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Sammandrag 

Denna uppsats undersöker runformerna belagda i gotländska inskrifter från medeltiden och 
reformationstiden. Syftet är delvis att inventera samtliga runformer, delvis att belysa deras 
bruk, utveckling och spridning ur ett kronologiskt och materialmässigt perspektiv. 

Inventeringen görs genom en typologisk modell som möjliggör identifieringen av 
runformernas distinktiva och redundanta drag, och följaktligen deras indelning i graftyper 
och graftypsvarianter.  

Den stora variationen som präglar runristarnas teckenuppsättning, liksom uppkomsten 
och utvecklingen av nya medeltida runformer förklaras ur olika synvinklar. För vissa 
graftyper, bl. a. den gotländska s-runan, blir alfabetsinterna utvecklingstendenser aktuella, 
såsom homogenitetsprincipen och hasta + coda-principen. I andra fall har den latinska 
majuskelskriften, kalenderrunor och handskrivna runor haft inflytande på de gotländska 
runformerna. Även inskriftsföremålens material har visat sig vara en viktig faktor för vilka 
runformer man valde att rista. Graftyper med en kantig form användes t.ex. exklusivt i trä-, 
metall- och putsinskrifter. 

Möjligheten att använda runformer vid datering av inskrifter undersöks och 
kronologiska mönster samt några dateringskriterier för Gotlands medeltida inskrifter tas upp. 
Även uppgifter om vissa graftypers geografiska spridning ges, som t.ex. den gotländska 
m-runan och den stungna l-runan, vars bruk är koncentrerade till Gotlands östra resp. 
sydvästra del. 

 
  



 

3 

 

Innehåll 
 
Sammandrag ......................................................................................................................................................... 2 
Inledning................................................................................................................................................................. 5 

1.1 Problemformulering ........................................................................................................................... 5 
1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................................. 5 
1.3 Materialet och dess datering ........................................................................................................... 6 
1.4 Tidigare forskning ............................................................................................................................... 7 

2. Teori och metod ........................................................................................................................................ 8 
2.1 Graftyper och graftypsvarianter .................................................................................................... 9 

2.1.1 Graftyp ........................................................................................................................................... 10 
2.1.2 Graftypsvariant .............................................................................................................................. 12 

2.2 Alfabetets utvecklingsprinciper ................................................................................................... 13 
2.3 Stungna runor, bindrunor och vändrunor ............................................................................... 14 
2.4 Typologisk terminologi och kriterier......................................................................................... 15 

2.4.1 Grafernas beståndsdelar ........................................................................................................ 15 
2.4.2 Identifieringskriterier för graftyper .................................................................................. 16 
2.4.3 Identifieringskriterier för graftypsvarianter.................................................................. 19 

3. Inventering av graftyper och graftypsvarianter ......................................................................... 21 
3.1 Graftyperna \f1\, \f2\, \f3\, \f4\, \f5\ och \f6\ ................................................................... 21 
3.2 Graftyperna \v1\, \v2\, \v3\ och \v4\ ..................................................................................... 23 
3.3 Graftyperna \u1\, \u2\, \u3\, \u4\, \u5\ och \u6\ ............................................................ 23 
3.4 Graftypen \y1\.................................................................................................................................... 24 
3.5 Graftyperna \þ1\, \þ2\, \þ3\, \þ4\, \þ5\, \þ6\ och \þ7\ ................................................ 25 
3.6 Graftyperna \ð1\, \ð2\ och \ð3\ ................................................................................................ 26 
3.7 Graftyperna \o1\, \o2\, \o3\, \o4\ och \o5\ ........................................................................ 27 
3.8 Graftyperna \r1\, \r2\, \r3\, \r4\, \r5\, \r6\, \r7\, \r8\ och \r9\ .............................. 28 
3.9 Graftyperna \k1\, \k2\, \k3\, \k4\ och \k5\ ........................................................................ 31 
3.10 Graftyperna \g1\, \g2\ och \g5\ ................................................................................................. 32 
3.11 Graftyperna \h1\, \h2\, \h3\, \h4\ och \h5\ ........................................................................ 33 
3.12 Graftyperna \n1\, \n2\, \n3\, \n4\, \n5\, \N1\ och \N2\............................................... 34 
3.13 Graftyperna \i1\, \e1\ och \e2\ .................................................................................................. 36 
3.14 Graftyperna \a1\, \a2\, \a3\ och \a4\ ..................................................................................... 36 
3.15 Graftyperna \s1\, \s2\, \s3\, \s4\, \s5\ och \s6\ ............................................................... 38 
3.16 Graftyperna \s7, \s8\ och \s9\ .................................................................................................... 39 
3.17 Graftyperna \s10\, \z1\, \z2\, \c1\ och \c2\ ........................................................................ 40 
3.18 Graftyperna \t1\ och \t2\ .............................................................................................................. 40 
3.19 Graftyperna \d1\, \d2\ och \d3\ ................................................................................................ 41 
3.20 Graftyperna \b1\, \b2\, \b3\, \b4\, \b5\ och \b6\ ............................................................ 42 
3.21 Graftyperna \p1\, \p2\ och \p3\ ................................................................................................ 45 
3.22 Graftyperna \m1\, \m2\, \m3\, \m4\, \m5\, \m6\ och \m7\ ....................................... 46 
3.23 Graftyperna \l1\ och \L1\ ............................................................................................................. 47 
3.24 Graftyperna \R1\, \R2\ och \R3\ ............................................................................................... 47 



 

4 

 

4. Graftypernas kronologiska spridning och utveckling .............................................................. 49 
4.1 f- och v-runan ...................................................................................................................................... 51 
4.2 u- och y-runan .................................................................................................................................... 52 
4.3 þ- och ð-runan .................................................................................................................................... 53 
4.4 o-runan .................................................................................................................................................. 54 
4.5 r-runan ................................................................................................................................................... 56 
4.6 k- och g-runan..................................................................................................................................... 59 
4.7 h-runan .................................................................................................................................................. 61 
4.8 n-, N- och a-runan .............................................................................................................................. 63 
4.9 i- och e-runan ...................................................................................................................................... 66 
4.10 s- och z-runan ..................................................................................................................................... 67 
4.11 t- och d-runan ..................................................................................................................................... 72 
4.12 b- och p-runan .................................................................................................................................... 73 
4.13 m-runan................................................................................................................................................. 74 
4.14 l-runan ................................................................................................................................................... 77 
4.15 R-runan .................................................................................................................................................. 77 

5. Materialbundna graftyper ................................................................................................................... 79 
6. Sammanfattning ...................................................................................................................................... 82 

6.1 Kronologiska mönster och dateringskriterier ....................................................................... 82 
6.1.1 Tidig medeltid ............................................................................................................................ 82 
6.1.2 Högmedeltid ................................................................................................................................ 82 
6.1.3 Senmedeltid och reformationstid ....................................................................................... 84 

6.2 Orsaker till graftypernas och graftypsvarianternas utveckling ...................................... 84 
6.2.1 Utvecklingstendenser i den medeltida runraden ......................................................... 84 
6.2.2 Ristade runor, handskrivna runor, latinsk skrift och runkalendrar ..................... 85 
6.2.3 Varifrån kommer den gotländska s-runan? .................................................................... 86 

6.3 Om vissa graftypers geografiska spridning ............................................................................. 87 
6.4 Graftyper och ristningsmaterial .................................................................................................. 88 

7. Diskussion och framtida forskning .................................................................................................. 89 
Litteratur .............................................................................................................................................................. 91 

 

 
 



 

5 

 

Inledning 

1.1 Problemformulering 

De äldsta runinskrifterna på Gotland dateras till 200-talet och därefter har runorna som 
skriftsystem använts på ön fram till början på 1600-talet. Runinskrifterna på Gotland vittnar 
alltså om 1400 års förändring både i språket och i den gotländska skriftkulturen. I fokus för 
denna uppsats står den medeltida runskriftkulturen på Gotland, och mer specifikt dess 
paleografiska aspekter. 

Den gotländska runtraditionen under medeltiden är både lång och mångfaldig. Lång 
eftersom runbruket på Gotland sträcker sig under hela medeltiden och pågår kontinuerligt 
fram till början på 1600-talet, då användningen av runorna börjar avta. Det bevarade 
materialet består av cirka 300 inskrifter, på latin och forngutniska, någorlunda jämnt 
fördelade över hela ön. Mångfaldig eftersom man under denna långa period har ristat på olika 
typer av material och föremål, med olika syften, med olika tekniker och med olika typer av 
runor. Några inskrifter från tidig medeltid är attribuerade till kända stenmästare eller 
stenmästarskolor (Snædal 2002:110), medan andra snarare verkar vara spontant klotter, 
verk av icke-professionella ristare (a.a. 103), inte utförda i högtidliga sammanhang. 
Inskrifternas utförandesätt varierar, de kan nämligen vara ristade eller målade. Likaså 
varierar material och föremål: sten, metall, trä, ben; gravhällar, dopfuntar, skåp, smycken, 
kyrkklockor o.s.v. 

Till sitt förfogande hade ristarna en bred uppsättning av runformer. Under medeltiden 
var både kortkvist- och långkvistrunorna i bruk och dessutom infördes under denna period 
det helstungna alfabetet, vilket naturligtvis innebar en ökning av runformerna. Gotland 
utmärks av bruket av några mycket ovanliga stungna runor, n och l, och även av några 
särgotländska former, d.v.s. den gotländska s-, m-, och R-runan. Förutom på den 
makropaleografiska nivån kan man också iaktta en betydande variation på den 
mikropaleografiska nivån. Inom en och samma runform kan man se förekommande skillnader 
i utformningen av dess olika grafiska element, d.v.s stavar, kvistar, bågar och stingningar, i 
proportionerna dem emellan eller i deras placering i förhållande till varandra. 

Men vilka runformer och vilka varianter förekommer i det gotländska runmaterialet 
från medeltiden och reformationstiden, och hur förhåller sig dessa till den gotländska 
runtraditionen? Var deras användning koncentrerad till vissa tider? Spreds de gotländska 
novationerna från några centra eller var bruket av vissa runformer anknutet till specifika 
geografiska områden? Använde man olika uppsättningar av runor beroende på vilket material 
man arbetade med? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är tudelat: 1) att inventera och beskriva runformerna belagda i 
samtliga bevarade gotländska inskrifter från medeltiden och reformationstiden; 2) att belysa 
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runformernas bruk under dessa perioder, deras utveckling och spridning både ur ett 
kronologiskt och ett materialmässigt  perspektiv. 

Den sistnämnda punkten i mitt syfte kan tydliggöras genom följande frågeställningar: 
 

1) Kan man iaktta en tidsmässig utveckling i bruket av de olika runformerna? Kan dessa 
användas vid dateringen av medeltida inskrifter på Gotland? 

2) Varför kommer nya runformer i bruk under medeltiden och reformationstiden? Varifrån 
kommer de gotländska novationerna? 

3) Går det att observera någon koppling mellan användningen av specifika runformer och 
inskrifternas material? 

