick i en yngre med fler korta streck. Kortkvistinskrifter i mitt material 
består av den äldre gruppen inskrifter från Götaland samt Ög 38 och Ög 117 från den yngre 
gruppen. Endast tre inskrifter, Vg 119, Ög 8 och Ög N288, innehåller markörer med 
elementet kort streck, de två förstnämnda ett och den sistnämnda tre. Visserligen är en av dem 
med ett element, Vg 119, möjligen den äldsta av kortkvistinskrifterna i mitt material. 
Inskriften dateras till strax före eller efter år 800 (Reallexikon:323). Dock är både Ög 8 
(ett element) och Ög N288 (tre element) daterade till 800-talets början, med reservation för en 
eventuellt något senare tillkomst vad gäller Ög 8 (Loman 1965:6, SRD). Det är därmed svårt 
                                                 
66 v. Friesen (1933:157) nämner G 110, G 280, Sö 176 och U 4. Han utgår också från att markörerna på Ög 136 
består av korta lodräta streck. Enligt den nyare bedömning av inskriften som ligger till grund för denna 
undersökning byggs dock markörtyperna på Ög 136 endast upp av punkt- alternativt krysselement. 
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att se det varierande antalet element som sammanhängande med en utveckling över tid. Inte 
heller kan en utveckling från markörtyper med ett element till markörtyper med flera tydligt 
urskiljas. Inskrifter vars markörer består av tre element, Ög N288 och Ög 43, är daterade till 
800-talets respektive 900-talets början (SRD), medan Ög 8 och Ög 136 med endast ett 
element är daterade till 800-talets början (med viss reservation) respektive 800-tal (Loman 
1965:6, SRD). Den äldre Vg 119 innehåller markörtyper med både ett respektive tre element.   

Undantaget DR 26, DR 40 och DR NOR1988;5 är uppsättningen av markörtyper i det 
danska materialet relativt likartat under de tre perioderna. Möjligen är variationen något större 
under Helnæs-Gørlev-perioden. Markörtyperna består vanligen av ett eller två element, 
antingen kort streck eller punkt. Vanligast under Helnæs-Gørlev-perioden är markörtypen 
med två eller tre punkter, samt den med ett kort lodrätt streck. Under för-Jelling är ett kort 
lodrätt streck vanligast, medan markörtypen med två punkter används mest under Jelling-
perioden. 

En geografisk variation kan iakttas i att krysselementet endast förekommer bland Göta-
landsinskrifterna, medan punkt och kort streck finns representerade i båda områdena. Då olika 
markörtyper förekommer i samma inskrift, byggs dessa ofta upp av samma typ av form-
element i det danska materialet, medan motsatt förhållande gäller för Götalandsinskrifterna.67   

Den funktionella analysen visar en tydlig skillnad i interpunktionsprincip mellan de äldre 
Götalandsinskrifterna och de yngre. Bland de äldre inskrifterna interpunkteras främst satser, i 
första hand med hjälp av markörer, markerat rad- och sidbyte, samt omarkerat radbyte åtföljt 
av markör. Bland de yngre inskrifterna interpunkteras istället så gott som varje syntaktisk 
gräns, främst av markörer, men ibland av rad- eller sidbyten åtföljda av markör.   

En inskrift i den yngre gruppen, Ög 38, uppvisar en interpunktionsprincip som snarast 
kan kopplas till den i de äldre inskrifterna. Interpunktion saknas helt, men eftersom inskriften 
endast består av en sats skulle interpunktion heller inte vara förväntad om interpunktions-
principen bestod i att markera satsgränser, så som är vanligt i den äldre gruppen. Ög 38 är till 
skillnad från merparten inskrifter i den yngre gruppen inte uttryckligen daterad till 900-talets 
slut, utan endast till 900-tal (SRD). Skulle inskriften föras till någon del av 900-talet pekar 
alltså interpunktionen snarare mot de äldre Götalandsinskrifterna och därmed mot 
århundradets första hälft.   

Gruppen äldre och yngre Götalandsinskrifter uppvisar också vissa likheter sinsemellan. I 
båda grupperna tycks det markerade sidbytet i första hand ha funktionen att markera sats-
gränser. En skillnad görs också mellan omarkerade rad- och sidbyten som är åtföljda av 
markörer och sådana som inte är det. Bland de äldre inskrifterna är det ovanligt att markörer 
placeras i anslutning till ett rad- eller sidbyte, då så är fallet tycks dock interpunktionens 
funktion likna den som givits åt inskriftens övriga markörer. De rad- och sidbyten, vilka inte 
åtföljs av markör, används däremot på ett annat sätt. På Ög 136 strukturerar de inte inskriftens 
syntax systematiskt utan verkar snarast vara betingade av ristningsytans begränsningar. På 
Ög 8 och Ög N288 används istället sådana rad- och sidbytet mer systematiskt, men med en 

                                                 
67 I det danska materialet bygger likadana element upp de olika markörtyperna på DR 40, DR 42, DR 53, 
DR 144, DR 160, DR 161, DR 219, DR 239 och DR 250. Undantag från detta finns på DR 2, DR 26 och DR 41. 
I inskrifter från Götaland med flera markörtyper, består dessa endast på Ög 82 av likadana formelement, medan 
de på Vg 119, Ög 136, Ög 165 och Öl 1 byggs upp av olika formelement.  
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annan funktion jämfört med inskriftens markörer. I den yngre gruppen är rad- och sidbyte 
åtföljda av markör vanligare. Liksom i de äldre inskrifterna ges dessa samma syntaktiskt 
strukturerande funktion som inskriftens övriga markörer, medan radbytena utan medföljande 
markör liknar dem på Ög 136; de tycks snarast vara betingade av ristningsytans form.   

Då olika markörtyper har använts i en Götalandsinskrift har de inte tilldelats olika 
funktioner. Tendenser i de yngre inskrifterna Ög 165 och Öl 1 är istället att markörtyperna 
fördelats på olika delar av inskriften. Möjligen gäller detta även den äldre Vg 119, där de 
formmässigt mer framträdande markörtyperna återfinns i inskriftens inledning.   

Gemensamt för de äldre och yngre Götalandsinskrifterna är att osystematisk inter-
punktion ibland beror på att gränsen efter en konjunktion inte interpunkteras. Att inter-
punktionen kan vara betingad av artikulation kan också spåras i både de äldre inskrifterna 
Ög 8 och Ög N288, samt i den yngre Öl 1. På den äldre Ög 136 tycks interpunktionen till viss 
del vara primärt tematiskt strukturerande. I de yngre inskrifterna, Ög 81, Ög 165 och Öl 1, 
finns också exempel på att en viss typ av interpunktion, förutom att strukturera inskriftens 
syntax på ett systematiskt sätt, också markerar inskriftens tematiska gränser. Detta före-
kommer inte lika tydligt i det äldre materialet. Visserligen kan exempelvis ristarformler av-
gränsas i dessa inskrifter, men då med samma typ av interpunktion som avgränsar inskriftens 
övriga satser, varför separerandet av ristarformeln primärt ses som en syntaktisk avgränsning.    

Utvecklingen av interpunktionsprinciperna i det danska materialet går från ett mer 
variationsrikt bruk till ett mer likriktat. Under Helnæs-Gørlev-perioden kan man urskilja tre 
typer av principer mellan vilka inskrifterna är relativt jämt fördelade. En variant innebär att 
varje syntaktisk gräns interpunkteras, vanligen av markör. En annan består i att interpunktion i 
form av markörer inte förekommer. En tredje variant innebär att interpunktion finns i vissa av 
de syntaktiska gränserna, men inte i alla. Ofta är det inskriftens högre nivåer som har 
interpunkterats, men inte de lägre i lika stor utsträckning. Under perioden för-Jelling finns 
fortfarande dessa tre typer representerade, men den där samtliga syntaktiska gränser 
interpunkterats förekommer något oftare jämfört med de övriga två. Under Jelling-period är 
denna tendens ännu tydligare. Här har ett tjugotal inskrifter interpunktion i varje gräns, medan 
typen utan markör endast finns representerad i en inskrift, och tre inskrifter har interpunktion i 
de flesta syntaktiska gränser. Gränser utan interpunktion återfinns dock i dessa Jelling-
inskrifter inte främst på lägre nivåer, utan oftare i vissa partier av inskriften. 
Interpunktionsmässigt skulle för-Jelling-inskrifter alltså kunna ses som ett slags över-
gångsstadium mellan de två övriga perioderna. Det är så de beskrivs av Jacobsen (i DR:1022–
1023) även i andra avseenden; runologiskt och språkligt liknar de Jelling-inskrifter, men 
innehållsmässigt och till sitt yttre påminner de snarast om Helnæs-Gørlev.  

DR 221 har inte bestämt kunnat kategoriseras som antingen Helnæs-Gørlev eller för-
Jelling. I denna undersökning har inskriften behandlats i samband med Helnæs-Gørlev-
gruppen. Interpunktionsmässigt går det heller inte att föra DR 221 bestämt till den ena eller 
andra gruppen. Inskriften saknar interpunktion i form av markörer. Denna typ finns visser-
ligen främst representerad i Helnæs-Gørlev-gruppen, men även bland för-Jelling.  

Bland de danska inskrifter vilka uppvisar en osystematisk interpunktion hittar man under 
samtliga tre perioder exempel på att olika interpunktionsprinciper tillämpats i olika delar av 
inskriften, delar vilka, om man tittar på dem isolerat från övriga inskriften, framstår som helt 
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eller åtminstone delvis systematiska. Vanligen är fler gränser interpunkterade i inskriftens 
början, jämfört med i dess avslutning.68 Förutom detta tycks osystematisk interpunktering på 
DR 230 (för-Jelling) kunna knytas till artikulation, och till att vissa av gränserna befinner sig 
efter en konjunktion. Det sistnämnda gäller också för DR 42 (Jelling). 