1.3 Materialet och dess datering 

Det gotländska medeltida runmaterialet utgör den absolut största delen av mitt material, och 
omfattar enligt Samnordisk runtextdatabas 316 inskrifter. Denna siffra skulle egentligen 
kunna bli mycket högre beroende på hur man räknar. Ibland har man nämligen grupperat 
flera inskrifter (vanligtvis putsinskrifter) under ett enda signum, som i vissa fall kan innehålla 
så många som 11 inskrifter (t.ex. G 104Ea–Ek). I det följande kommer jag att räkna dessa 
delinskrifter i puts som enskilda inskrifter (se inledningen till kapitel 4). Men alla inskrifter är 
inte brukbara i min undersökning. Några har uteslutits enligt vissa urvalskriterier. Det första 
kriteriet är att inskrifterna som medtas inte ska ha förkommit. Följaktligen har de inskrifter 
som enbart är kända genom teckningar förts ut ur undersökningen. Även om äldre 
avbildningar tillförlitligt kan bevara själva texten av en inskrift kan de inte anses vara 
användbara i en studie av runformernas paleografiska drag. Därmed utesluts 58 inskrifter ur 
de ovannämnda 316. Av de inskrifter vars läsning är supplerad genom äldre avbildningar tas 
bara de bevarade delarna med i undersökningen. Skadade delar av inskrifter ingår också i 
studien så länge skadorna inte utgör ett hinder för identifieringen av graftyperna.1 Vissa 
inskrifter är numera så skadade att ingen runform kan identifieras och har därmed förts ut ur 
undersökningen. I ramen för denna undersökning har jag tyvärr inte personligen kunnat 
inspektera inskrifterna och har i stället arbetat med de foton som utgör Gotlands 
runinskrifters planschdelar. Detta är naturligtvis en brist. Samtidigt har jag i de fall, där 
bilderna inte var tillräckligt tydliga, uteslutit en eller flera tveksamma grafer. Detta har 
medfört att några få inskrifter helt och hållet har uteslutits. Efter att de ovannämnda 
inskrifterna har uteslutits och att de signa som innehåller flera delinskrifter har upplösts i lika 
många signa återstår 291 medeltida och efterreformatoriska inskrifter och delinskrifter. 

Bara en del av de medeltida inskrifterna har daterats närmare än till medeltiden. 
Ungefär hälften av mitt material ingår i Snædals studie om de gotländska inskrifternas språk 
och kronologi, och har delats in i följande perioder (Snædal 2002:14): 
 
Tidig medeltid (1150–1225) 
Äldre högmedeltid (1250–1325) 

                                                           

1 Se följande kapitel för definitionen av graftyp och dess identifieringskriter. 
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Yngre högmedeltid (1300–talet) 
Senmedeltid (1400–talet) 
 
Dateringarna baserar sig på olika kriterier: konsthistoriska, språkliga och paleografiska. De 
flesta dateringarna har utförts genom att använda en kombination av dessa kriterier. Av 
Snædals avhandling framgår dock att några enstaka inskrifter har daterats enbart på grundval 
av runformerna. Dessa får jag inte använda mig av i undersökningsdelen om de kronologiska 
mönstren. Ett av syftena med denna uppsats är ju att kartlägga runformernas kronologiska 
utveckling och spridning, men att använda inskrifter daterade bara på basis av paleografiska 
drag skulle leda till ett cirkelresonemang. Nedan ges en översikt över den kronologiska 
spridningen av de inskrifter, som jag har använt mig av i denna undersökningsdel, vars 
datering alltså inte enbart är baserad på runformerna.  

Tabell 1.1 - Antal daterade inskrifter. 

Tidig medeltid 
Äldre 

högmedeltid 

Yngre 

högmedeltid 
Senmedeltid Reformationstid Total 

15 35 52 51 15 168 

I materialet ingår också 18 självdaterande inskrifter, som förstås är medräknade i tabellen 
ovan, och som antingen bär en datering efter den skandinaviska runstaven,2 t.ex. G 99, eller är 
belagda tillsammans med en latinsk inskrift som anger ett årtal, t.ex. G 231. Inskrifterna som 
är daterade på runformer och de som är allmänt daterade till medeltiden tas med i de andra 
undersökningsmomenten, t.ex. om de materialbundna runformerna. Inskrifterna är nämligen 
utförda i olika typer av material. De flesta är ristade i sten, nämligen 131 inskrifter, men 
putsinskrifterna är också talrika, 115. För övrigt ingår i min undersökning 18 inskrifter i 
metall, 13 i trä, 3 i ben, och 11 målade eller tecknade med krita. 

1.4 Tidigare forskning 

Om forngutniskan har naturligtvis många forskare skrivit. Mer specifikt om de gotländska 
runinskrifternas språk har Thorgun Snædal skrivit en avhandling 2002. I sitt omfattande 
arbete behandlar hon alla inskrifter som är användbara för en språklig analys, från urnordisk 
tid till reformationstiden. Hos henne kan man även hitta en utförlig sammanfattning om den 
tidigare forskningen inom detta ämne. Mycket mindre har skrivits om runformer. Snædal ger i 
i sin avhandling översikter över de runformer som används under varje period och vilket ljud 
de antas stå för, men det handlar inte om ett systematiskt studium av runformerna. Dessa är 
nämligen inte typologiskt klassificerade och en diskussion om hur de är uppbyggda samt om 

                                                           

2 Runstaven var en evighetskalender som användes nästan uteslutande i de områden som utgjorde det medeltida 
Sverige (få runstavar har även hittats i Norge) ungefär fram till 1700-talets mitt. Det handlar om en översättning 
med runor av det medeltida kyrkliga kalendariet, som var skrivet med latinska bokstäver och romerska siffror. 
För en diskussion om runstavarnas uppkomst och en beskrivning av deras användning se Lithberg 1920 och 
1921, samt Hallonquist 1994. 
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vilka deras distinktiva och redundanta drag är saknas. Undersökningens tyngdpunkt ligger i 
inskrifternas datering och i den språkliga analysen, inte i det paleografiska arbetet. 

Flera forskare har intresserat sig för de olika runraderna som system och identifierat 
runornas distinktiva drag. Loman skrev 1965 en artikel där han med hjälp av några 
distinktiva drag ställde upp en tabell över rökrunornas grafematiska system. Dessa distinktiva 
drag var bistavarnas riktning, antal, läge (övre och nedre), längd (kort och lång). För den 
urnordiska runraden har Antonsen intresserat sig (Antonsen 1979:6 ff.). Han opererar med 
något fler grafiska element och kriterier, vilket naturligtvis beror på de urnordiska runornas 
annorlunda struktur. Även de stavlösa runorna har varit i fokus för liknande analyser: 
Peterson (1994) och Fridell (2000). Vad gäller de medeltida runorna har Fjellhammer Seim 
(1982) och Spurkland (1991) ägnat två arbeten åt det medeltida materialet från Bryggen i 
Bergen. Där använder de sig av olika grafiska beståndsdelar och kriterier för att etablera en 
rad graftyper (för definitionen av graftyp se avsnitten 2.1 och 2.1.1) och med ett bättre 
teoretiskt och metodologiskt stöd utföra grafematiska analyser av sitt material. Jag kommer 
att mer i detalj diskutera deras kriterier, liksom Lomans, och jämföra deras arbetssätt med 
mitt i de följande avsnitten. 

Förutom de ovannämnda arbetena finns det faktiskt inte så många undersökningar som 
just är ägnade åt runornas paleografiska aspekt. En bok måste dock nämnas, nämligen 
Thompsons Studies in Upplandic Runography (1975). Där listar han tydligt de kriterier som 
har använts vid identifieringen av runornas olika varianter, och ett kapitel ägnas åt tekniska 
kommentarer om runstenarnas material och huggningstekniker. Beskrivningar av runformer 
finns också i Åhléns (1997) och Stilles (1999) avhandlingar, som är studier i attribuering av 
inskrifter. Inte minst i Stilles arbete finns tydligt beskrivna de kriterier han använder vid 
urskiljandet av runtyperna (hans term) (Stille 1999:107). Jag kommer att ha anledning att 
återvända till Thompsons och Stilles kriterier och jämföra dessa med mina i avsnitt 2.4.3. 

Två till böcker som jag här vill nämna, där man har satt runformerna i ett kronologiskt 
och geografiskt perspektiv, är Johnsens bok om kortkvistrunorna (1968) och Odenstedts bok 
om den grafiska variationen i den urnordiska runraden (1990). Slutligen har Fridell 
publicerat en uppsats (Fridell 2011) om runornas grafiska variation och utveckling, och om de 
kronologiska förhållandena mellan de olika runraderna. Om detta sistnämda arbete kommer 
jag att skriva mer i avsnitt 2.2. 

2. Teori och metod 

I de följande avsnitten kommer jag att presentera mina teoretiska utgångspunkter samt den 
metod som jag ska tillämpa vid inventeringen av de olika förekommande runformerna och vid 
analysen av deras uppkomst och utveckling. För det första kommer jag att definiera några 
centrala begrepp som jag använder mig av i min undersökning, d.v.s. graftyp och 
graftypsvariant (avsnitt 2.1). Begreppen struktur och ductus av grafer samt viktiga principer 
och tendenser inom alfabetets utvecklig, som jag tar hänsyn till både i beskrivningen av 
runformerna och i analysen av specifika graftypers utveckling, förklaras i avsnitt 2.2. I avsnitt 
2.3 gör jag några reflektioner kring stungna runor, vänd- och bindrunor, och hur dessa 
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kommer att behandlas i föreliggande undersökning. Följande avsnitt, 2.4, ägnas åt den 
typologiska terminologin och de typologiska kriterier som utgör grunden för runformernas 
klassificering. 

Det som inte kommer att förklaras i detta kapitel är hur jag har gått tillväga för att 
studera runformernas kronologiska spridning och samt hur de fördelar sig beroende på 
materialet av föremålen som bär inskrifterna. Jag har funnit det mer praktiskt att förklara det 
i anslutning till de avsnitt som innehåller respektive undersökningsdelar. 

2.1 Graftyper och graftypsvarianter 

I det föregående har jag använt termen runform som en allmän, icke-facklig term för att syfta 
på en hypotetisk grafisk representation av en runa. Två andra termer som jag kommer att 
använda när jag inte nödvändigtvis vill syfta på en typologisk enhet som jag själv har etablerat 
är långkvist- och kortkvistrunor, i den betydelse som är allmänt vedertagen i runologisk 
litteratur. Men i min analys kommer jag att använda mig av två viktiga begrepp: graftyp och 
graftypsvariant. Den första termen har använts av olika forskare både inom runologi och 
filologi, som har utfört grafonomiska analyser av antingen runinskrifter eller handskrifter. 
Termen graftyp betecknar ett typologiskt definierat begrepp och kan definieras  som "en klass 
av typologiskt identifierade grafer" (Allén 1965:80). Termen graf avser en unik förekomst av 
ett skrivtecken. Vidare kan man säga att graftypen är en abstraktionsprodukt på en 
makropaleografisk nivå. Med enklare ord betyder det att de grafer som uppvisar en tillräckligt 
hög grad av fysisk likhet tillhör samma graftyp. Att detta begrepp identifieras på den 
makropaleografiska nivån betyder att den fysiska likheten mellan graferna ska sökas i 
grafernas grundform, som i sin tur utgörs av distinktiva drag. Ett distinktivt drag är ett 
grafiskt element som, ensamt eller i kombination med andra distinktiva drag, tillåter oss att 
uppfatta ett skrivtecken som tillhörande en viss graftyp. De grafiska egenskaper hos en graf 
som inte är avgörande för att kunna föra den till en bestämd graftyp definieras som 
redundanta. De redundanta dragen spelar en roll på en mikropaleografisk nivå, d.v.s. i den 
variation som föreligger inom en och samma graftyp. På detta sätt etableras ännu en 
abstraktionsnivå som är underordnad graftypen och vars produkt kallas för graftypsvariant, 
ett nytt begrepp som infördes av Mårtensson (2011:115 ff.). 