Tittar man på de olika funktioner som har givits åt markörer, rad- respektive sidbyte i det 
danska materialet tycks det markerade sidbytet under de två första perioderna separera gränser 
på högre nivåer, vanligen satser. I den tredje perioden, Jelling, är bilden något mer blandad. 
Ibland återfinns markerade och omarkerade sidbyten på högre nivåer, ibland på lägre.69 
Vanligt i alla tre perioderna är att markören, om sådan används i inskriften, inte är förbehållen 
en viss syntaktisk nivå.70 I de flesta inskrifter från de sista två perioderna kan samma sak 
sägas gälla det omarkerade radbytet, med eller utan åtföljande markör.  

Då inskrifter har fler än en markörtyp finns exempel från alla tre perioder att dessa 
markörtyper har givits olika syntaktiskt strukturerande funktioner.71 Markörtyper med fler 
element används i dessa inskrifter i gränser på högre syntaktiska nivåer, medan markörtyper 
med färre element använts på lägre. Ett liknande samband mellan form och funktion antyds 
hos Jörgensen (1973:122, 224–225). Han nämner att på U 957 används en mer framträdande 
markör i syntaktiska gränser på högre nivåer, medan det på U 88, U 643, U 617 och U 628† 
används mindre framträdande markörer i gränser på syntaktiskt lägre nivåer. Jörgensen drar 
emellertid inte uttryckligen någon slutsats av detta, men möjligen kan man här, liksom i de 
danska inskrifterna, se exempel på att gränsers syntaktiska nivå kan styra inte bara närvaron 
av markör utan även dess form.   

Exempel på att en osystematisk interpunktion tycks vara tematiskt strukturerande finns i 
form av en avgränsad ristarformel på Helnæs-Gørlev-inskrifterna DR 190 och DR 192. Under 
alla tre perioder finns annars exempel på att en viss typ av interpunktion markerar tematiska 
gränser, förutom att tillsammans med övrig interpunktion syntaktiskt strukturera runtexten 
mer eller mindre systematiskt. Detta gäller DR 248 (Helnæs-Gørlev), där två personer genom 
radbyte tillägnas var sin inskriftsrad. Exempel på liknande strukturering finns i flera inskrifter 
från för-Jelling- och Jelling-period.72 Det gäller också DR 209 och DR 110, där en viss typ av 
interpunktion används för att avgränsa inskriftsformler. 

Innan en geografisk jämförelse av interpunktionens funktion görs ska de inskrifter vilka 
påstås ha varit utsatta för ett ”främmande” inflytande kommenteras. DR 2, DR 55, DR 105 
och DR 363 menar man nämligen i DR:809 uppvisar drag som hör hemma i en svensk 
runtradition, medan man på DR 160 ser norskt inflytande och på DR 144 svenskt eller norskt. 
Michael Lerche Nielsen (2000:128, 136, 138, 143) avfärdar emellertid de flesta argument som 

                                                 
68 Under Helnæs-Gørlev-perioden finns exempel på detta på DR 239, under för-Jelling-perioden på DR 230 och 
under Jelling på DR 42 och DR 160. 
69 Markerade eller omarkerade sidbyten förekommer på högre nivåer på DR 4, DR 110, DR 114 och DR 118, 
medan de på DR 41, DR 42 och DR 53 återfinns på lägre.  
70 Ett undantag utgörs av DR 356 från Helnæs-Gørlev-perioden där interpunktion inte förekommer på nivå fem, 
samt DR 239 där interpunktion inte förekommer på nivå fyra och fem.  
71 Från Helnæs-Gørlev-perioden finns en sådan funktionsuppdelning på DR 144, från för-Jelling på DR 26 och 
från Jelling finns möjligen tendenser till en sådan uppdelning på DR 160 och DR 161.  
72 Från för-Jelling-period kommer DR 26 och DR 230, och från Jelling-period DR 40, DR 143, DR 145 och 
DR 218. Även på DR 29, DR 56 och DR 202 görs en ansats till en liknande tematisk uppdelning. Här används 
dock interpunktionstypen ifråga även för att markera gränser som inte är tematiska. 
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framförts till stöd för utomdanskt inflytande. Williams (2000:162) menar dock att det på DR 2 
verkligen finns drag som snarast pekar mot Sverige. Förutom dessa danska inskrifter har man 
på Öl 1 sett både norskt och danskt inflytande. Gustavson (2002:205) skriver att på grund av 
det versmått som används i strofen på Öl 1 har man velat se en norsk skald som ansvarig för 
texten. Om de påstådda danska dragen menar han dock att de även återfinns på andra svenska 
stenar. Endast utifrån interpunktionen kan inte mycket sägas om vilken grupp inskrifter DR 2 
visar mest likheter med. De yngre Götalandsinskrifternas interpunktionsbruk påminner starkt 
om det som dominerar under för-Jelling- och Jelling-perioden. Ifråga om Öl 1 skulle möjligen 
markörtypen i form av ett hammarliknande tecken kunna jämföras med en liknande form på 
den danska inskriften DR 120. På Öl 1 finns dock också en markörtyp med krysselement, 
vilket inte förekommer alls i mitt danska material, utan endast bland Götalandsinskrifterna. 

Interpunktionsprincipen i inskrifter från Götaland och de danska inskrifterna tycks 
utvecklas i samma riktning, det vill säga mot ett bruk där interpunktion används i så gott som 
varje syntaktisk gräns, samt att markörer och radbyten, oftast åtföljda av markörer, komplet-
terar varandra i detta syfte. Utgångspunkterna skiljer sig dock åt. De äldre Götalands-
inskrifterna uppvisar en relativt enhetlig interpunktionsprincip, som sedan överges till förmån 
för en ny princip i den yngre gruppen. Bland de tidigaste danska inskrifterna i mitt material 
finns istället tre olika interpunktionsprinciper, varav en sedan får överhanden över de två 
andra. Precis som Loman (1965:51–52) framhåller är det också en stor skillnad mellan de 
tidiga Götalandsinskrifterna och det danska materialet; ingen av de tre principerna i det 
danska materialet liknar interpunkteringen i de äldre Götalandsinskrifterna.73 

Andra skillnader består av att till synes osystematisk interpunktion i de danska inskrif-
terna ibland beror på att olika interpunktionsprinciper tillämpats i olika delar av inskrifterna, 
något som inte förekommer lika tydligt i materialet från Götaland. Då det kommer till 
tematiska gränser finns flera exempel i det danska materialet på att olika personer tillägnas 
var sin inskriftsrad, en funktion som inte lika ofta återfinns bland Götalandsinskrifterna. 
Exempel på att inskriftsformler avgränsas förekommer både i Götaland och på danskt område.  

Vidare ges olika markörtyper i samma inskrift vid flera tillfällen olika syntaktiskt 
strukturerande funktion i det danska materialet, något som inte alls förekommer i inskrifter 
från Götaland. I båda områdena finns dock exempel på att olika markörtyper kan vara 
fördelade på olika partier i inskriften. Andra likheter består i att sidbytet ofta används för att 
avgränsa enheter på högre nivåer, ofta satser.  

3 Avslutande diskussion  
 
I denna avslutande diskussion kommer jag att sammanfatta undersökningens resultat med 
utgångspunkt i mina frågeställningar. Därefter följer en diskussion om i vilken mån 
uppsatsens två övergripande syften har uppnåtts. Slutligen föreslås några möjliga sätt att 
vidareutveckla undersökningen. De tre frågeställningarna lyder: 

                                                 
73 Principerna i de äldre Götalandsinskrifterna och i de danska inskrifterna liknar visserligen varandra på så sätt 
att det i båda grupperna finns exempel på systematiskt syntaktiskt strukturerande interpunktion.  
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1. Vilka grafiska former har de olika typer av interpunktion som återfinns i runstens-
inskrifter från den tidigare delen av vikingatiden, och hur ser en eventuell kronologisk 
och geografisk variation ut?  

2. Vilka funktioner kan tillskrivas interpunktion i runstensinskrifter från den tidiga 
vikingatiden, och hur ser en eventuell kronologisk och geografisk variation ut?  

3. Kan ett samband mellan interpunktionens grafiska utformning och dess funktion 
urskiljas?  

Interpunktionstyperna markörer, rad- och sidbyten har undersökts. Formanalysen av de båda 
sistnämnda har endast inneburit att de kategoriserats som markerade eller omarkerade och 
dessa kategorier har bara undersökts utifrån deras eventuella samband med funktion. Form-
analysen av markörerna är mer detaljerad och visar att framförallt tre formelement används 
för att bygga upp markörtyper i steninskrifter under tidig vikingatid. Dessa utgörs av punkt- 
och krysselementet samt det korta strecket. Förutom dessa finns avvikande former vilka 
endast förekommer vid enstaka tillfällen i materialet. De flesta markörtyper innehåller 
antingen ett, två eller tre formelement. En kronologisk jämförelse visar en övergång till ett 
färre antal markörtyper för inskrifterna från Götaland, något som möjligen kan tillskrivas det 
faktum att majoriteten av det yngre materialet är signerat av alternativt attribuerat till samme 
ristare. I det danska materialet återkommer i princip samma markörtyper under de tre 
tidsperioder som undersöks, undantaget de avvikande formerna på DR 26, DR 40 och 
DR NOR1988;5. Vanligast under Helnæs-Gørlev-perioden är markörtyperna i form av ett kort 
streck, respektive två eller tre punkter. Under för-Jelling tar det korta strecket överhand för att 
i Jelling-inskrifterna stå tillbaka för markörtypen med två punkter. Skillnaden mellan 
markörtyper i Götalandsinskrifter och de i det danska materialet består framförallt i att 
krysselementet endast finns företrätt i Götalandsinskrifterna.  