Ett annat begrepp som används i sådana analyser är grafem. Som det kommer att framgå 
kommer jag inte att använda mig av grafembegreppet, men med tanke på att dess innebörd 
inte är oproblematisk och eftersom jag ändå kommer att behöva nämna detta begrepp, vill jag 
helt kortfattat förklara vad det handlar om. Huvudsakligen finns det två definitioner av 
grafem: grafem som relationellt begrepp och som autonomt begrepp. Enligt den förstnämnda 
definitionen anser man att skriftspråket är underordnat talspråket. Ett grafem är då 
sekundärt i förhållande till ett fonem, som är den minsta betydelseskiljande enheten i 
talspråket, och definieras som dess grafiska representation (Spurkland 1991:25). Enligt det 
autonoma grafembegreppet är däremot skrift och tal två jämställda system (Allén 1965:9) och 
ett grafem definieras som den minsta distinktiva enheten i skriftspråket (a.a. 37). 
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2.1.1 Graftyp 

Etableringen av graftyperna är inte problemfri. Frågan är på vilka grunder man ska avgöra 
vilka grafiska egenskaper som är distinktiva och vilka som är redundanta. Hur lika måste två 
grafer vara för att kunna föras till samma graftyp? I allmänhet är forskarna eniga om att 
etableringen av graftyper ska ske på grundval av formella, grafiska kriterier. Enligt Allén är 
det grafernas typologiska särdrag som ska ligga till grund för denna process (Allén & Hellberg 
1971:27 f.). Liknande åsikt hittar vi hos Spurkland som definierar graftyp som en ”klasse av 
grafer som har samme grafotypologiske særtrekk” (Spurkland 1991:47). Mårtensson delar 
Alléns och Spurklands definition av graftyp men samtidigt uppmärksammar han svårigheten 
att på ett objektivt sätt skilja mellan distinktiva och redundanta drag (Mårtensson 2011:113 
f.). Enligt Mårtensson måste indelningen i distinktiva och redundanta drag i slutändan baseras 
på forskarens antagande om vad som ingår i en graftyps grundläggande form och vad som 
tillhör eventuell utsmyckning. Detta innebär att man i vissa fall inte helt bortser från 
funktionella kriterer, d.v.s. vilken funktion en graftyp har i språket och om den har 
grafemstatus, vid identifieringen av graftyper och graftypsvarianter. Det vill säga att i 
etableringen av en graftyp måste både dess utformning och delvis dess funktion i språket tas i 
beräkningen. Samtidigt understryker Mårtensson att det är de typologiska kriterierna som är 
”det centrala och grundläggande” (Mårtensson 2011:114) i etablerandet av graftyper och 
graftypsvarianter. 

Behovet av att ta hänsyn till skrivtecknens funktion i typologiseringen av graferna 
hänger samman med att det inte finns ett enda objektivt sätt att på rent formella kriterier 
etablera graftyperna. Med andra ord kan de förekommande graferna i ett givet material 
grupperas enligt ett oändligt antal typologier, eftersom de grafiska kriterier en typologi följer 
kan vara oändligt nyanserade. Resultatet skulle då vara en typologi som inte är användbar för 
undersökningens syfte. Dyvik uttrycker denna problematik i den tryckta versionen av sin 
opposition på Spurklands doktorsavhandling och skriver att man inte kommer fram ”till noen 
brukbar typologi hvis vi ikke tillater oss noe sideblikk til typologiens hensikt, nemlig en 
redegørelse for språklige, grafemiske funksjoner” (Dyvik 1996:8). Karin Fjellhammer Seim 
diskuterar också denna fråga och tar, i likhet med det Dyvik och Mårtensson skriver, i vissa 
fall hänsyn till det som är relevant och distinktivt på ett funktionellt plan (Seim 1998:14 och 
57 f.). Detta blir aktuellt när den grafiska variationen inte kan definieras på ett entydigt sätt, 
t.ex. antalet kvistar på en stav (se nedan för den graftypologiska terminologin), utan när den 
består av ett potentiellt oändligt antal nyanser, t.x. kvistars höjdläge på en stav. Skillnaden 
mellan hennes och t.ex. Spurklands undersökning ligger i studieobjektet: den förstnämndas är 
grafernas fysiska utformning, medan den andres är grafemens realisationer i skrift (se 
skillnad mellan paleografi och grafetik hos Spurkland 1991:48). En viktig fråga i en 
grafonomisk analys är i vilken grad man får tillåta sig att ta hänsyn till grafernas språkliga 
funktion i typologiseringen av själva graferna, utan att hamna i ett cirkelresonemang och 
blanda den typologiska nivån (graftyp) och den funktionella nivån (grafem). Min 
undersökning ämnar inte studera grafernas funktion i språket, d.v.s. deras grafemstatus. 
Eftersom mitt syfte är att studera runformernas grafiska utformning föreligger inte samma 
risk för cirkelresonemang och inte heller samma behov av att problematisera 
grafembegreppet (se t.ex. Bakken 1997:12). 
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I föreliggande arbete ansluter jag mig till Alléns och Spurklands definition av graftyp 
som en klass grafer som uppvisar samma grundmönster. Samtidigt etablerar jag inte, i likhet 
med Fjellhammer Seim, kriterierna för min typologi helt förutsättningslöst. I valet av typologi 
har jag delvis också tagit hänsyn till relevanta distinktioner på den funktionella nivån, när 
variationen inte kan definieras på ett absolut sätt. Det typologiska kriteriet är dock det 
centrala i etablerandet av graftyperna. I avsnittet 2.4.2 kommer jag att presentera den 
terminologi jag använder i uppsatsen för att beskriva graftyperna. 

I vissa fall kan det vara problematiskt att avgöra om man ska etablera två (eller flera) 
olika graftyper, eller en graftyp och två (eller flera) graftypsvarianter. Bekymret ligger i hur 
man definierar grafernas distinktiva beståndsdelar. Först och främst angår denna svårighet de 
runor som har en mer komplicerad form, som t.ex. långkvist-r eller -b. Sådana runor som 
består av flera grafiska element kan för det första förväntas förekomma i ett högre antal olika 
varianter jämfört med runor med enklare struktur, för det andra är de mer problematiska att 
definiera. Som exempel kan vi ta r-runan. Den har beskrivits av några runologer som en  stav 
plus en kombination av fallande och stigande kvistar (t.ex. Spurkland 1991:55 f.). Den form av 
r som ligger till grund för denna beskrivning och följaktligen för etableringen av graftypen, är 
den kantiga ×. Denna runa kan dock också förekomma i en rundad form Ö, som verkar ligga till 
grund för t.ex. Fjellhammer Seims graftyp (Seim 1998:65). Hon beskriver den som bestående 
av en stav plus en båge och en kvist. Spurkland väljer medvetet att inte införa i sin typologiska 
terminologi elementet “båge”, av den anledning att han vill behålla antalet termer i sin 
typologi lågt, för detta förenklar graftypernas beskrivning (Spurkland 1991:56). Han tolkar r-
runans rundade form som två kvistar som möts i en båge. Att beskrivningen vinner i 
föklarande kraft om terminologin hålls essentiell håller jag med om. Men denna tumregel får 
inte vara ett hinder för en noggrann beskrivning av graftypernas beståndsdelar. Den översta 
delen av de två nämnda formerna av r-runan har faktiskt två olika strukturer: den kantiga 
består av två grafiska element, d.v.s. två kvistar, medan den rundade består av ett enda 
element, oavsett hur man vill definiera det: båge, krok, ficka, rundad kvist o.s.v. 

Hittills har jag tagit hänsyn till och beskrivit utseendet av två tänkta grafer som kan ligga 
till grund för etablering av en graftyp, d.v.s. deras form som slutprodukt av skrivprocessen. 
Men ett till argument för att beskriva × och Ö på olika sätt och hålla dem separat utgörs också 
av processen genom vilken de har åstadkommits. Om vi ponerar att en ristare har skurit 
formen × i en träpinne, då har han utfört grafens översta del genom att skära en någorlunda 
rak linje från en punk A till en punkt B, där han har ändrat riktning och utfört en till rak linje 
till en punkt C. I formen Ö har ristaren däremot utfört en enda böjd linje, utan någon skarp 
ändring i riktning, som från en punkt A direkt når en punkt B. Ristaren har då uppfattat och 
åstadkommit den delen av skrivtecknet med en rörelse, och inte med två som i det första 
fallet.  

Men på vilken nivå ska man göra en skillnad mellan dessa två tänkta grafer, makro- eller 
mikropaleografisk? Är skillnaderna dem emellan tillräckligt betydande för att etablera två 
graftyper? Enligt Spurklands definition av gratyp ska två grafer som sagt ha samma grafiska 
särdrag för att kunna räknas till samma graftyp. I sin uppställning räknar han under r-runan 
sex olika graftyper. Några av dessa har olika särdrag, som t.ex. Ö och Ú, medan andra består av 
likadana särdrag. De två ovannämnda exemplen, × och Ö, ger onekligen intrycket av att de 
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liknar varandra, men en typologi kan inte baseras på ett personligt intryck, för det kan inte 
mätas på något sätt. Jag har ovan argumenterat för att dessa två former består av olika 
beståndsdelar. Därför menar jag att de bör föras till två graftyper. Detsamma gäller t.ex. två av 
þ-runans former och det rundade och det kantiga långkvist-b: ‡ gentemot b, och d gentemot 
ê. Vilken graftyp en graf ska räknas till är samtidigt inte självklart alla gånger. Gränsfall 
förekommer när bågen på Ö har en något spetsigare form. I dessa fall har jag strävat efter en 
så nogrann tillämpning av det resonemanget som jag tidigare har fört som möjligt: för att en 
graf ska föras till graftypen × ska dess översta del tydligt bestå av två streck som formar en 
vinkel. 

Som beteckningssätt för graftypen används en bokstav och en siffra inom 
bakåtsnedstreck, t.ex. \r1\ (se även inledningen till kapitel 3). 

2.1.2 Graftypsvariant 

Den variation som föreligger inom en och samma graftyp och som alltså inte rör graftypens 
grundform ger upphov till den andra typologiska enhet som jag använder i min uppsats, d.v.s. 
graftypsvarianten. Den avser som nämnts mindre en variation på den mikropaleografiska 
nivån och etableras på grundval av grafernas redundanta drag, vilka antingen kan angå extra 
grafiska element eller utformningen av graftypens grundmönster.  

Även om de iakttagna skillnaderna på denna nivå är av mindre grad jämfört med den 
variation som är relevant på makropaleografisk nivå, är graftypsvarianten ändå en 
abstraktionsprodukt. Detta innebär att de indelningar i graftypsvarianter som görs i 
föreliggande arbete inte är de enda som går att åstadkomma. Ingen graf är som sagt helt lik en 
annan graf, varför indelningarna kan vara mer eller mindre noggranna och måste delvis 
innebära en viss grad av subjektivitet. Är de detaljer man tar hänsyn till för små kan detta leda 
till en oöverskådlig mängd graftypsvarianter. Delar man in sitt material i för få 
graftypsvarianter kan man ge en felaktig bild av den förekommande variationen. En lösning är 
att försöka bortse från all tillfällig variation och koncentrera sig på den variation som på den 
mikropaleografiska nivån bildar förekommande mönster (Mårtensson 2011:116). Av detta 
följer att kriterierna för etableringen av graftypsvarianterna inte helt kan bestämmas i förväg, 
utan styrs delvis av själva materialet. 

Vad gäller beteckningssättet för graftypsvarianten ansluter jag mig till den praxis som 
har införts av Mårtensson (a.a. 116 f.) att placera den inom klammerparentes, t.ex. {r1.1}, där 
bokstaven och den första siffran kopplar varianten till en viss graftyp. Då man bara har en 
variant av en viss graftyp etablerar jag en graftypsvariant, eftersom de två enheterna ju ändå 
syftar på två olika abstraktionsnivåer. I exemplifierande syfte kommer jag i min uppställning 
av graftyper och graftypsvarianter att lägga till en bild av en representerande graf. Bilderna är 
tagna ur mitt material och tjänar bara som exempel på graftypsvarianter, vilka alltså inte har 
etablerats på basis av de infogade bilderna, utan av hela materialet. Just i detta kapitel, 
eftersom ännu inga graftyper har etablerats och de exemplifierande bilderna först dyker upp i 
nästa kapitel, kommer jag dock ibland att använda andra typsnitt inom bakåtsnedstreck och 
klammerparentes, t.ex. \ê\ och {ê}, för att vissa resonemang om graftypernas utformning och 
etablering ska vara lättare att förstå. 
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2.2 Alfabetets utvecklingsprinciper 

För att tolka och förklara runformernas utveckling genom de olika perioderna kommer jag att 
använda mig av några resultat av två forskare i semiotik, William C. Watt och Herbert E. 
Brekle, som har studerat de allmänna principer och tendenser som styr alfabetens utveckling. 
Nyligen har Staffan Fridell (2011) publicerat en artikel om runformers grafiska variation, där 
han analyserar de kronologiska förhållandena mellan de olika runraderna (urnordisk, 
långkvist, kortkvist, stavlös) utifrån de tendenser som Watt och Brekle har iakttagit, och det är 
hans uppsats samt utvalda arbeten av Watt och Brekle som detta avsnitt är baserat på.  