Interpunktion i runinskrift har en syntaktiskt strukturerande funktion. Ofta är inter-
punktionen systematiskt använd, det vill säga dess närvaro styrs av den syntaktiska nivån på 
gränsen mellan två språkliga enheter, på så sätt att högre nivåer interpunkteras i första hand. 
Dock genomförs detta inte nödvändigtvis på samma sätt i olika inskrifter, eller ens inom en 
och samma inskrift. Vidare kan osystematisk interpunktionen förklaras på olika sätt. I vissa 
fall är den betingad av artikulation, det vill säga pauser i talet. Ett mönster som återkommer är 
också att osystematisk interpunktering orsakas av att gränsen efter konjunktion mer sällan 
markeras jämfört med gränsen före. Ibland har tematiska gränser interpunkterats. Emellertid 
är det endast i fallet Ög 136, samt DR 192 och DR 190 som en tematiskt strukturerande funk-
tion hos viss interpunktion kan sägas vara primär. I andra fall utgörs markeringen av tema-
tiska gränser av att en viss typ av interpunktion givits denna funktion, men att interpunktionen 
ifråga samtidigt strukturerar inskriftens syntax på ett systematiskt sätt. Även en dekorativ och 
i ett fall en avbildande funktion kan urskiljas. Ibland tycks dock interpunktionen inte ha givits 
någon av dessa funktioner. Det gäller särskilt radbyten i inskrifter som saknar markörer. Här 
är det istället snarast ristningsytans begränsningar som har bestämt när radbyte gjorts, utan att 
hänsyn tagits till vilken typ av språklig enhet som därigenom avgränsas.  

Ett samband mellan form och funktion kan emellanåt urskiljas. Sidbytet, särskilt det 
markerade, används ofta i satsgränser på den första syntaktiska nivån. Sidbytet märker vidare 
ofta ut tematiskt sammanhållna enheter då dessa består av inskriftsformler. Radbytet å andra 
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sidan, både omarkerat och markerat, uppträder i många inskrifter på flera olika syntaktiska 
nivåer. Ofta separerar ett markerat radbyte text på ett sådant sätt att inskriftens olika rader 
tillägnas olika personer, en typ av avgränsning som kan ses som tematiskt motiverad. Ibland 
kan ett radbyte som åtföljs av markör ha en annan funktion jämfört med radbyte som inte 
åtföljs av markör. I inskrifter som innehåller exempel på båda återfinns det sistnämnda ofta i 
icke-syntaktiska gränser medan det förstnämnda finns i syntaktiska gränser. Vidare förekom-
mer det i det danska materialet, då olika markörtyper finns i samma inskrift, att dessa tilldelas 
skilda syntaktiskt strukturerande funktioner, detta genom att en viss markörtyp endast place-
ras i gränser på en viss syntaktisk nivå. Detta förekommer inte bland Götalandsinskrifterna. 

Den kronologiska variationen av interpunktionens funktion i Götalandsinskrifterna 
innebär en övergång från en interpunktionsprincip där framförallt markörer, markerade rad- 
och sidbyten, samt omarkerade radbyten åtföljda av markör, använts för att interpunktera 
satsgränser, till ett bruk där nästan varje syntaktisk gräns interpunkteras, främst av markörer. 
För det danska materialet sker istället en likriktning av det mer varierade bruket av inter-
punktion som uppvisas i Helnæs-Gørlev-inskrifterna. Slutprodukten liknar principen som 
tillämpas i de yngre Götalandsinskrifterna; även här interpunkteras så gott som varje 
syntaktisk gräns. En geografisk variation av interpunktionens funktion består framförallt i att 
det danska materialet inte har något exempel på den interpunktionsprincip som företräds av de 
äldre Götalandsinskrifterna. Vidare sker i det danska materialet jämfört med i inskrifter från 
Götaland oftare en avgränsning av textenheter kopplade till olika personer. Medan det i båda 
områdena finns exempel på att tematiska enheter i form av inskriftsformler separeras. 

Uppsatsens övergripande syfte är att öka kunskapen om interpunktion i runinskrift, samt 
att föra den teoretiska och metodiska diskussionen om utgångspunkterna för studier av 
interpunktion i runinskrift framåt. Några iakttagelser som rör den första punkten ska i det 
följande diskuteras, därefter i vilken mån mina teoretiska och metodiska utgångspunkter har 
varit användbara för att undersöka interpunktion i runinskrift.  

Undersökningens resultat visar för det första att inte bara markörer används som inter-
punktion i runinskrifter utan att liknande funktioner även givits rad- och sidbyten. Vidare 
utnyttjas ibland möjligheten att variera formen på markörer, rad- och sidbyten för att ge olika 
typer av interpunktion skilda funktioner.  

Om man utifrån studiens resultat ska säga något om interpunktionens primära funktion, 
tycks denna vara just att strukturera inskriftens syntax på ett systematiskt sätt. Möjligen kan 
man, liksom Jörgensen (1973:131–132), se detta som ett tecken på att ristares upplevelse av 
var gränser går i satsens ytstruktur bestäms av den syntaktiska nivån hos denna gräns, och att 
det därmed är den syntaktiska nivån som primärt bestämmer interpunktionen. Ibland har dock 
andra faktorer styrt närvaron eller frånvaron av interpunktion, och ibland tycks interpunk-
tionen inte alls ha använts för att arrangera texten enligt något särskilt mönster. Eftersom 
undersökningens fokus har varit att studera interpunktionens funktion att strukturera syntaxen, 
har en analys av alternativa funktioner, som en tematiskt strukturerande eller en artikulerande, 
kommit i andra hand. Det går därför inte att säga i vilken utsträckning dessa alternativa 
funktioner förekommer, och om den syntaktiskt strukturerande funktionen verkligen ska ses 
som interpunktionens primära. Det min undersökning visar är dock att de syntaktiska 
gränsernas nivå i många fall verkar relevant för ristares val av interpunktionsprincip. 
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Interpunktionens möjlighet till visuell effekt används främst då tematiska gränser 
markeras. Tematiska enheter i form av formler eller dikt avgränsas ofta med markerade 
sidbyten. Ett visuellt avbrott förstärker därmed textens innehållsliga avbrott. Samma sak 
gäller avgränsningen av enheter kopplade till olika personer, vilket oftast görs genom ett 
radbyte. Personens namn sätts i fokus rent visuellt genom att få sin placering först i en rad. 
Inskrifternas text är i majoriteten av fallen minnesinskrifter, varför framlyftandet av resarnas 
och de dödas namn kan ses som motiverat av att de utgjorde mycket viktiga teman i texten. 
Liksom i Bianchis (2010:112–113) senvikingatida material, tycks det alltså även i run-
inskrifter från tidig vikingatid finnas tendenser till att själva upplägget av inskriftsrader bär på 
en betydelse genom att de på olika sätt samspelar med det språkliga innehållet.   

Undersökningens resultat visar att graden av ristarens valfrihet gällande inter-
punktionsprincip tycks ha varit skiftande, i den bemärkelsen att grupperna med inskrifter 
uppvisar olika stor variation vad gäller sätt att interpunktera. Friast tycks valet ha varit under 
Helnæs-Gørlev-perioden, där den grupp inskrifter som uppvisar minst enhetlighet vad gäller 
interpunktionsprincip återfinns. Dock verkar principerna inte variera inom samme ristares 
produktion. Interpunktionen är i dessa inskrifter istället mycket konsekvent utformad.  

Under för-Jelling-perioden är interpunktionsprincipen mer likriktat och valet tycks i det 
avseendet mindre fritt. Dock kan man i jämförelse med Helnæs-Gørlev-ristaren här se en 
större variation mellan samma ristares inskrifter. Ristaren Sote har attribuerats eller signerat 
sammanlagt tre inskrifter, vilka interpunkterats med varierande grad av systematik. Ristaren 
Tuve ska ansvara för tre inskrifter, vilkas interpunktionsbruk bland annat skiljer sig åt i komp-
lexitet. Under Jelling-period tycks valet av interpunktionsprincip vara än mindre fritt. I denna 
grupp har två ristare/ristarverkstäder tillskrivits vardera två inskrifter. De båda paren har 
också inbördes ett relativt likartat bruk, även om vissa avvikelser kan konstateras. Till skillnad 
från de äldsta danska inskrifterna tycks val av interpunktionsprincip i de äldre Götalands-
inskrifterna ha varit mindre fria. Gruppen uppvisar ett relativt likartat sätt att interpunktera. 
Detta gäller även den yngre gruppen. Här kan dock likheterna inskrifterna emellan kanske 
bero på att samme ristare ansvarar för flertalet. Då det kommer till val av markörtyp ser bilden 
emellertid delvis annorlunda ut. Ristarna har förhållit sig mer fritt till detta i den äldre 
gruppen Götalandsinskrifter. Formvariationen är här stor, endast två markörtyper är represen-
terade i mer än en inskrift. I det danska materialet väljer ristare i relativt stor utsträckning 
samma markörtyp, undantaget de avvikande formerna på DR 26, DR 40 och DR NOR1988;5. 
Möjligen kan man se en något större variation under Helnæs-Gørlev-perioden.  