Ett alfabet kan beskrivas som bestående av två system. Det första består av mönster, 
produkter av skrivprocessen och kallas fanemiskt. Varje bokstav utgörs av grafiska 
beståndsdelar som kallas fanem. T.ex. kan ett minuskel-a beskrivas som bestående av en 
sluten ögla och en vertikal linje. När jag skriver om en graftyp ur fanemisk synpunkt, d.v.s. när 
jag syftar på dess grafiska beståndsdelar, kommer jag att prata om graftypens struktur. Det 
andra systemet består av de regler som behövs för att utföra dessa mönster och kallas 
kinemiskt (Fridell 2011:70 f.; Watt 1984:1544). Det handlar om i vilken ordning och i vilken 
riktning de streck, eller kinem, som formar en graf dras, vilket kallas ductus. Ett mycket grovt 
exempel gav jag ovan i avsnitt 2.1.1, då jag skriver om formerna × och Ö. 

Fridell skriver om runornas ductus, då de är ristade i trä, och förklarar olika fenomen 
med runformernas kinemik. Exempelvis förklaras vissa rundade runformers dominanta 
ställning gentemot de kantiga varianterna, ‡ och d gentemot b och ê, med att de förra har en 
enklare ductus. För att utföra de rundade formerna krävs nämligen färre kinem, färre drag, så 
att de, trots vad man tidigare har trott, var lättare att rista i trä (Fridell 2011:73). En av de 
starkaste tendenserna i alfabetets utveckling är nämligen den mot större enkelhet i grafernas 
utförande, kallad facilitation (Fridell 2011:72; Watt 1979:31). Detta resonemang om 
runformernas ductus är förstås avhängigt på vilket material inskrifterna är ristade i. Att rista i 
trä är annorlunda än att t.ex. rista i sten. Ristar man i trä så skär man en linje i ett drag. Med 
andra ord utförs den högra delen av d med ett enda drag, och detta gör den lättare att rista än 
ê. Men i sten drar man inte kontinuerliga linjer, utan man hugger varje linje så småningom, 
genom att långsamt flytta på mejseln. De inskrifter som jag behandlar i min uppsats är ju 
utförda i en mängd olika material, varför jag i fortsättningen kommer att skriva om 
graftypernas struktur mer än om deras ductus. Men de två systemen, det kinemiska och det 
fanemiska, är inte helt skiljda från varandra, utan förenade (Watt 1984:1545; Brekle 
1994b:131 f.), så att konsekvenserna av en modifikation i riktningen av större enkelhet i ett 
teckens kinemik, även kan observeras i tecknets fanemik. Ett tydligt exempel är kortkvist-s, c, 
jämfört med långkvistvarianten, s. 

En annan viktig tendens i runformernas utveckling är den mot större likhet mellan 
skrivtecknen, den s.k. homogenitetsprincipen (Fridell 2011:74; Watt 1979:31 och 51 f.). 
Elementen i ett semiotiskt system, som ett alfabet, tenderar att bli mer lika varandra. Detta 
medför fördelar både kinemiskt och fanemiskt, då ett alfabet som består av homogena 
bokstäver är lättare att lära sig och att använda. Mot denna princip verkar en annan tendens, 
den s.k. heterogenitetsprincipen, som innebär att elementen i ett semiotiskt system ska gå att 
urskilja från varandra. Den hindrar ett alfabets tecken från att på grund av 
homogenitetsprincipen bli för lika varandra, så att de inte längre går att diskriminera. Watt 
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definierar denna tendens som "the counterforce that reading imposes on writing" (Watt 
1984:1545 f.). 

Både facilitation och homogenitetsprincipen kombineras i en annan viktig princip, vars 
användning är extremt tydlig i runalfabetet, den s.k. hasta + coda-principen (Fridell 2011:75 
f.; Brekle 1994a:172). Termen hasta (latin för 'spjut') syftar på de vertikala linjerna (fanem) 
eller dragen (kinem) i ett skrivtecken, medan man med coda (latin för 'svans') menar de linjer 
som fästs vid en hasta: “When Latin letters or runes are written, the writer normally starts 
with the hasta (as a downstroke) and then attaches the codas to the right of it.” (Fridell 
2011:75). Dessa codas tilläggs alltså ofta i skrivriktningen. Det handlar om ytterligare en 
utvecklingstendens som verkar i alfabetet, d.v.s. vektorialitet (Fridell 2011:76; Brekle 
1994b:136). 

2.3 Stungna runor, bindrunor och vändrunor  

De stungna runorna är runor som i sin form sammanfaller med vanliga, ostungna runor, med 
undantag att de förses med ett extra grafiskt element som är stingningen.  Dess utformning 
kan variera: stingningen kan nämligen antingen vara en punkt, ett litet streck, en cirkel eller 
ha en pilliknande form. Likaså kan dess placering växla: om man tar som exempel runformen 
‡ kan den ha en punkt placerad i den nedre öglan, Ð, i den övre öglan, Ñ, eller i båda öglorna. 
Stingningen har den språkliga funktionen att förändra en runas ljudvärde. En stungen b-runa 
(se exemplet ovan) translittereras p. 

Det faktum att de ostungna runorna och deras stungna varianter har samma grundform, 
bortsett från stingningen, innebär att de i mitt material uppvisar en liknande variation. Som 
det kommer att framgå av de följande avsnitten anser jag stingningen vara ett distinktivt drag. 
Följaktligen håller jag i min uppställning stungna och ostungna runor isär, d.v.s. två olika 
graftyper etableras för t.ex. ‡ och Ð. I uppsatsens andra del, då jag diskuterar graftypernas 
tidsmässiga spridning, tycker jag dock att det är mer ändamålsenligt att betrakta variationen i 
grundformen och variationen i stingningen separat. Detta innebär att jag å ena sidan kommer 
att slå samman de graftyper som har etablerats på basis av de ostungna runorna med de 
stungna graftyperna, för att studera deras spridning. Å andra sidan kommer jag att observera 
bruket av stingningen, d.v.s. hur den blir utformad och var den placeras på runorna. 

Bindrunor är beteckningen på runor som består av distinktiva drag av fler än en runa, 
t.ex. Ò 8ar. De har ofta i andra grafonomiska studier visat sig vara komplicerade att 
typologisera. Spurkland väljer att inte betrakta dem som egna graftyper, utan delar upp dem i 
enkla runor som han för till motsvarande graftyper (Spurkland 1991:59 f.). Men egentligen får 
bindrunorna inte likställas med andra sekvenser av grafer på graftypsnivå. Det är på 
grafemnivå som en bindruna har samma språkliga funktion som den grafsekvens den står för: 
t.ex. bindrunan Ò står för grafemsekvensen <ar>, men en graftyp \Ò\ är inte lika med \ƒÖ\. 
Själva termen bindruna får egentligen sitt berättigande av den grafematiska analysen (se 
Dyvik 1996:10), medan dess användning på graftypsnivå är oprecis. 

Även Fjellhammer Seim låter bindrunorna utgå ur sin uppställning av graftyper (Seim 
1998:14). Hon skriver dock att bindrunorna egentligen inte kan föras ut ur undersökningen 
av grafiska skäl och att det bara är genom en grafematisk analys man kan fastställa att en viss 
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runform är en ligatur av flera runor. Hon medger då att det är på basis av funktionella 
kriterier som hon exkluderar bindrunorna, även om det innebär en blandning av den 
typologiska och den funktionella nivån. Enda undantaget är de bindrunor som i sin struktur 
sammanfaller med en enkel runa. Det är naturligtvis en knepig punkt. Jag håller med 
Fjellhammer Seim om att det inte går att på graftypsnivån utesluta bindrunorna, samtidigt 
kommer de av praktiska skäl att inte behandlas i denna uppsats. Även om en noggrann studie 
av deras bruk säkert skulle leda till intressant information om runskriftkulturen på Gotland, 
är bindrunornas antal betydande och variationen dem emellan är så stor, att ett sådant arbete 
inte skulle rymmas inom gränserna för denna uppsats. På samma sätt som i Seims avhandling 
utgör de bindrunor som sammanfaller med enkla runor ett undantag. 

En annan typ av runformer som förtjänar en kort diskussion är de s.k. vändrunorna. En 
gång till tar jag min utgångspunkt i Spurklands avhandling. Han gör först en skillnad mellan 
de inskrifter som i sin helhet är skrivna med vändrunor och enstaka vändrunor i inskrifter 
som annars läses från vänster till höger. De förstnämnda betraktas inte som egna graftyper. 
Denna praxis kommenteras av Dyvik i hans opposition (Dyvik 1996:10 f.), som påpekar att 
man i så fall skulle räkna med skrivriktningen som graftypologiskt distinktivt drag, vilket är 
beroende av inskriftens tolkning (och därmed innebär en blandning av graftyps- och 
grafemnivån). Dyvik har rätt i att skrivriktningen inte kan anses som ett graftypologiskt 
kriterium som höger/vänster. Jag väljer därför att hålla mig till det grafiskt objektiva kriteriet 
höger/vänster i stället för att ta hänsyn till skrivriktningen och räknar vändrunorna till egna 
graftyper. 

Vad gäller enstaka belägg på vändrunor betraktar Spurkland runformerna på olika sätt, 
beroende på huruvida den spegelvända varianten sammanfaller med en rättvänd runa eller 
inte. I det sistnämnda fallet etablerar han inte en ny graftyp, utan anser båda runformerna 
vara varianter av samma graftyp; i det förstnämnda fallet räknar han däremot med två olika 
graftyper: t.ex. ingår kortkvist-t i graftypen \T\, medan dess spegelvända variant ingår i 
graftypen \l\, eftersom dess utseende sammanfaller med en normalruna, d.v.s. l-runan. Det är 
egentligen inte ett konsekvent sätt att tillämpa sin typologi. På samma sätt som spegelvänt 
och icke-spegelvänt kortkvist-t räknas till två olika graftyper, ska också en spegelvänd 
runform som inte sammanfaller med någon annan runa räknas till en egen graftyp. 

2.4 Typologisk terminologi och kriterier 

I följande avsnitt kommer jag att presentera de grafiska element som jag använder för att 
beskriva samtliga grafer i mitt material, samt identifieringskriterierna för graftyper och 
graftypsvarianter. 

2.4.1 Grafernas beståndsdelar 

De beståndsdelar som jag räknar med är följande: 
Stav/huvudstav: denna beståndsdel har definierats som ett lodrätt streck, som kan vara 

långt eller kort. Förutom termen stav har man ibland använt termen huvudstav. Man har dock 
påpekat att denna term antyder att det finns något slags hierarki mellan skrivtecknens 
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element (huvudstav gentemot bistav), trots att både huvudstav och bistav är lika viktiga för 
etableringen av en graftyp. Jag tycker att det beror på ur vilket perspektiv man ser på 
graferna. Det ovannämnda resonemanget gäller om man bara tar hänsyn till grafernas 
struktur, men med tanke på hasta + coda-principen och grafernas tillkomst ser jag inte något 
hinder för att använda termerna huvud- och bistav. Det man kallar för bistav är ju sekundärt 
tillagt huvudstaven. Genom att använda detta synsätt kan man dessutom undvika några 
terminologiska tvetydigheter. Man beskriver vanligtvis kortkvist-s, c, som bestående av en 
kort stav, d.v.s. som sträcker sig genom halva skriftytan, till skillnad från staven i full höjd som 
utgör i-runan. Detta element, som i kortkvist-s kallas för stav, kallas för kvist i en annan 
runform, d.v.s. det gotländska s:et, ã. Det är ju olyckligt att samma grafiska element definieras 
på olika sätt. Kallar man det högra elementet på ã också stav löser man ändå inte problemet. 
Det strecket är nämligen ofta lodrätt, vilket är karakteriserande för staven, men lika ofta är 
det diagonalt placerat, som en kvist (ä). Att påstå att kortkvist-s består av en kvist känns lika 
opraktiskt. Lösningen kan då vara att fortsätta kalla det ena elementet för kvist och det andra 
för stav, genom att ta hänsyn till skillnaden i skrivprocessen. Som ovan antytts så finns det 
faktiskt en hierarki mellan beståndsdelarna, eftersom staven (hasta) dras först och kvistarna 
(coda) läggs till efteråt. Med detta förhållande i åtanke kan man definiera staven som en grafs 
primära lodräta streck. 