Olika ristare har också utnyttjat interpunktionens möjligheter i olika stor utsträckning. 
Exempelvis finns på DR 26 ett mycket komplext interpunktionsbruk, där fyra olika markör-
typer, samt ett sidbyte har givits skilda funktioner, medan det exempelvis på Ög 83 endast 
finns en markörtyp och inga rad- eller sidbyten. Oavsett grad av komplexitet ger dock 
interpunktionsbruket i de flesta fall intrycket av att vara väl genomtänkt.    

 Förändringar i sättet att interpunktera kan enligt Parkes (1992:2) kopplas till ”changing 
patterns of literacy, whereby new generations of readers in different historical situations 
imposed new demands on the written medium itself”. I mitt material går utvecklingen både i 
Götaland och på danskt område i riktning mot att varje syntaktisk gräns interpunkteras. En 
följd av att de lexikala gränserna på detta sätt identifierats på förhand är att runtexten blir 
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lättare att tolka. Eftersom en sådan utveckling knappast kan ha motiverats av att samtida 
läsare med tiden blev sämre på att tyda runinskrifter, kan man kanske istället tänka sig att en 
av drivkrafterna bakom förändringen var att runinskrifter mot slutet av 900-talet producerades 
i ett allt större antal. Då bara ett fåtal inskrifter ristades i ett visst område var förmodligen 
runtexternas innehåll väl känt, vilket innebar att läsare behövde mindre hjälp att avkoda 
textens budskap. Om runstenar ristades i ett större antal kan detta ha resulterat i att läsare i 
större utsträckning konfronterades med text vars innehåll var helt eller delvis okänt. Möjligen 
kan utvecklingen i riktning mot interpunktion i varje syntaktisk gräns bero på att ristare 
tillmötesgick den oinvigde läsarens större behov av hjälp att identifiera textens lexikala 
enheter.  

  Den andra delen av uppsatsens syfte är att föra den teoretiska och metodiska 
diskussionen om utgångspunkterna för studier av interpunktion i runinskrift framåt. 
Ambitionen har varit att sätta studiet av interpunktion i runinskrift i förbindelse med aktuell 
forskning kring fenomenet interpunktion i stort. Med utgångspunkt i sådan forskning har jag 
utgått från en vidgad förståelse av vad interpunktion kan vara i runinskrift, vilket också visat 
sig vara relevant för undersökningen. Utifrån detta har också en definition av interpunktion i 
runinskrift presenterats, så också av termen markör. En analysmodell för en undersökning av 
interpunktionens syntaktiskt strukturerande funktion har också utarbetats, och prövats i under-
sökningen. Vidare har den del av grafonomins termer och metod som rör grafens form visat 
sig kunna överföras och användas i en undersökning av markörernas inbördes formvariation.  

Vissa tecken finns på att indelningen av de syntaktiska gränserna på analysmodellens 
olika nivåer inte helt speglar ristarnas bedömning av sagda gränser. I inskrifter som annars har 
en helt systematisk interpunktion händer det att en markering uteblir på ett osystematiskt sätt 
enligt ett visst återkommande mönster: Det fall jag har identifierat är då gränsen efter 
konjunktion saknar interpunktion, medan gränsen före är markerad. Båda dessa gränser förs i 
min analysmodell till nivå ett. Att så många ristare gör skillnad på dessa två gränser kan 
kanske tolkas som att de upplevdes som tillhörande olika syntaktiska nivåer, eller åtminstone 
som att konjunktionen sågs som starkare förbunden med den samordnade sats eller fras som 
följde efter, jämfört med den som föregick konjunktionen.  

Något som inte har inkluderats i analysmodellen är en utredning av de icke-syntaktiska 
gränserna. Dessa klassificeras som osystematiska, men medan osystematisk interpunktion i 
syntaktiska gränser utreds med hänsyn till om andra motiv än en syntaktiskt strukturerande 
ligger bakom, lämnas de interpunkterade icke-syntaktiska gränserna utan en vidare 
granskning. Ytterligare något som faller utanför analysmodellens ram är markörerna i 
inskrifternas avslutning och inledning. Dessa kommenteras inte alls i undersökningen. Till 
viss del beror dessa båda tillkortakommanden dock på att en avgränsning var tvunget att göras 
för att inte överstiga uppsatsens ramar.   

Kriterier för en kategorisering av materialets rad- och sidbyten utifrån form har också 
utarbetats. Syftet var att undersöka ett eventuellt samband mellan form och funktion. De fyra 
kategorierna, markerade respektive omarkerade rad- eller sidbyten, som jag räknar med har 
dock endast i begränsad utsträckning kunnat kopplas till funktion. Problemet har i många fall 
varit att särskilt det markerade radbytet och det omarkerade respektive markerade sidbyten 
förekommer få gånger i samma inskrift, varför det ofta är svårt att säga något bestämt om 



 77 

deras eventuellt skilda funktioner. Vissa samband kan dock ses på ett mer övergripande plan, 
exempelvis att sidbytet ofta finns på höga syntaktiska nivåer. Det finns också enstaka 
inskrifter, exempelvis Ög 136, där de fyra kategorierna i allra högsta grad är relevanta för att 
beskriva de olika interpunktionstypernas funktion.  

Vad gäller en vidareutveckling av min undersökning skulle alltså interpunktion i icke-
syntaktiska gränserna behöva tittas närmare på. Fler typer av interpunktion skulle också kunna 
särskiljas och undersökas separat. I denna undersökning har exempelvis interpunktion i form 
av textenheter som utmärks grafiskt i någon bemärkelse sammanförts med interpunktion i 
form av rad- och sidbyte, på så sätt att om sådana textenheters gränser sammanfaller med rad- 
eller sidbyte bedöms de sistnämnda som markerade. Grafiskt markerade textenheter skulle 
dock kunna undersökas i egenskap av en egen typ av interpunktion. En annan eventuell 
variant av interpunktion, som dock inte klassats så här, är dubbelskrivna runor. Detta fenomen 
skulle kunna undersökas i förhållande till annan interpunktion, samt i förhållande till de 
tillfällen ristare har avstått från att dubbelskriva. Vidare skulle de olika funktioner som endast 
till viss del aktualiserats i min undersökning kunna studeras i sin egen rätt, på samma sätt som 
en syntaktiskt strukturerande funktion undersökts här. Särskilt gäller detta den tematiskt 
strukturerande funktionen, men också en artikulerande. Så som föreslås redan i avsnitt 1.7 kan 
det också vara givande att titta närmare på hur interpunktion används för att underlätta textens 
läsbarhet. 

Avslutningsvis skulle jag vilja framhålla att studiet av interpunktion i runinskrift inte 
endast är intressant i sig självt, utan att resultaten även kan användas då tolkningar av 
inskrifter diskuteras, exempelvis i fallet Vg 119. Liksom man under tolkningsprocessen 
använder runologiska och språkliga paralleller i närstående inskrifter som stöd för ett visst 
tolkningsförslag, visar Vg 119 att även paralleller ifråga om interpunktionsprinciper kan ge 
ledtrådar till hur inskriften ska tolkas. 
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Bilaga 1: Undersökningens material 

Här presenteras de inskrifter som ingår i undersökningens material. Inskrifterna redovisas 
först genom en translittererad form, därefter genom en transkribering till runsvenska, 
alternativt rundanska. Jag har återgivit texten enligt de translittererings- och transkriberings-
principer som tillämpats i SRD, vilket bland annat innebär att ås-runan återges o inte â, samt 
att monografiska skrivningar av äldre diftong transkriberas som diftong i det svenska 
materialet. Dock har vokallängd lagts till i transkriberingen av runsvenskan.  

I translittereringen visas de olika typerna av interpunktion som jag räknar med i min 
undersökning. Radbyte markeras med ¶, sidbyte med §A, §B och så vidare. Jag kommer inte 
att redovisa huruvida dessa interpunktionstyper bedömts som markerade eller ej. Markör-
typerna kommer att återges med ', *, x, +, ;, 3, :, 4, 5 och 6. Förutom dessa finns en 
markörtyp på Vg 119, bestående av två Y-element och ett krysselement, två markörtyper på 
DR 26, bestående av hammartecken, samt en markörtyp på Öl 1, bestående av ett hammar-
liknande tecken och två punktelement. Dessa återges i nedanstående förteckning med ÷. Bild 
på dessa fyra markörtyper finns i tabell 1, 2 och 4. För en redogörelse av hur materialets 
markörer, rad- och sidbyten har bedömts se avsnitt 1.5.2, 1.5.3, 1.6.1 och 1.6.2.  

En markör kan placeras inom ( ) i translittereringen antingen på grund av att läsningen av 
samtliga eller endast vissa element angivits som osäker, eller på grund av att skador i den övre 
eller undre delen av utrymmet mellan de faktiska eller tänkta ramlinjer är så stora att man inte 
kan säga huruvida ytterligare formelement funnits där. Obevarade runor och markörer vilka 
supplerats från äldre källor placeras inom [ ] i translittereringen. Markör inom ( ) eller [ ] 
ingår inte i formanalysen, dock i den funktionella analysen. Då markörens samtliga element 
angivits som osäkert lästa, eller om markören är supplerad från en äldre källa märks belägget 
ut med ? i resultatredovisningens tabeller. Övriga belägg inom ( ) märks däremot inte ut med 
?, eftersom det i dessa fall inte råder någon tvekan om att en markör i någon form finns. 
Eftersom markörer inom ( ) eller [ ] inte ingår i formanalysen har de heller inte legat till grund 
för att etablera markörtyper. Jag redovisar i dessa fall den form som anges i respektive källa 
där inskriften är publicerad. 

I transkriberingen visas vilka syntaktiska gränser jag inkluderar i den funktionella 
analysen. Då två ord är understrukna, innebär detta att den syntaktiska gräns som finns mellan 
dem utesluts. Om ett ord föregås eller efterföljs av en skadad runföljd, vilken har markerats 
…, kan ibland gränsen mellan detta ord och det skadade partiet ingå i den funktionella 
analysen. När detta inte är fallet är markeringen i form av tre punkter samt ordet ifråga 
understruket. I vissa fall kan ett rad- eller sidbyte finnas mellan markeringen … och ordet 
ifråga. I ett fall, på DR 145, har första och sista ordet strukits under. Detta syftar på att de 
markörer som enligt DR:183 finns i inskriftens inledning och avslutning inte har inkluderats i 
undersökningen eftersom detta parti av stenen är avslaget. På DR NOR1988;5 är 
Kolfinnr/Gullfinnr understruket, dock ingår interpunktionen vilken separerar namnets två 
leder i den funktionella analysen.  

Anledningar till att utesluta en syntaktisk gräns kan vara en osäkerhet kring vilka typer av 
språkliga enheter som egentligen avgränsas, eller att det inte går att säga huruvida gränsen har 
innehållit interpunktion. I regel utesluts emellertid inte sådana rad- eller sidbyten där det inte 
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går att vara absolut säker på om en markör har funnits i den första radens slut, eller i andra 
radens början. Syntaktiska gränser som med viss säkerhet går att identifiera har inkluderats i 
den funktionella analysen och markerats med * i resultatredovisningens tabeller. Vilka dessa 
syntaktiska gränser är kommer inte att markeras i förteckningen nedan, utan endast de som är 
uteslutna helt.  

Ytterligare ett par tecken som används i den translittererade texten behöver förklaras. 
Inom parentes ( ) sätts även en osäkert tydd runa, medan skadade runor som inte kan tydas 
märks ut med -. En svår skada, där är inga spår kan ses av runor men man förmodar att sådana 
funnits, anges med tre punkter …. Bindrunor märks ut med =, och runor som har dubbellästs 
markeras med | |. I den transkriberade texten placeras (?) efter en osäkert normaliserad form. 
Om en viss följd av runor har givits flera möjliga tolkningar används snedstreck, /, för att 
skilja dessa alternativ åt. Slutligen placeras en otolkad runföljd inom < >.    

Läsningar och tolkningar är hämtade från den senaste publikationen som hänvisas till i 
Samnordisk runtextdatabas 2008 (SRD). Ett par undantag finns emellertid. Ifråga om Sm 144 
utgår jag från den tolkning jag presenterar i min magisteruppsats (Åkerström 2012:47), för 
Sm NOR2001;25 från Källströms (2010:85) tolkning. Jag läser sidorna på DR 221 i omvänd 
ordning (se avsnitt 2.2.3.3). Transkriberingen av DR NOR1988;5, Ög 82, Ög 83, Ög 84† är 
hämtade från SRD. Tolkningen av Ög 117 är hämtad ur Fornvännen (Fv 1972:276). Dock 
läser jag en runa annorlunda: itin istället för stin. På Vg 119 finns en rad runor tillagd på 
1000-talet. Denna inkluderas inte i förteckningen nedan, eftersom den inte ingår i 
undersökningen. Av samma anledning redovisas inte heller raden med latinska bokstäver på 
Öl 1. På Ög 136 redogörs endast för alternativet Sagum mógminni þat, inte Sagum ungmænni 

þat, eftersom endast det förstnämnda använts i den funktionella analysen. Ifråga om DR 42 
har SRD och DR:79 olika uppgifter angående antalet markörer (trots att SRD i detta fall 
hänvisar till DR). Jag följer här SRD eftersom denna läsning tycks vara mest i 
överensstämmelse med de fotografier jag har att tillgå. 

Götaland – de äldre inskrifterna 

Sm 144 
§A kuþaskaki faþi 
§B sunuR na ¶ ut smiþ ¶ a kata 
§C uif siþaR un… 
Guða-Skæggi/Skakki/Skagi fāði. Sunʀ naut smīða Kāta. Vīf sīðaʀ unn[i]. 
 
Sm NOR2001;25  
§A hana uilik 
§B (i) sakum þat liki hal… 
Hana véli’k (el. villi’k). Í sôkum þat líki hal[i (?)]. 
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Vg 119  
§A a;iuls kaf ÷ airikis sunR kaf alrik- - 
§B ---t---la kaf rau- at kialt(i) ¶ ...a sa- faþiR ubsal faþiR suaþ a-a-u--ba ¶ ...-omas 
notu auk takaR ' aslriku lu--R ukþ-t a(i)u(i)sl 
§C ...s---n(u)(R)-a-- þat sikmar aiti makuR airikis ¶ makin(i)aru ¶ þuno * ¶ aft aiuis uk 
raþ ¶ runoR þaR raki-ukutu iu þar suaþ aliriku lu(b)u faþi ' 
§D ui(u)-am  
§E ...--ukrþsar(s)k(s)nuibin- ¶ ---kunR(u)k(l)ius-- 
§F ...iu 
§A Æivísl gaf, Æiríks sunR, gaf Alrík[R].  
§B ... gaf <rau-> at gialdi … [Þ]á(?) sa[t] faðiʀ Upsal(?), faðiʀ sváð ... nætR ok dagaR. AlríkR 

<lu--R> ugð[i]t(?) Æivísl.  
§C ... þat Sigmarr [h]æiti maguR Æiríks. Mæginiaru(?) … Aft Æivísl. Ok ráð rúnaR þaR 

rægi[n]kundu þar, sváð AlríkR <lubu> fáði.  
§D ...  
§E … 
§F … 
 
Ög 8  
§A stikuR (') karþi kubl þ(a)=(u) ¶ aft auint sunu sin ' sa fial austr 
§B miR aiuisli ' uikikR faþi ¶ auk| |krimulfR 
§A StiguR/StygguR gærði kumbl þau aft Øyvind, sunu sinn. Sá fioll austr 

§B með Æivísli. VíkingR fáði ok GrímulfR. 

 
Ög 43 
5 salsi karþi sul ¶ 5 D 5 skut- - þ--a hiu  
Salsi gærði sól. DagR (?) skút[a(?) í(?)] þ[ett]a(?) hió(?). 
 
Ög 136      
§A aft uamuþ stonta runaR þaR + ¶ n uarin faþi faþiR aft faikion sunu ¶ sakum| 
|mukmini þat huariaR ualraubaR uaRin tuaR ¶ þaR suaþ tualf sinum uaRin| |numnaR t 
ualraubu ¶ baþaR somon o umisum| |monum * þat sakum ona ¶ rt huaR fur niu altum 
on urþi fiaru ¶ miR hraiþkutum auk tu ¶ miR on ub sakaR ¶ raiþ| |þiaurikR hin þurmuþi 
stiliR ¶ flutna strontu hraiþmaraR sitiR nu karuR o  
§B kuta sinum skialti ub fatlaþR skati marika  
§C þat sakum tualfta huar histR si ku ¶ naR itu| |uituoki on kunukaR tuaiR tikiR sua ¶ þ 
o likia + þat sakum þritaunta huariR t ¶ uaiR tikiR kunukaR satin t siulunti fia ¶ kura 
uintur at fiakurum nabnum burn ¶ R fiakurum bruþrum + ualkaR fim ra=þulfs| |su ¶  
niR hraiþulfaR fim rukulfs| |suniR hoislaR fim haruþ ¶ s suniR kunmuntaR fim (b)irnaR 
suniR x ¶ nuk m--- (m)-- alu --(k)(i) ainhuaR -þ... ...þ ... ¶ ftiR fra ¶ sagwm| |mogmeni 
(þ)ad hOaR igOld ¶ ga OaRi gOldin d gOonaR hOsli ¶ sakum| |mukmini uaim si burin| 
|niþ ¶ R troki uilin is þat + knuo knat ¶ i| |iatun uilin is þat + (n)(i)(t)  
§D akum| |mukmini þur  
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§E sibi uiauari  
§F ul niruþR 
§A Aft Væmóð/Vámóð standa rúnaR þáR. Æn Varinn fáði, faðiR, aft faigian sunu. Sagum 

mógminni þat, hværiaR valraufaR váRin tváR þáR, sváð tvalf sinnum váRin numnaR at 

valraufu, báðaR saman á ýmissum mannum. Þat sagum annart, hvaR fur níu aldum án 

urði/yrði fiaru meðr Hraiðgutum, auk dó meðr hann umb sakaR. Réð ÞióðríkR hinn þurmóði, 
stilliR flutna, strandu HraiðmaraR. SitiR nú garuR á  

§B guta sínum, skialdi umb fatlaðR, skati Mæringa.  
§C Þat sagum tvalfta, hvar hæstR sé GunnaR etu véttvangi á, kunungaR tvaiR tigiR sváð á 

liggia. Þat sagum þréttánda, hvariR tvaiR tigiR kunungaR sátin at Siólundi fiagura vintur at 

fiagurum nampnum, burniR fiagurum brøðrum. ValkaR fim, Ráðulfs syniR, HraiðulfaR fim, 
Rugulfs syniR, HáislaR fim, Haruðs syniR, GunnmundaR/KynmundaR fim, BiarnaR syniR. -ú'k 

m[inni] m[eðr] allu [sa]gi. AinhvaRR ... [svá]ð ... æftiR frá. Sagum mógminni þat, hvaR 

Inguldinga vaRi guldinn at kvánaR húsli. Sagum mógminni, hvaim sé burinn niðR drængi. 
Vilinn es þat. Knúa/knýia knátti iatun. Vilinn es þat ...  
§D Sagum mógminni: Þórr.  
§E Sibbi víaværi  

§F ól nírøðR. 
 