Kvist/bistav: ett streck som är sekundärt tillagt och har sin utgångspunkt i något annat 
grafiskt element, en huvudstav, en båge eller en annan bistav (jfr Spurkland 1991:53 f.). 
Bistaven kan vara lång eller kort, rak eller böjd. Inom denna kategori faller också det element 
som Fjellhammer Seim benämner tverrstrek (1982:5), vilket hon använder för den vågräta 
linjen som förbinder de två stavarna på en variant av långkvist-s. Hennes kvist används 
nämligen bara för diagonala streck. 

Båge: en rund formation som kan vara öppen eller sluten. Det som skiljer en böjd kvist 
från en båge är att ändarna på den sistnämnda befinner sig längs ungefär samma lodlinje (se 
Seim 1998:14) 

Stingning: som jag nämnde i avsnittet 2.3 är stingningen ett element som antingen kan 
vara en punktliknande formation, ett litet streck eller en liten cirkel. Dess placering kan också 
variera. Spurkland (1991:54) kallar detta element för punkt/tverrstrek, medan Fjellhammer 
Seim opererar med flera termer, punkt och sirkel (Seim 1998:14 f.). 

2.4.2  Identifieringskriterier för graftyper 

De kriterier som är distinktiva i etableringen av graftyperna är följande: 
Längd: stavar och kvistar kan vara både långa och korta. Längden definieras av Loman 

(1965:16) som egenskapen hos en kvist att nå kantlinjen som är motsatt mot kvistens 
utgångspunkt. Det är alltså inte den absoluta längden som mäts. Till skillnad från hans modell 
vill jag uppfatta längden i förhållande till skriftytan. Om en kvist sträcker sig genom mer än 
hälften av skriftytan då anses kvisten vara lång. När jag specifikt behöver syfta på en kvist 
som helt ryms inom det fjärde mellanrummet (se om placering nedan) kallar jag den överkort. 
På ett liknande sätt är en båge lång eller stor om den upptar mer än hälften av skriftytan. För 
att en stav ska anses lång ska den täcka åtminstone tre fjärdedelar av skriftytan. 
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Antal kvistar/bågar: en stav kan vara försedd med en, ƒ, ì eller två, Í, ‡ kvistar/bågar. 
Riktning: kvistarna kan vara stigande, Í, eller fallande, Ê. 
Placering: bågar och kvistar kan vara placerade och ha sin/a utgångspunkt/er på olika 

höjder inom skrivfältet. Dessutom kan de nå skriftytans övre eller nedre kant eller inte göra 
det. För att beskriva denna egenskap brukar man dela in skriftytan i olika delar eller 
mellanrum. Loman opererar med två mellanrum och beskriver skillnaden mellan t.ex. 
kortkvist-a och kortkvist-t på så sätt att kvisten i den förstnämnda utgår ifrån skrivfältets mitt 
eller nedre del, medan den sistnämnda har kvisten i den övre delen (Loman 1965:15 ff.). 
Spurkland använder sig av en liknande modell (Spurkland 1991:55). En annan praxis är den 
som Fjellhammer Seim (1998:15) använder. Hon opererar både med en tvådelad och en 
tredelad skriftyta, där de tre mellanrummen är lika breda. En liknande modell används också 
ofta i filologiska arbeten och består av fyra linjer som avgränsar tre mellanrum. Figuren nedan 
är hämtad från Mårtensson (2011:120). 

 
 

Linje 4 

Linje 3 

Linje 2 

Linje 1 

 
 
I genomgången av mitt material har jag snabbt märkt att ett tvådelat system innebär stora 
begränsningar för beskrivningen av graferna. Variationen är helt enkel för stor för att bara två 
mellanrum ska kunna ge en rättvis bild av den. Ett exempel på detta kan vara det ovannämnda 
runparet kortkvist-a av följande typ ƒ och kortkvist-t T. Ekvationen "kvist placerad 
runt/under mittlinjen = a" gentemot "kvist placerad ovanför mittlinjen = t" stämmer helt 
enkelt inte med verkligheten, åtminstone vad mitt material beträffar. I många fall utgår 
kvisten på a-runan från stavens mitt, men i många andra fall sitter kvisten längre upp, i 
skriftytans övre del. Det visar sig nämligen att det finns en glidande skala i den övre delen av 
skrivfältet, vilket en tvådelad modell inte kan beskriva. 

Den tredelade modellen som figuren ovan illustrerar ger oss flera referenspunkter, med 
vars hjälp vi kan beskriva graferna. Denna modell är dock anpassad till den latinska 
minuskelskriften. Skrivtecknen i denna skrift består nämligen oftast av något element som 
befinner sig i det mittre mellanrummet, på linje 2 som också kallas för baslinje. Vissa 
bokstäver sträcker sig in i det övre eller i det nedre mellanrummet. Det mittre mellanrummets 
storlek definieras av bokstävernas mittre beståndsdelar och det övre och nedre 
mellanrummets av den del av bokstäverna som upptar dessa mellanrum.3 

 
 

                                                           

3 Storleken av det övre och nedre mellanrummet i förhållande till det mittre mellanrummet kan variera beroende 
på skriftstilen. I den förgotiska stilen är mellanrummen vanligtvis lika höga. I gotisk textualis tenderar 
bokstävernas övre och nedre del att bli kortare, och följaktligen blir det övre och nedre mellanrummet mindre än 
det mittre (Derolez 2003:59 och 73 f.). 

Övre mellanrum 

Mittre mellanrum 

Nedre mellanrum 

Figur 2.1 - Indelning av skriftytan i tre mellanrum. 
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a   b   p   þ 

 
 
  
 
 
 
Försöker man applicera denna modell till runskriften märker man vissa strukturella 
skillnader. Ibland har man av olika skäl jämfört runskriften med majuskelskriften, en parallell 
som verkar vara särskilt lämplig i detta sammanhang: med undantag av kortkvist-s upptar 
nämligen alla skrivtecken hela skriftytan. Det medför att linje 2 inte har samma funktion som 
baslinje i denna skrift som i den latinska minuskelskriften. Runorna står i stället på den första 
linjen. Dessutom är þ den enda runan som är användbar för att avgränsa det mittre 
mellanrummet. þ-runan kan dock i sin tur förekomma med en båge av varierande storlek 
också inom en och samma inskrift. Det medför att vi behöver någon annan referenspunk att 
bygga vår beskrivningsmodell på. 

Mitt förslag är att dela in skriftytan i två och att sedan dela in det övre och nedre 
mellanrummet i ytterligare två mellanrum.  
 
Topplinje 
Linje 4 
Mittlinje 
Linje 2 
Baslinje 
 
 
 
Många runformer är uppbygda runt mitten av skriftytan och därför är en referenspunkt i det 
läget önskvärd. Samtidigt möjliggör de två andra indelningarna en mer förfinad beskrivning 
av graferna. Dessutom görs denna indelning oberoende av storleken på runornas mittre 
beståndsdelar, som alltså i de flesta fall inte finns, utan de olika mellanrummens höjd räknas 
utifrån stavarnas längd. Användningen av fyra, lika höga mellanrum underlättar för övrigt 
rent praktiskt indelningen av skrivfältet. I figuren nedan vill jag illustrera några till fördelar 
med en sådan indelning, med hjälp av det redan nämnda exemplet om de olika varianterna av 
kortkvist-a, ƒ, och kortkvist-t T. 
 
 
  
 
 
 
  
 

Fjärde mellanrum 

Tredje mellanrum 
Andra mellanrum 
Första mellanrum 

 

 

 
 

Mittre mellanrum }

Figur 2.2 - Latinska minuskler i den fyrlinjiga modellen. 

Figur 2.3 - Modell för beskrivning av graftyper. 

Figur 2.4 - Modell för beskrivning av graftyper. Exempel 1. 
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Som det framgår av figuren kan man med hjälp av linje 4 beskriva variationen mellan a-runan 
med högt ansatt kvist och t-runan med lågt ansatt kvist. I det första fallet befinner sig kvisten i 
den centrala delen av skriftytan, mer precist inom det tredje mellanrummet. I det senare fallet 
befinner sig kvisten i det fjärde mellanrummet. Skillnaden mellan þ-runans stora och lilla 
båge kan också effektivt beskrivas med denna modell, såsom de två varianterna av åsrunan 
med täta kvistar resp. kvistar som sitter längre ifrån varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sida: bågar och kvistar kan befinna sig till vänster, ƒ, eller höger, n, om en stav. Kvistarna kan 
dessutom sträcka sig in i båda sidorna genom att korsa en stav, n. 

2.4.3 Identifieringskriterier för graftypsvarianter 

Forskarna som har intresserat sig för runornas form och som explicit har presenterat sina 
kriterier för deras typologisering har fäst vikt vid olika variabler. De som utförligast har 
diskuterat de olika variablernas betydelse är Thompson (1975) och Stille (1999). De variabler 
som nämns av Thompson och som inte angår runornas grundform är följande (Thompson 
1975:33 ff.):4 
 
- Grafernas position i förhållande till textbandet; 
- Stavens vinkel mot textbandet; 
- Proportionen mellan grafernas höjd och bredd; 
- Kvistarnas utformning: rak eller böjd. 
 
Stille instämmer med Thompson om att alla dessa variabler i sig är relevanta, men påpekar 
samtidigt att några av dem är svåra att tillämpa, på grund av att variationen inom dessa 
variabler utgör ett kontinuum (Stille 1999:106). En möjlighet, fortsätter Stille, vore att exakt 
mäta varje belägg för att sedan studera resultatens distribution. En sådan mätning faller dock 
utanför ramen för hans undersökning och definitivt utanför ramen för min undersökning 
också. De variabler som Stille väljer att operera med är följande (a.a. 107): 
 
- Kvistarnas utformning: rak eller böjd; 

                                                           

4 I detta sammanhang nämner jag inte de variabler som enligt mina kriterier leder till etablerandet av olika 
graftyper och inte av olika graftypsvarianter, t.ex. antalet kvistar eller det Thompson kallar för "angle of 
intersection" (Thompson 1975:36), d.v.s. riktningen. 

 

 

 
 

Figur 2.5 - Modell för beskrivning av graftyper. Exempel 2. 
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- Kvistarnas utgångspunkt. De kan antingen utgå från stammen5 eller från topplinjen. De 
 kvistar som utgår från skärningspunkten mellan stav och topplinje förs till den 
 förstnämnda gruppen; 
-  Vinklade eller horisontala kvistar på a-, n- och o-runan; 
-  Huruvida kvistarna på r- och b-runan möter stammen och varandra; 
-  Stingningens form. 
 