Ög N288  
kunar 4 faþi runaR ¶ þisaR 4 in sa flau sakiR 4 ¶ suti ui þita 4 in sa fl- ¶ (i)n ruþ þan 4 in 
sa bat ¶ uifin 4 þit tafaþi 4 
Gunnarr fáði rúnaR þessaR, en sá fló sakiR. Sótti ví þetta. En sá fl[ó] inn ryð þann. En sá bant 

Vífinn, þet tafáði(?).  

Götaland – de yngre inskrifterna  

Ög 38 
ikuar sati stain 
Ingvarr satti stæin. 
 
Ög 81   
§A * þukir * resþi * stin * þansi * eftiR * asur * sen * muþur*bruþur * sin * iaR * eataþis * 
austr * i * krikum * 
§B * kuþr * karl * kuli * kat * fim * syni * feal * o * furi * frukn * treks * asmutr * aitaþis * 
asur * austr * i krikum * uarþ * o hulmi * halftan * tribin * kari * uarþ * at uti * ¶ auk * 
tauþr * bui * þurkil * rist * ru ¶ naR * 
§A Þorgærðr(?) ræisþi stæin þannsi æftiʀ Assur, sinn mōðurbrōður sinn, eʀ ændaðis austr ī 

Grikkium. 
§B Gōðr karl Gulli gat fæm syni. Fioll ā Føri frøkn drængʀ Ásmundr, ændaðis Assurr austr ī 

Grikkium, varð ā Holmi Halfdan drepinn, Kāri varð at Uddi(?) ok dauðr Bōi. Þōrkell ræist 

rūnaʀ. 
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Ög 82   
: þurkil (r)(i)-- ---- (þ)(a)s(i) (i)ftiR * uint * tusta * sun * iaR * ati * hug ¶ bu * 
Þōrkell ræi[st](?) ... þannsi æftiʀ Øyvind, Tosta sun, eʀ ātti Høgbý. 
 
Ög 83  
* þura * sati * stin * þasi * aftiR * suin * sun * sin * Rs * uRstr * o * ualu * 
Þōra satti stæin þannsi æftiʀ Svæin, sun sinn, es vestr ā <ualu> 
 

Ög 84 †  
[þurkil * (u)(k) * ilka x þau x risþtu x sin] 
Þōrkell ok Hælga, þau ræistu stæin. 

Ög 117 
...uiR (5) baþ [5] t[io 5 itin 5] (þ)(i)(n)... ¶ ...---a (5) --h(a)--- (:) --(u)-... 
...véR bað tøyia(?) stæin þenn[a] ... ... ...   
 
Ög 165   
§A þurun x risti : auk x þiR x bruþr x suniR : 
§B x tusta x iftiR + sin * faþur  

§C þurkil x k rist x stin : þa ¶ nsi : aufti : tusta : 
§A Þōrunnr ræisti ok þæiʀ brøðr, syniʀ  

§B Tosta, æftiʀ sinn faður. 
§C Þōrkell'k ræist stæin þennsi æftiʀ Tosta. 
  
Öl 1   
+ s-a... --(s) - i(a)s * satr * aiftir (*) si(b)(a) * ¶ kuþa * sun * fultars * in hons * ¶ * liþi 
* sati * at * u * -ausa-þ-... ¶ ÷ fulkin : likr : hins : fulkþu : flaistr (:) ¶ * uisi * þat * 
maistar * taiþir : tulka * ¶ : þruþar : traukr : i : þaimsi * huki * ¶ munat : raiþ:uiþur 
: raþa : ruk:starkr ¶ * i * tanmarku : --ntils : iarmun* ¶ *kruntar : urkrontari * lonti 
 S[t]æ[inn] [sa]s[i] es sattr æftiʀ Sibba Gōða/Guða, sun Fuldars, en hans liði satti at ... ... 
Fulginn liggʀ hinns fylgðu, flæstr vissi þat, mæstaʀ dæðiʀ dolga Þrūðaʀ draugʀ ī þæimsi 

haugi; munat Ræið-Viðurr rāða rōgstarkʀ ī Danmarku [Æ]ndils iarmungrundaʀ ūʀgrandaʀi 

landi. 

Det danska materialet – Helnæs-Gørlev 

DR 17 
oiriks (:) kubl 
Eriks kumbl.  
 
DR 144 
austain 3 sati 3 stain ' þonsi 3 abt ' osulb ' faþur ' sin ' 
Østen satti sten þænsi æft Asulf, faþur sin.  
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DR 188† 
[uþ(u)friþR : last : oft : þiauburi-] 
 [G]uþfriþr/[G]uþfreþr rest æft Þiuþbur[g]. 
 
DR 189† 
§A [... --(o)(t)R stAin ¶ sAsi sAti ru...] 
§B [... kArþi Auk ¶ ruul(f)(R)...] 
§A ... [st]ændʀ sten sasi, satti Ro[þ]...  
§B ... gærþi ok Roulfʀ ... 
 
DR 190 
rHuulfR sati stain nuRa ¶ kuþi aft kuþuMut bruþur ¶ sunu sin truknaþu --... ¶ ouaiR 
faþi 
Roulfʀ satti sten, nøʀa goþi, æft Guþmund, broþursun sin. Druknaþu ... Aweʀ faþi. 
 
DR 192 
Aft ruulf stotR ¶ [st]Ain sAsi is uAs nu ¶ Ra kuþi satu su[niR aftiR ¶ ouAiR faaþi] 
Æft Roulf stændr sten sasi, æs war nøʀa goþi. Sattu syniʀ æftiʀ. Aweʀ faþi.  
 
DR 193 
ruulfR sis 
Roulfʀ <sis>   
 
DR 211 
niout 5 kubls ¶ þurmutR 
-iut kumbls! Þormundr.  
 
DR 221 
§A aft aþisl (u)(m)a(r)utrkau 
§B karþi þiauþui(r)  
§A æft Aþisl ... 

§B Gærþi Þiuþwær/Þiuþwi 

 
 
DR 239 
§A þiauþui 5 risþi 5 stin þonsi 5 aft uþinkaur 5 ¶ fuþorkhniastbmlR 5 niut ual kums : 
§B þmkiiissstttiiilll (:) iak sata ru--r| |ri(t) ¶ kuni armutR kru(b)------ 
§A Þiuþwi resþi sten þænsi æft Oþinkor <fuþorkhniastbmlʀ> niut wæl kumbls! 
§B <þistill/mistill/kistill>, iak satta ru[na]ʀ ret. Gunni, Armundr ... 
  
DR 248 
kun'uAlts| |stAin ' sunaR ' ¶ ruHalts ' þulaR ' o salHauku(m) 
Gunwalds sten, sonaʀ Roalds, þulaʀ a Salhøgum. 
 
DR 250 
HurnburA ¶ stAin * suiþks : 
Hornbora sten Swiþings.  
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DR 333 
stotR : Aft firi (:) osu (:) -u- ... ¶ ...-A ... 
Stændr æft Frii(?)/Firi Asu [s]u[n](?) ... ... ... 
 
DR 356 
urti (') wAþ- ... ¶ - (') asm=ut (') sunu sin ' 
Orti Waþ[i] [æft] Asmund, sun sin. 
 
DR NOR1988;5 
§A sua ai 5 titultitul ¶ fuþorkhniastbmlR 
§B huaR is i 6 alisti osa : huaR is (*) ¶ uifrþuR : karþi * afr aft asini fauþr ¶ kul:finR : 
fal(s) * taitirunoR * u ¶ (a)iuinrunoR : sulialta : huaR û ¶ utu 5 tuuut bilikikR : tuR 
ra(k)(i) ¶ (t)(u)(l)i   
§A Swa æ(?) ... <fuþorkhniastbmlʀ> 
§B Hvaʀ æs(?) i(?) ... Asa/asa, hvaʀ æs Vifreþr/Vifrøþr gærþi ... æft ... faþur. 
Kolfinnr/Gullfinnr fal/fals tæitirunaʀ ok ævinrunaʀ ... hvaʀ ... ... ... Billingʀ (?) ... ... Tuli/Toli. 

Det danska materialet – för-Jelling 

DR 15 
' hairulfR ' 
Hærulfʀ. 
 
DR 26 
§A rhafnukatufi 5 hiau 5 runaR : þasi aft ÷ 
§B þurui 5 trutnik : sina ÷ 
§A Rafnunga-Tofi hio runaʀ þæssi æft 

§B Þorwi, drotning sina. 
 
DR 29 
rafnuka:tufi : auk : futin (:) ¶ auk : knubli : þaiR : þriR : kaþu : ¶ : þuruiaR : hauk : 
Rafnunga-Tofi ok Fundin ok Gnypli þeʀ þriʀ gærþu Þorwiaʀ høg. 
 
DR 70 
ulfs ' st... 
Ulfs st[en]. 
 
DR 105 
§A bulnaus| |sanstai(n) 
§B uili 
§A Bolnøts(?) sansten(?). 
§B Willi. 
 
DR 34 
...fnukatufi kaþi hauk þ--... 
 [Ra]fnunga-Tofi gærþi høg ... 
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DR 202 
suti ' sati ' stain ' þansi ' aft ¶ ailaif ' bruþur ' sin ' sun ' oskaus ¶ rauþum(')skialta 
Soti satti sten þænsi æft Elef, broþur sin, sun Asgots Røþumskialda. 
 
DR 209 
§A raknhiltr ' sa ¶ ti ' stain þonsi ' auft ¶ ala ' saulua kuþa ¶ uial(i)þs haiþuiarþan  
þia ¶ kn 
§B ala (') suniR ' karþu ¶ kubl ' þausi ' aft (') faþur ¶ sin ' auk ' hons ' kuna ' auft ¶ uar ' 
sin ' in ' suti ' raist ' run ¶ aR ' þasi ' aft ' trutin ' sin ¶ þur ' uiki ' þasi ' runaR 
§C at ' rita ' sa ' uarþi ' is ' stain þansi ¶ ailti ' iþa ¶ aft ' onon ' traki 
§A Ragnhildr satti sten þænsi æft Alla, salvia goþa, vialiþs heþwærþan þægn. 
§B Alla syniʀ gærþu kumbl þøsi æft faþur sin ok hans kona æft wær sin. Æn Soti rest runaʀ 

þæssi æft drottin sin. Þor wigi þæssi runaʀ. 
§C At ræta(?) sa wærþi æs sten þænsi ælti(?) æþa æft annan dragi. 
 
DR 230 
§A raknhiltr ' sustiR ' ulfs ' sati ' stain ¶ þnnsi ' auk ' karþi ' hauk ' þonsi auft ¶ auk 
skaiþ ' þaisi ¶ kunulf ' uar sin ' klomulan man ¶ (s) un ' nairbis ' faiR (') uarþa ' nu futiR 
' þoi batri 
§B sa uarþi ' at (') rita ' is ailti stain þonsi 
§C iþa hiþan traki 
§A Ragnhildr, systiR Ulfs, satti sten þænsi ok gærþi høg þænsi æft, ok skeþ þæssi, Gunulf, 
wær sin, glamulan man, sun -ærfis. Faiʀ wærþa nu føddiʀ þem bætri. 
§B Sa wærþi at ræta(?) æs ælti(?) sten þænsi 

§C æþa hæþan dragi. 

Det danska materialet – Jelling 

DR 2 
§A osfriþr : karþi : kumbl '  
§B þaun  
§C oft : siktriku : 
§D sun (:) (s)in : oui : knubu 
§A Asfriþr gærþi kumbl  

§B þøn  

§C æft Sigtryg, 
§D sun sin ok Gnupu. 
 
DR 4 
§A 3 osfriþr 3 karþi ¶ kubl 3 þausi 3 tutiR 3 uþinka ¶ u ¶ rs 3 oft 3 siktriuk 3 kunuk 3 sun 
3 sin 3 ¶ 3 auk 3 knubu 3 
§B kurmR (3) raist (3) run(a)(R) (3) 
§A Asfriþr gærþi kumbl þøsi, dottiʀ Oþinkors, æft Sigtryg kunung, sun sin ok Gnupu. 
§B Gormʀ rest runaʀ. 
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DR 40 
tufi 4 bruti 3 risþi 3 stin 3 þansi 3 aft 3 lika 3 ¶ brutia 3 þiR 3 stafaR (3) munu (3) ¶ 
þurkuni 3 miuk 3 liki 3 lifa 3 
Tofi Bryti resþi sten þænsi æft lika brytia. Þer stafaʀ munu Þorgunni miok længi lifa. 
 
DR 41 
§A : kurmR : kunukR : ¶ : k(a)(r)þi : kubl : þusi : ¶ : a(f)(t) : þurui : kunu 
§B 3 sina 3 tanmarkaR 3 but 3  
§A Gormʀ kunungʀ gærþi kumbl þøsi æft Þorwi, kunu 

§B sina, Danmarkaʀ bot.  
 
DR 42 
§A : haraltr : kunukR : baþ : kaurua ¶ kubl : þausi : aft : kurm faþur sin ¶ auk aft : 
þourui : muþur : sina : sa ¶ haraltr (:) ias : soR * uan * tanmaurk 
§B ala * auk nuruiak 
§C (*) auk t(a)ni (k)(a)(r)(þ)(i) kristno 
§A Haraldr kunungʀ baþ gørwa kumbl þøsi æft Gorm, faþur sin, ok æft Þorwi, moþur sina, sa 

Haraldr æs seʀ wan Danmork 

§B alla ok -orwæg 

§C ok dani gærþi kristna. 
 
DR 53 
§A tuki : þurkisls| : |sun : raisi : stain : 
§B þansi : aft : ---... 
§C kuþan : auk * ¶ risbiik : sin : buruþur : 
§A Toki Þorgisls sun resþi sten 

§B þænsi æft ... 
§C goþan ok <risbiik> sin broþur. 
 
DR 55 
tufa ' lRt ' kaurua ' kubl ¶ mistiuis ' tutiR ' uft ' muþur ¶ sina ' ¶ kuna ¶ harats ' hins ' 
kuþa ' kurms ¶ sunaR 
Tofa let gørwa kumbl, Mistiwis dottiʀ, æft moþur sina, kona Haralds hins Goþa, Gorms 

sonaʀ. 
 
DR 56 
: tuki : karþi : kumbl : þisi : iaft : ¶ : aba : faþur : sin : ¶ : uhimskon : hal : 
Toki gærþi kumbl þæssi æft Apa/Æbba, faþur sin, uhemskan hal. 
 
DR 85† 
[huakr : rasþi : st(a)n : þansi (:) ift ¶ ... faþur : sint : auk : a=uft : iarb ¶ ukf : bruþur : 
sint : þura : h...] 
Hwatr(?) resþi sten þænsi æft ... faþur sin ok æft Iarpulf, broþur sin. Þora(?) h[io]. 
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DR 110 
§A 3 ki-mutr 3 ¶ ... ...n 3 k(a)rþi ¶ 3 m(i)n(i) (3) --(u) 3 af(t) (3) ¶ 3 sasur 3 star ¶ r(i)sþi 3 
stin 3 aft 3 tuþan 3 
§B þur 3 uiki 3 þisi 3 kuml 3 
§A Ge[ʀ]mundr(?) ... [su]n gærþi minni [þ]ø æft Sazur. Star resþi sten æft døþan. 

§B Þor wigi þæssi kumbl.  
 
DR 114 
§A þuriR : bruþiR : ainraþa 
§B rai=sþi : stain : þonsi : ¶ uft : muþur : sina : auk : ¶ ... ku... ¶ ... -auþi : sam : uarst 
: maki  
§A Þoriʀ, broþiʀ Enraþa, 
§B resþi sten þænsi æft moþur sina ok ... ... ... [d]øþi sum wærst mægi. 
 
DR 117  
oni : risþ : stin : þansi : aft : o ¶ skl : sun : sin : ias : tauþr ¶ uarþ : maþ : þuri : i : ura: ¶ 

:suti (:) 
Ani resþi sten þænsi æft Æskel, sun sin, æs døþr warþ mæþ Þori i Ørasundi. 
 
DR 118 
§A [osur : st] (u)(f)s : sun : 
§B [raisþi : st]ain : þonsi ¶ [auft : br] (þ)(u)r : sun : sin : 
§A Azur Stufs sun 

§B resþi sten þænsi æft Broþur, sun sin.  
 
DR 125 
tufi : kitu : sun : sati : ... ¶ ...i : filaka : sin : ¶ fustra : þurknus 
Tofi Geddu sun satti ... ..., felaga sin, fostra Þorgnys. 
 
DR 132 
þurkal : sati : stia : aft : ... ... sun : faþur : sin : 
Þorkel satti sten æft ... ... sun, faþur sin. 
 
DR 133 
: þau : muþ(r)kin : ¶ þurui : auk (:) uþinkau(r) : a(u)k : kuþmu ¶ ntr : þri- (:) --is(þ)- (:) 
kumbl : ¶ þausi : aift : ki-- : (h)in : huþska ¶ hon : uas : l(o)nt (:) mono : baistr : i : ton ¶ 

marku : auk : furstr : 
Þø møþrgin Þorwi ok Oþinkor ok Guþmundr tri[u] [r]esþ[u] kumbl þøsi æft ... hin <huþska>, 
han was landmanna bæztr i Danmarku ok fyrstr. 
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DR 143 
§A : tuki : raisþi : stini : þoisi : auk : karþi : kub(l) (:) ¶ : þausi : aft aba : mak : sin : 
þaikn : kuþan : auk : 
§B : tufu : muþur : sino : þau : lika : baþi : i : þaum : hauki : ¶ abi : uni : tuka : fiaR : 
sins : aft : sik : 
§A Toki resþi stena þæssi ok gærþi kumbl þøsi æft Apa/Æbba, mag sin, þægn goþan, ok 

§B Tofu, moþur sina. Þø liggia bæþi i þem høgi. Api/Æbbi unni Toka feaʀ sins æft sik. 
 
DR 145 
(:) (t)uki : sati : stin : þonsi : aft : ¶ : osta : sun : sin : lutaris : sun (:) 
Toki satti sten þænsi aft Asta, sun sin, <lutaris> sun.  
 
DR 160 
hufi 3 sati ' stin 3 ift ' bruþr ¶ sino þurlak auk ' hriþi 
Hofi satti sten æft brøþr sina Þorlak ok Riþi/Reþi.   
 
DR 161 
hufi ' þurkil ' þurbiurn 3 satu 3 stin 3 runulfs 3 hins ' raþ'sbaka ' ¶ ' faþur ' sins ' 
Hofi, Þorkel, Þorbiorn sattu sten Runulfs hins Raþspaka, faþur sins. 
 