För valet av kriterierna för urskiljandet av graftypsvarianterna har jag tagit min utgångspunkt 
i Thompsons och Stilles kriterier. Dessutom har jag låtit själva materialet styra etableringen 
av dessa kriterier. D.v.s. efter en genomgång av alla belägg som ingår i min undersökning har 
jag noterat vilken variation som förekommer och följaktligen fastställt relevanta kriterier. 
Kvistarnas utformning är ett av kriterierna. De kan vara raka eller böjda. Dessutom har jag 
tagit hänsyn till placeringen av beståndsdelarna i förhållande till staven. T.ex. kan en 
hypotetisk graftyp \þ1\, som består av en lång stav och en liten båge till höger om den, 
förekomma med bågen a) mellan linje 2 och 4; b) mellan topp- och mittlinjen; c) mellan bas- 
och mittlinjen. På så sätt får man tre graftypsvarianter: {þ1.1}, {þ1.2} och {þ1.3}: 
 

\þ1\ 

{þ1.1} {þ1.2} {þ1.3} 

   

Figur 2.6 - Exempel på graftyp och graftypsvarianter. 

Huruvida kvistar och bågar möter staven eller varandra är ytterligare ett kriterium. På detta 
sätt ger t.ex. graftypen \‡1\ olika graftypsvarianter beroende på om bågarna möter staven, 
{‡1.1}, eller inte, {a1.2}, eller om de inte möter varandra utan utgår båda från staven, {B1.3}. 
Dessutom har jag lagt märke till hur beståndsdelarna möter varandra. T.ex. formar bågen och 
kvisten i några varianter av \Ö1\ en vinkel, {Ö1.1}, medan övergången mellan 
beståndsdelarna i andra varianter utgörs av ett oavbrutet drag. 

För vissa runformer blir frågan om kvistarnas lutning aktuell. Vad gäller t.ex. a- och 
n-runan görs skillnad mellan belägg med vinklad och vågrät kvist. Dessutom kan den högra 
kvisten på den gotländska s-runan vara lodrät, {ã1.1}, eller lutande, {ä1.2}. Lutningen bedöms 
alltid i förhållande till staven. 

Huruvida kvistar och bågar utgår från stavens topp eller en en bit längre ned utgör också 
ett kriterium. Många inskrifter som ingår i mitt material är inte inramade i något textband. 
Därför har jag valt att inte ta hänsyn till om en kvist utgår från skärningspunkten mellan stav 
och topplinje eller på kort avstånd från staven längs topplinjen. Det som är centralt i detta fall 
är beståndsdelens höjdläge. De två sistnämnda varianterna har alltså slagits samman (jfr. 
Stille 1999:107). Slutligen är stingningarnas antal, form och placering det sista kriteriet. 

                                                           

5 Stam är den term som Stille väljer för den beståndsdel som jag kallar stav (Stille 1999:21 f.). 
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3. Inventering av graftyper och graftypsvarianter 

I detta kapitel kommer jag att presentera en katalog där samtliga välbevarade grafer i 
materialet grupperas i olika tabeller i graftyper och graftypsvarianter. Varje tabell innehåller 
dessutom en exemplifierande bild för varje variant. Dessa tabeller följs av en förklaring av 
graftypernas distinktiva drag och av ytterligare två tabeller över hur många belägg som 
förekommer i materialet resp. över varianterna till de ostungna graftyper som har fler än en 
variant, där jag anger deras redundanta drag. Tabellerna av den sistnämnda typen finns inte i 
avsnitten om de stungna graftyperna, då deras varianter uppvisar samma grundform som de 
ostungna graftypernas. I dessa fall kommer jag helt enkelt att skriva vilken ostungen variant 
en viss stungen variant motsvarar. 

Ordningen graftyperna presenteras i motsvarar runornas ordning i runraden, och varje 
ostungen runa följs av dess stungna variant. I allmänhet grupperas de graftyper tillsammans, 
som translittereras likadant i Samnordisk runtextdatabas. Det kan dock hända att ett belägg, 
som på grund av sitt utseende ingår i en viss graftyp, translittereras på ett annat sätt än hur 
graftypen i fråga vanligtvis translittereras. Translitterering inom runologin är en praxis vars 
principer och tillämpning är omdebatterade (se t.ex. Spurkland 1991:19 ff. och s. 60; Dyvik 
1996:8 f; Seim 1998:20 ff.; se även inledningen till kapitel 4 i denna uppsats). I de flesta 
runologiska arbeten baseras translittereringen av en runa på ett antagande om dess 
grafemiska/fonemiska status. Det handlar då egentligen inte om translitterering i strikt 
mening, utan mer om en transkription. Så är fallet i t.ex. Sveriges runinskrifters 
translittereringar. Det innebär att två grafer som uppvisar en likadan form kan, på basis av en 
grafematisk analys av inskrifterna, translittereras på olika sätt. Ett exempel är n-runan som 
translittereras n i vissa inskrifter, men æ i andra (t.ex. i fiskæra på G 259). Ytterligare ett 
exempel hittar vi på G 241, där en graftyp som i gotländska runinskrifter oftast translittereras 
m, nämligen j, på grafematisk basis anses vara en vänd k-runa i namnet nikulas. I dessa fall 
har jag hållit mig till den translitterering som oftast används i Runtextdatabasen. Man ska 
alltså inte av följande grupperingar av graftyper dra några slutsatser om vilket grafem 
graftyperna realiserar. 

3.1  Graftyperna \f1\, \f2\, \f3\, \f4\, \f5\ och \f6\ 

Tabell 3.1 - Graftyperna \f1\, \f2\, \f3\, \f4\, \f5\, \f6\. 

\f1\ 

{f1.1} {f1.2} {f1.3} {f1.4} {f1.5} 

     

\f2\ 

{f2.1} {f2.2} 

\f3\ 

{f3.1} {f3.2} 

\f4\ 

{f4} 
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\f5\ 

{f5.1} 

\f6\ 

{f6.1} 
  

 
Graftyperna \f1\, \f2\ och \f3\ består av en stav, på vars högersida två stigande kvistar sitter, 
som normalt brukar sträcka sig ända till topplinjen. Skillnaden mellan dessa graftyper består 
av kvistarnas längd. Graftypen \f1\ består av en kort och en lång kvist, som utgår från staven 
något ovanför resp. under mittlinjen. Från staven på graftyp \f2\ utgår däremot två långa 
kvistar, vars utgångspunkt finns i det första och andra mellanrummet. Två korta kvistar utgår 
däremot från staven på \f3\. Båda befinner sig i detta fall ovanför mittlinjen. Kvistarnas form 
och bruket av seriffer ger upphov till olika varianter.  

Tabell 3.2 - Redundanta drag hos graftypsvarianterna av \f1\, \f2\ och \f3\. 

 
Där de ovannämnda graftyperna har en kvist har \f4\ däremot två korta kvistar. Den har 
alltså totalt fyra korta kvistar. \f5\ utgörs av två fallande kvistar till höger om staven, en lång 
och en kort, som utgår från det andra resp. tredje mellanrummet och når baslinjen, och \f6\ 
av två fallande korta kvistar till vänster om staven. 

Tabell 3.3 - Antal belägg på \f1\. 

Graftyper f1 
    

Total 149 
    

Graftypsvarianter f1.1 f1.2 f1.3 f1.4 f1.5 

Total 114 11 5 5 2 

Tabell 3.4 - Antal belägg på \f2\, \f3\, \f4\, \f5\ och \f6\. 

Graftyper f2 
 

f3 
 

f4 f5 f6 

Total 41 
 

26 
 

3 1 1 

Graftypsvarianter f2.1 f2.2 f3.1 f3.2 f4.1 f5.1 f6.1 

Total 37 4 21 5 3 1 1 

 
 

 

 

 

 

  {f1.1} {f1.2} {f1.3} {f1.4} {f1.5} {f2.1} {f2.2} {f3.1} {f3.2} 
Kvist Rak  x  x   x  x 

Böjd x  x  x x  x  
Till topplinje x x   x x x x x 

 Seriffer     x     
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3.2 Graftyperna \v1\, \v2\, \v3\ och \v4\ 

Tabell 3.5 - Graftyperna \v1\, \v2\,  \v3\ och \v4\. 

\v1\ 

{v1.1} {v1.2} {v1.3} {v1.4} 

\v2\ 

{v2.1} 

\v3\ 

{v3.1} 

\v4\ 

{v4.1} 

       

 
Dessa graftyper uppvisar samma distinktiva drag som \f1\, \f2\, \f3\ resp. \f4\ med 
undantag av en stingning, som antingen är placerad i vinkeln mellan staven och den övre 
kvisten, på den lägre kvisten, {v1.3}, eller på staven, {v1.4}. Den sistnämnda varianten 
motsvarar {f1.3}, medan de andra tre har samma egenskaper som {f1.1}. {v2.1} har två böjda 
kvistar som {f2.1}, och {v3.1} har samma form som {f3.1}. 

Tabell 3.6 - Antal belägg på v1\, \v2\,  \v3\ och \v4\. 

Graftyper v1    v2 v3 v4 

Total 14    6 1 2 

Graftypsvarianter v1.1 v1.2 v1.3 v1.4 v2.1 v3.1 v4.1 

Total 10 1 1 1 6 1 2 

3.3 Graftyperna \u1\, \u2\, \u3\, \u4\, \u5\ och \u6\ 

Tabell 3.7 - Graftyperna \u1\, \u2\, \u3\, \u4\, \u5\ och \u6\. 

\u1\ 

{u1.1} {u1.2} {u1.3} {u1.4} {u1.5} {u1.6} 

\u2\ 

{u2.1} {u2.2} 

   
    

 

\u3\ 

{u3.1} 

\u4\ 

{u4.1} 

\u5\ 

{u5.1} 

\u6\ 

{u6.1}   

    

  

 
Graftypen \u1\ består av en stav och en lång fallande kvist, som utgår från det fjärde 
mellanrummet till höger om staven, och sträcker sig ned till baslinjen. Varianterna skiljer sig 
åt genom kvistens form (böjd, rak eller sicksackformig) och utgångspunkt, samt stavens form. 
Dessutom är {u1.6} försedd med seriffer. 

Den högra delen på \u2\ utgörs av två kvistar, såsom på \u3\, där dessa dock befinner 
sig till vänster om staven. \u4\ har en vänd form i förhållande till \u1\.  \u5\ består av en stor 
båge, konkav mot baslinjen. Till slut har vi en graftyp, \u6\, som endast består av punkter, 
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som i sin tur skapar en konturliknande \u1\. I materialet möts ett enda belägg på en sådan 
u-runa. På samma gravhäll, G 115, påträffas dock andra prickade runor, som utgör slutet av 
inskriften längs hällens kanter. Mig veterligen är dessa prickade runor unika i runmaterialet. 

Tabell 3.8 - Redundanta drag hos graftypsvarianterna av \u1\ och \u2\. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.9 - Antal belägg på \u1\. 

Graftyper u1      

Total 527      

Graftypsvarianter u1.1 u1.2 u1.3 u1.4 u1.5 u1.6 

Total 370 142 4 3 6 2 

Tabell 3.10 - Antal belägg på \u2\, \u3\, \u4\, \u5\ och \u6\. 

Graftyper u2  u3 u4 u5 u6 

Total 15  1 1 4 1 

Graftypsvarianter u2.1 u2.2 u3.1 u4.1 u5.1 u6.1 

Total 11 4 1 1 4 1 

3.4 Graftypen \y1\ 

Tabell 3.11 - Graftypen \y1\. 

\y1\ 

{y1.1} {y1.2} {y1.3} {y1.4} {y1.5} 

 
  

 

 

 
\y1\ uppvisar samma distinktiva drag som \u1\ bortsett från en stingning mellan kvisten och 
staven. Alla varianter, med undantag av {y1.2}, motsvarar {u1.1}. {y1.2} har samma form som 
{u1.2}. Både {y1.1} och {y1.2}, som är de vanligaste varianterna, har en punktliknande 
stingning, till skillnad från {y1.3} och {y1.4}, som är försedda med tre resp. två punkter. På 
den sista varianten, {y1.5}, är stingningen formad som ett kort lodrätt streck. 