DR 216 
§A osraþr auk hiltu(-)-R ¶ raisþu stain þansi ¶ aft froþa fronti sin ¶ sin ian han uas þo 
foink ¶ uaiRa 
§B ian han uarþ tauþr o suo ¶ þiauþu auk uas furs ¶ i frikis ioþi þo aliR uikikaR 
§A Asraþr ok Hildu[ng]ʀ/Hildv[ig]ʀ/Hildu[lf]ʀ resþu sten þænsi æft Fraþa/Fræþa, frænda sin 

sin, æn han was þa fækn(?) wæʀa, 
§B æn han warþ døþr a Sweþiuþu ok was fyrst(?) i(?) Friggis(?) liði(?) þa alliʀ wikingaʀ. 
 
DR 218 
: austains : suniR : ¶ : raisþu : stain : ¶ þansi : ¶ aft : ¶ : sbarlu : bruþur : sin : ¶ : 
skibara : osbiarnaR : ¶ : nafs :  
Østens syniʀ resþu sten þænsi æft Spærlu, broþur sin, skipara Æsbiarnaʀ -æfs. 
 
DR 219 
(o)s(a) (:) karþi (:) kubl : ¶ þusi : aft : tuka (*) ¶ sun (:) (s)(i)n : auk (:) ¶ tuka : haklaks : 
¶ sunaR * 
Asa gærþi kumbl þøsi æft Toka, sun sin ok Toka Haklangs sonaʀ. 
 
DR 339 
: uristr : ouk : nukR : ouk : krusa : risþu : stin : þonsi : uft : aba : filaka : sin : trik : 
kuþan : 
Wrestr/Oristr ok -ykʀ ok Krusa resþu sten þænsi æft Apa/Æbba, felaga sin, dræng goþan. 
 
DR 363 
skibarR : kuþis : raisþ... ... stin 
Skipari Guþis resþ[i] ... sten. 
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Bilaga 2: Tabellernas beteckningar  

Här presenteras en utförligare förklaring av beteckningarna för de olika gränser som före-
kommer i resultatredovisningarnas tabeller. Samtliga kombinationer redovisas inte, men 
förhoppningsvis tillräckligt många varianter för att det ska framgå vilka typer av syntaktiska 
respektive icke-syntaktiska gränser de olika beteckningarna avser.  

5ivå - 

I inledningen/avslutningen = Beteckningen avser en markör som är placerad före inskriftens 
första runa/efter inskriftens sista runa. 

5ivå ett  

Konjn – elliptisk sats = Då två satser är samordnade med konjunktion och den andra satsen i 
ordningen är elliptisk, avser beteckningen gränsen mellan konjunktionen och denna elliptiska 
sats. 

Sats – bisats = Då en bisats ingår som ett led i en huvudsats, avser beteckningen gränsen 
mellan denna bisats och övriga delar i huvudsatsen. 

Sats – konjn = Då två satser är samordnade med konjunktion, avser beteckningen gränsen 
mellan den första satsen och konjunktionen. 

Sats – sats = Då två fullständiga satser inte är samordnade, avser beteckningen gränsen 
mellan dessa två satser. 

Satsfragment – sats = Då två satser inte är samordnade, och den första består av ett sats-
fragment och den senare av en fullständig sats, avser beteckningen gränsen mellan dessa två 
satser. 

Satsled – inskjuten sats = Då en fullständig sats är inskjuten i en annan sats, avser beteck-
ningen gränsen mellan angränsande satsled i denna andra sats och den inskjutna satsen.   

5ivå två  

Subj. – predikatsled = Beteckningen avser gränsen mellan subjektet och predikatsledet i en 
sats. 

Rel. part. – bisatskärna = Beteckningen avser gränsen mellan en relativ partikel som inleder 
en bisats och bisatskärnan, det vill säga resterande delar av bisatsen. 

Satsbas – bisatskärna = Beteckningen avser gränsen mellan en satsbas som inleder en bisats 
och bisatskärnan, det vill säga resterande delar av bisatsen. En satsbas består i mitt material av 
ett interrogativt pronomen, alternativt en flerordig fras som innehåller ett interrogativt 
pronomen. 
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5ivå tre 

Satsled – app. (omramning) = En apposition kan vara skild från sitt huvudord av ett annat i 
satsen ingående satsled, en konstruktion Wessén (1965:101) kallar omramning. Beteckningen 
avser gränsen mellan ett sådant annat satsled och appositionen. 

Satsled – frasled = Då ett satsled består av en fras kan delarna i denna fras, fraslederna, vara 
skilda från varandra av ett annat i satsen ingående satsled. Beteckningen avser gränsen mellan 
detta andra satsled och frasledet.  

Satsled – konjn (omfattning) = Samordnade fraser i ett satsled kan vara skilda från varandra 
av ett annat i satsen ingående satsled, något Wessén (1965:220) benämner omfattning. 
Beteckningen avser gränsen mellan detta andra satsled och den konjunktion som samordnar 
frasen. 

Satsled – satsled = Beteckningen avser gränsen mellan två satsled i predikatsledet. Om ett 
sådant satsled föregår subjektet, eller om delar av subjektet, exempelvis en apposition, finns 
inskjutet i predikatsledet, avser beteckningen även gränsen mellan subjektet och föregående 
alternativt efterföljande satsled.  

5ivå fyra  

App. – app. = Beteckningen avser gränsen mellan två appositioner vilka bestämmer samma  
huvudord. 

Fras – fras (asyndes) = Beteckningen avser gränsen mellan två samordnade fraser, vars 
samordning inte skett med hjälp av konjunktion. 

Fras – konjn / konjn – fras = Då ett satsled innehåller flera med konjunktion samordnade 
fraser, avser beteckningen gränsen mellan en fras och en konjunktion eller tvärtom.  

HO – app. = Beteckningen avser gränsen mellan huvudordet, det vill säga den nominalfras 
som appositionen bestämmer, och appositionen. Ibland består nominalfrasen, huvudordet, av 
flera samordnade fraser. 

(HO attr.) – app. = I vissa fall är appositionen skild från sitt huvudord av andra attribut till 
sagda huvudord. Beteckningen avser gränsen mellan ett sådant attribut och appositionen. 

HO – app. (binamn) = Beteckningen avser gränsen mellan ett huvudord och en apposition i 
form av ett binamn.  

(attr. HO) – app. = Ibland är appositionen en bestämning till ett attribut i en nominalfras, men 
är skild från attributet ifråga av nominalfrasens huvudord. Beteckningen avser gränsen mellan 
ett sådant huvudord och appositionen.  

5ivå fem 

Frasled – frasled = Beteckningen avser sådana gränser mellan delarna i ett satsled, vilka inte 
inkluderats på nivå fyra. Det gäller framförallt gränsen mellan huvudord och attribut i en 
nominalfras, samt gränsen mellan preposition och rektion i en prepositionsfras.  
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5ivå sex 

Morfem – morfem = Beteckningen avser gränser mellan lexikala morfem. I mitt material 
utgörs dessa framförallt av gränser mellan namnleder i ditematiska namn, samt gränser mellan 
ett binamnsprefix och ett personnamn. 

5ivå sju 

Morfem – morfem = Beteckningen avser gränser gentemot avledningssuffix alternativt 
gentemot en böjningsändelse. 

5ivå åtta  

Fonem – fonem = Beteckningen avser gränser mellan fonem. Hit räknas fall då ett ord delas i 
två delar utan att dessa delar sammanfaller med ett morfem. 

5ivå nio 

Fonem = Beteckningen avser ett fonem som delats i två delar. Det gäller framförallt fall där 
två vokaltecken i en diftong avgränsas med interpunktion. 
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Bilaga 3: Förkortningar 

Förkortningar i tabeller 

M = markör(er)  
R = markerat radbyte / markerade radbyten  
r = omarkerat radbyte / omarkerade radbyten 
S = markerat sidbyte / markerade sidbyten 
s = omarkerat sidbyte / omarkerade sidbyten 
u = utan interpunktion 
RM = markerat radbyte / markerade radbyten, med markör i slutet på första raden alternativt i 
början på den andra. 
SM = markerat sidbyte / markerade sidbyten, med markör i slutet på första raden alternativt i 
början på den andra. 
rM = omarkerat radbyte / omarkerade radbyten, med markör i slutet på första raden alternativt 
i början på den andra. 
sM = omarkerat sidbyte / omarkerade sidbyten, med markör i slutet på första raden alternativt 
i början på den andra. 
RMM = markerat radbyte / markerade radbyten, med markör i slutet på första raden och i 
början på den andra. 
SMM = markerat sidbyte / markerade sidbyten, med markör i slutet på första raden och i 
början på den andra. 
rMM = omarkerat radbyte / omarkerade radbyten, med markör i slutet på första raden och i 
början på den andra. 
sMM = omarkerat sidbyte / omarkerade sidbyten, med markör i slutet på första raden och i 
början på den andra. 
* = asterisk markerar att då det på grund av en osäkerhet vad gäller inskriftens tolkning 
möjligen, men sannolikt inte, rör sig om andra typer av språkliga enheter som separeras.  
? = frågetecken markerar att det finns tveksamheter vad gäller interpunktionens existens. I 
regel rör det sig om markörer som har angivits som osäkert lästa eller är supplerade från äldre 
källor.  

Övriga förkortningar 

app. = apposition 
def. attr. = definit attribut 
HO = huvudord i nominalfras 
konjn = konjunktion 
NF = nominalfras 
obj. = objekt 
poss. attr. = possessivt attribut 
pred. attr. = predikativt attribut (attribut bestående av adjektivfraser eller participfraser) 
prep. = preposition 
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pron. = pronomen 
rda. = rundanska 
rek. = rektion 
rel. part. = relativ partikel 
rel. bisats = relativ bisats 
satsattr. = satsattribut 
subj. = subjekt 
subj. predv = subjektspredikativ  
vb = verb 
 