  
{u1.1} {u1.2} {u1.3} {u1.4} {u1.5} {u1.6} {u2.1} {u2.2} 

Stav Rak x x x  x x x x 
Böjd    x     

Kvist Rak   x    x x 
Böjd x x  x  x   
Sicksackformig     x    

Kvist 
från 

topplinje x    x x x  
stav  x x x    x 

 Seriffer      x   
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Tabell 3.12 - Antal belägg på \y1\ 

Graftyper y1     

Total 70     

Graftypsvarianter y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 y1.5 

Total 41 19 1 5 4 

3.5 Graftyperna \þ1\, \þ2\, \þ3\, \þ4\, \þ5\, \þ6\ och \þ7\ 

Tabell 3.13 - Graftyperna \þ1\, \þ2\, \þ3\, \þ4\, \þ5\, \þ6\ och \þ7\. 

\þ1\ 

{þ1.1} {þ1.2} {þ1.3} {þ1.4} 

\þ2\ 

{þ2.1} {þ2.2} {þ2.3} {þ2.4} 

        

\þ3\ 

{þ3.1} 

\þ4\ 

{þ4.1} 

\þ5\ 

{þ5.1} 

\þ6\ 

{þ6.1} 

\þ7\ 

{þ7.1} 

   
  

 
\þ1\ och \þ2\ består av en stav plus en båge på dess högersida och skiljer sig åt genom 
storleken på bågen. Olika varianter har en olik placering av bågens utgångspunkter. {þ1.1} är 
den vanligaste varianten och bågen ryms helt mellan linje 2 och 4. {þ1.2} har däremot en 
P-liknande form och den översta utgångspunkten i det fjärde mellanrummet, medan {þ1.3} 
har den nedersta utgångspunkten i det första mellanrummet. Liknande variation hittar vi hos 
varianterna av \þ2\. 

Tabell 3.14 - Redundanta drag hos graftypsvarianterna av \þ1\ och \þ2\. 

 

\þ3\ och \þ4\ har en spetsig form, vars högra del utgörs av två kvistar som möts ungefär på 
mittlinjen. Avståndet mellan kvistarna, som på den senare graftypen är större än hälften av 
staven, skiljer dessa graftyper åt. \þ5\ är en spegelvänd variant av \þ1\. Den högra delen av 

  
{þ1.1} {þ1.2} {þ1.3} {þ1.4} {þ2.1} {þ2.2} {þ2.3} {þ2.4} 

Båge 
från/till 

topplinje      x  x 

fjärde mellanrum  x   x  x  

tredje mellanrum x  x x     

andra mellanrum x x  x     

första mellanrum   x  x x   

baslinje        x x 

 Seriffer    x     
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\þ6\ har åstadkommits genom tre streck, som ger graftypen en fyrkantig form. Till sist har vi 
ett annat exempel på en prickad runa, \þ7\ (se \u5\). 

Tabell 3.15 - Antal belägg på \þ1\ och \þ2\. 

Graftyper þ1    þ2    

Total 129    177    

Graftypsvarianter þ1.1 þ1.2 þ1.3 þ1.4 þ2.1 þ2.2 þ2.3 þ2.4 

Total 68 38 12 1 89 19 19 50 

Tabell 3.16 - Antal belägg på \þ3\, \þ4\, \þ5\, \þ6\ och \þ7\. 

Graftyper þ3 þ4 þ5 þ6 þ7 

Total 4 8 2 3 1 

Graftypsvarianter þ3.1 þ4.1 þ5.1 þ6.1 þ7.1 

Total 4 8 2 3 1 

3.6 Graftyperna \ð1\, \ð2\ och \ð3\ 

Tabell 3.17 - Graftyperna \ð1\, \ð2\ och \ð3\. 

\ð1\ 

{ð1.1} {ð1.2} 

\ð2\ 

{ð2.1} {ð2.2} {ð2.3} 

\ð3\ 

{ð3.1} 

   
   

 
Dessa tre graftyper är stungna varianter av dem i det föregående avsnittet. {ð1.1} och {ð1.2} 
motsvarar {þ1.1} och {þ1.2}, medan varianterna av \ð2\ har samma form som {þ2.1}, {þ2.2} 
resp. {þ2.4}. 

Tabell 3.18 - Antal belägg på \ð1\, \ð2\ och \ð3\. 

Graftyper ð1  ð2   ð3 

Total 7  4   1 

Graftypsvarianter ð1.1 ð1.2 ð2.1 ð2.2 ð2.3 ð3.1 

Total 6 1 2 1 1 1 
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3.7 Graftyperna \o1\, \o2\, \o3\, \o4\ och \o5\ 

Tabell 3.19 - Graftyperna \o1\, \o2\, \o3\, \o4\, och \o5\. 

\o1\ 

{o1.1} {o1.2} {o1.3} {o1.4} 

\o2\ 

{o2.1} {o2.2} 

      

\o3\ 

{o3.1} {o3.2} {o3.3} 

\o4\ 

{o4.1} 

\o5\ 

{o5.1} 

     

 
Graftyperna \o1\, \o2\ och \o3\ består av en stav plus två stigande kvistar, som på de två 
förstnämnda sitter på stavens vänstersida och på den tredje typen korsar staven. Dessa 
graftyper förekommer i flera varianter beroende på placeringen och utformningen av de två 
kvistarna. Man ska dock komma ihåg att kvistarnas avstånd på \o1\ och \o3\ aldrig är större 
än hälften av stavens totala längd, vilket däremot är fallet på graftypen \o2\. 
Graftypsvarianterna {o1.4} och {o3.3} är försedda med seriffer på stavens topp och botten. 
\o4\ kännetecknas av två korta, fallande kvistar till höger om staven. \o5\ har däremot två 
korsande och fallande kvistar. 

Tabell 3.20 - Redundanta drag hos graftypsvarianter av \o1\, \o2\ och \o3\. 

  
{o1.1} {o1.2} {o1.3} {o1.4} {o2.1} {o2.2} {o3.1} {o3.2} {o3.3} 

Kvistar i fjärde 
mellanrum 

 x   x x    

tredje 
mellanrum 

x x x x   x  x 

andra 
mellanrum 

x  x x x x x x x 

första 
mellanrum 

       x  

Kvistar Raka x x  x x x x x x 

Böjda   x       

Diagonala x x x x x x x x x 

Horisontala      x    

 Seriffer    x     x 

 

Tabell 3.21 - Antal belägg på \o1\ och \o2\. 

Graftyper o1    o2  

Total 170    23  

Graftypsvarianter o1.1 o1.2 o1.3 o1.4 o2.1 o2.2 

Total 112 51 3 4 15 8 
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Tabell 3.22 - Antal belägg på \o3\, \o4\ och \o5\. 

Graftyper o3   o4 o5 

Total 69   1 7 

Graftypsvarianter o3.1 o3.2 o3.3 o4.1 o5.1 

Total 65 2 2 1 7 

3.8 Graftyperna \r1\, \r2\, \r3\, \r4\, \r5\, \r6\, \r7\, \r8\ och 
\r9\ 

Tabell 3.23 - Graftypen \r1\. 

\r1\ 

{r1.1} {r1.2} {r1.3} {r1.4} {r1.5} {r1.6} {r1.7} {r1.8} {r1.9} {r1.10}  

          

 

{r1.11} {r1.12} {r1.13} {r1.14} {r1.15} {r1.16} {r1.17} {r1.18} {r1.19} {r1.20} {r1.21} 

   
        

 
\r1\ består av en båge och en kvist placerade till höger om en stav. Det är graftypen som har 
flest graftypsvarianter, dels på grund av dess komplexa struktur, dels eftersom det är den 
oftast förekommande realisationen av r-runan. Det utmärkande för denna graftyp jämfört 
med de följande är att dess övre del består av en båge. Varianterna är grupperade på basis av 
de kriterier beskrivna i avsnittet 2.4.3 och sammanfattas i tabellen på den följande sidan. På 
de flesta varianterna möter bågens slutpunkt och kvistens utgångspunkt varandra. 
Varianterna kan ha en sluten eller öppen form, beroende på huruvida kvisten utgår från 
staven eller bågen. Det vanliga är att de två beståndsdelarna formar en vinkel, men 
övergången kan också vara mjuk. På fyra varianter är det inte bågens och kvistens ändar som 
möts. I dessa fall slutar antingen bågen på kvisten, till höger om dess utgångspunkt, eller utgår 
kvisten från bågen. På andra varianter rör bågen och kvisten inte alls varandra. 

Tabell 3.24 - Antal belägg på \r1\. 

Graftyper r1           

Total 475           

Graftypsvarianter r1.1 r1.2 r1.3 r1.4 r1.5 r1.6 r1.7 r1.8 r1.9 r1.10  

Total 76 105 52 46 15 22 11 10 22 47  

Graftypsvarianter r1.11 r1.12 r1.13 r1.14 r1.15 r1.16 r1.17 r1.18 r1.19 r1.20 r1.21 

Total 2 11 8 5 6 1 5 2 21 4 4 
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Tabell 3.25 - Graftypen \r2\. 

 
Denna graftyps högre del består till skillnad från den föregående av tre kvistar, som ger den 
dess spetsiga form. Övergången mellan den mittre och den nedre kvisten kan bilda en vinkel 
eller vara mjukare ({r2.7} och {r2.8}). Den nedre kvisten är böjd på {r2.1}, {r2.2} och {r2.7}. 

Tabell 3.26 - Antal belägg på \r2\. 

Graftyper r2        

Total 119        

Graftypsvarianter r2.1 r2.2 r2.3 r2.4 r2.5 r2.6 r2.7 r2.8 

Total 24 5 46 29 6 2 1 6 

 

\r2\ 

{r2.1} {r2.2} {r2.3} {r2.4} {r2.5} {r2.6} {r2.7} {r2.8} 
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Tabell 3.28 - Graftyperna \r3\, \r4\, \r5\, \r6\, \r7\, \r8\ och \r9\. 

\r3\ 

{r3.1} 

\r4\ 

{r4.1} 

\r5\ 

{r5.1}    

   

   

\r6\ 

{r6.1} {r6.2} 

\r7\ 

{r7.1} 

\r8\ 

{r8.1} 

\r9\ 

{r9.1} 

     

 
De sista graftyperna i denna grupp är mycket sällsynta. Alla förekommer nämligen högst två 
gånger, utom \r3\ som är belagd tre gånger. \r3\ är också den graftyp som i denna grupp 
består av flest fanem: dess övre del har en fyrkantig form och utgörs av tre korta kvistar. 

{r4.1} ser ut som en stungen variant av {r1.3}. De två punkterna på staven har dock 
bedömts vara resultatet av en felristning: ristaren hade glömt att hugga r-runan och ristat ett 
skiljetecken i stället, ett misstag som han ska ha rättat till genom att rista staven genom de två 
punkterna (GR 11:224). {r5.1} har en vänd form i förhållande till {r1.1}. {r6.1} och {r6.2} är 
vända varianter av {r2.1} resp. {r2.5}. {r7.1} är en stupad variant av {r2.3}. {r8.1} är en stupad 
och vänd motsvarighet till {r1.6} och slutligen består \r9\ av fyra fallande och stigande 
kvistar, varav den nedersta inte är ansluten till staven. 

Tabell 3.29 - Antal belägg på \r3\, \r4\, \r5\, \r6\, \r7\, \r8\ och \r9\. 

Graftyper r3 r4 r5 r6  r7 r8 r9 

Total 3 1 1 2  1 2 2 

Graftypsvarianter r3.1 r4.1 r5.1 r6.1 r6.2 r7.1 r8.1 r9.1 

Total 1 1 1 1 1 1 2 2 

3.9 Graftyperna \k1\, \k2\, \k3\, \k4\ och \k5\ 

Tabell 3.30 - Graftyperna \k1\, \k2\, \k3\, \k4\ och \k5\. 

\k1\ 

{k1.1} {k1.2} {k1.3} {k1.4} 

\k2\ 

{k2.1} {k2.2} {k2.3} 

       

\k3\ 

{k3.1} {k3.2} 

\k4\ 

{k4.1} 

\k5\ 

{k5.1}   
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De tre första graftyperna består av en stav och en stigande kvist på dess högersida. Kvistens 
utgångspunkt och längd skiljer dem åt, då de har en kort, lång resp. överkort kvist. Kvisten är 
böjd på {k1.1}, {k2.1} och {k3.1}, men däremot rak på {k1.2}, {k2.2} och {k3.2}. För övrigt 
förekommer två varianter med överböjd kvist. Varianten {k1.4} är prydd med seriffer. De 
övriga två graftyperna konstrueras i stället av två kvistar som formar en vinkel. Beroende på 
höjdläget av den vänstra kvistens utgångångspunkt skiljer jag mellan \k4\ och \k5\. 

Tabell 3.31 - Redundanta drag hos graftypsvarianterna av \k1\, \k2\ och \k3\. 

  {k1.1} {k1.2} {k1.3} {k1.4} {k2.1} {k2.2} {k2.3} {k3.1} {k3.2} 
Kvist Rak  x    x   x 

Böjd x   x x   x  
Överböjd   x    x   

 Seriffer    x      

Tabell 3.32 - Antal belägg på \k1\, \k2\, \k3\, \k4\ och \k5\. 

Graftyper k1    k2   k3  k4 k5 

Total 246    46   8  1 6 

Graftypsvarianter k1.1 k1.2 k1.3 k1.4 k2.1 k2.2 k2.3 k3.1 k3.2 k4.1 k5.1 

Total 200 42 3 1 39 4 3 6 2 1 6 

3.10 Graftyperna \g1\, \g2\ och \g5\ 

Tabell 3.33 - Graftyperna \g1\, \g2\ och \g5\. 

\g1\ 

{g1.1} {g1.2} {g1.3} {g1.4}   

    

  

\g2\ 

{g2.1} {g2.2} {g2.3} {g2.4} 

\g5\ 

{g5.1} 

     

 
De tre första ovanstående graftyperna uppvisar samma distinktiva drag som \k1\, \k2\ resp. 
\k5\ plus en stingning. Varianterna av \g1\ motsvarar {k1.1} och {k1.2}, medan {g2.1} har 
samma form som {k2.1}. {g2.2} och {g2.3} motsvarar {k2.2}, och slutligen har {g2.4} en 
överböjd kvist som {k2.3}. Stingningen har en punktliknande form på alla varianter utom 
{g1.3}, {g2.3} och {g5.1}, där den utgörs av ett lodrätt streck. Den är så gott som alltid placerad 
i vinkeln mellan kvisten/-arna och staven, med undantag av den sällsynta varianten {g1.4}, 
där pricken ligger på skärningspunkten mellan kvist och stav. I övrigt kan jag anmärka att 
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även om \g2\ i de allra flesta fall translittereras g, träffar vi på ett belägg som uppfattas som 
stupruna och translittereras y.6 

Tabell 3.34 - Antal belägg på \g1\, \g2\ och \g5\ 

Graftyper g1    g2    g5 

Total 101    27    6 

Graftypsvarianter g1.1 g1.2 g1.3 g1.4 g2.1 g2.2 g2.3 g2.4 g5.1 

Total 94 2 1 4 23 2 1 1 6 

3.11 Graftyperna \h1\, \h2\, \h3\, \h4\ och \h5\ 

Tabell 3.35 - Graftyperna \h1\, \h2\, \h3\, \h4\ och \h5\. 

\h1\ 

{h1.1} {h1.2} 

\h2\ 

{h2.1}   

   

  

\h3\ 

{h3.1} {h3.2} 

\h4\ 

{h4.1} 

\h5\ 

{h5.1} 

   
 

 
Graftyperna \h1\ och \h2\ utgörs av en stav och två kvistar, den ena stigande och den andra 
fallande, som korsar staven och varandra i det mittre mellanrummet. I den förstnämnda typen 
är dessa kvistar korta, medan de är långa på \h2\. I båda fall handlar det om raka kvistar. Fyra 
böjda, korta kvistar utgår däremot från staven på graftypen \h3\. Annorlunda struktur 
uppvisar \h4\. Denna graftyp är inte uppbyggd runt en stav, utan består av tre kvistar som 
korsar varandra, två diagonala och en vågrät. Den sista graftypen i denna grupp är jämförbar 
med \h1\, men den har en asymmetrisk struktur. Förutom en stigande kvist har \h5\ 
nämligen också två fallande kvistar, där den ena har dragits ända till staven, och den andra 
utgår från den stigande kvisten, till höger om staven. 

Bara av \h1\ och \h3\ möter vi flera varianter, som i båda fall skiljer sig från varandra 
genom bruket av seriffer på stavens och kvistarnas ändar. 

Tabell 3.36 - Antal belägg på  \h1\, \h2\, \h3\, \h4\ och \h5\. 

Graftyper h1  h2 h3  h4 h5 

Total 241  19 4  1 1 

Graftypsvarianter h1.1 h1.2 h2.1 h3.1 h3.2 h4.1 h5.1 

Total 235 6 19 3 1 1 1 

                                                           

6 Belägget förekommer på G 33 i runföljden yuir, yfiR (felaktigt translittererad yfir i Runtextdatabasen).  
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3.12 Graftyperna \n1\, \n2\, \n3\, \n4\, \n5\, \N1\ och \N2\ 

Tabell 3.37 - Graftyperna \n1\, \n2\, \n3\, \n4\, \n5\. 

\n1\ 

{n1.1} {n1.2} {n1.3} {n1.4} {n1.5} {n1.6} 

      

\n2\ 

{n2.1} {n2.2} {n2.3} 

\n3\ 

{n3.1} 

\n4\ 

{n4.1} 

\n5\ 

{n5.1} 

      

Tabell 3.38 - Graftyperna \N1\ och \N2\. 

\N1\ 

{N1.1} 

\N2\ 

{N2.1} 

  

 
Graftyperna \n1\, \n2\ och \n4\ består av en stav plus en kort fallande kvist till höger om 
staven, utom typen \n2\, där kvisten korsar staven. Kvisten utgår från skriftytans mittre del, 
d.v.s. antingen från det andra mellanrummet, mittlinjen eller det tredje mellanrummet. I de 
olika varianterna kan kvisten dessutom ha en rak eller böjd form. I ett fall, {n1.5}, är kvisten 
vågrät. Det enda belägget på denna variant förekommer på G 78, där alla andra belägg på \n1\ 
har diagonal kvist. Staven på {n1.6} är försedd med seriffer.  

I avsnittet 2.4.2 påpekade jag hur en kvist kan vara placerad på olika höjder i skrivfältets 
översta hälft och drog en gräns vid linje 4 för urskiljandet av graftypen \a1\ gentemot \t1\. 
Samma kriterium gäller urskiljandet av \n1\ gentemot \l1\: på den förstnämnda fästs kvisten 
aldrig ovanför linje 4. Vi kan dessutom lägga märke till att varianten med högt ansatt kvist, 
{n1.2}, är vanligare än {n1.1} och {n1.3} tillsammans. Denna egenskap, alltså höjdläget, 
förefaller inte bara skilja just dessa graftyper åt, utan också \n3\ och \u1\, inte minst dess 
variant med lågt ansatt kvist, {u1.2}. Det speciella hos \n3\ är att kvisten är lång och når 
baslinjen. Samma egenskaper har kvisten på \u1\. Det avgörande i differentieringen mellan 
dem verkar då vara att kvisten på {n3.1} utgår från det tredje mellanrummet, medan kvistens 
utgångspunkt på {u1.2} befinner sig i det fjärde mellanrummet. På \n3\ hittar vi tre belägg i 
samma inskrift, G 105b, som står för ett antaget grafem <n>.7 Tyvärr förekommer på G 105b 
inget belägg på u, som hade möjligjort en jämförelse mellan de grafiska realisationerna av 
dessa fonem just i denna inskrift. 

                                                           

7 Inskriftens translitterering och transkribering i Runtextdatabasen är: mathis ¶ iohannes ma-iksen ¶ hans 
mariksen, Mattis, Iohannes Ma[r]iksen, Hans Mariksen. 
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Tabell 3.39 - Redundanta drag hos graftypsvarianter av \n1\ och \n3\. 

  {n1.1} {n1.2} {n1.3} {n1.4} {n1.5} {n1.6} {n2.1} {n2.2} {n2.3} 
Kvist 
på/i 

mittlinje x   x x x x   
tredje 
mellanrum 

 x      x  

andra 
mellanrum 

  x      x 

Kvist Rak x x x   x x x x 
Böjd    x      
Horisontal     x     

 Seriffer      x    

 
Ett liknande fall utgör graftypen \n4\. Enligt Lomans kriterier bör en graf, som består av en 
stav och en fallande kvist på dess högersida som når baslinjen, räknas som belägg på u-runa 
(och stå alltså för ett antaget <u>). Denna princip motsägs i mitt material av tre belägg, 
fördelade på två inskrifter, G 284 och G 295, där varianten {n4.1} står för ett antaget grafem 
<n>.8 I ingen av inskrifterna förekommer någon annan typ av n-runa, men ett belägg på {u1.1} 
och ett på {u1.2} i vardera inskrift. Skillnaden hänger klart ihop med höjdläget för kvistens 
utgångspunkt. En annan intressant anmärkning är att bland de graftyper som brukar 
translittereras a (se avsnitt 3.14), vilka i sin form kan jämföras med graftyperna i denna 
grupp, inte finns någon motsvarighet till \n4\. I de inskrifter där \n4\ är belagd, förekommer 
uteslutande graftypen \a1\. Ett belägg förekommer dock på G 151, som består av en kort 
stigande kvist till vänster om staven, som translittereras R (se avsnitt 3.23). 

 Graftypen \n5\ är ett annat exempel på en prickad runa (se \u5\). Slutligen utmärks 
\N1\ och \N2\ av en punktformad stingning på staven.  

Tabell 3.40 - Antal belägg på \n1\ och \n2\. 

Graftyper n1      n2   

Total 345      44   

Graftypsvarianter n1.1 n1.2 n1.3 n1.4 n1.5 n1.6 n2.1 n2.2 n2.3 

Total 125 197 8 10 1 4 28 13 3 

Tabell 3.41 - Antal belägg på \n3\, \n4\, \n5\, \N1\ och \N2\. 

Graftyper n3 n4 n5 N1 N2 

Total 3 3 1 2 9 

Graftypsvarianter n3.1 n4.1 n5.1 N1.1 N2.1 

Total 3 3 1 2 9 

 
 

 

 

                                                           

8 På G 284 påträffas två belägg i orden biþin, biðin, och nikulas, NikulasaR. På G 295 förekommer {n4.1} i biþin, 
biðin. 
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3.13 Graftyperna \i1\, \e1\ och \e2\ 

Tabell 3.42 - Graftyperna \i1\, \e1\ och \e2\. 

\i1\ 

{i1.1} {i1.2} 

\e1\ 

{e1.1} {e1.2} {e1.3} {e1.4} 

\e2\ 

{e2.1} 

       

 
Graftypen \i\ består enbart av en lång stav. Den absolut vanligaste varianten är {i1.1}. {i1.2} 
utmärks av seriffer på stavens topp och botten och förekommer i tre inskrifter, G 105b, G 122 
samt G 173. På grund av det låga antalet varianter av denna graftyp och den låga och 
koncentrerade förekomsten av dess andra variant, har jag i tabellen nedan bara angivit hur 
många belägg på {i1.2} som finns i materialet. 

 \e1\ utgör den stungna varianten av \i\. Vanligast är att staven har en punkt i mitten. 
En variant med ett vågrätt streck förekommer också. Mer utarbetat är stingningen på {e1.4}, 
som består av en kort horisontal linje som korsar staven i mitten, och en cirkel som ryms 
inom det mittre mellanrummet. Av denna variant träffar vi på bara ett belägg. Olikt de två 
ovanbeskrivna graftyperna, består \e2\ tekniskt sett av två korta stavar. Vid mittlinjen 
befinner sig nämligen en liten cirkel, som staven inte går igenom. 

Tabell 3.43 - Antal belägg på {i1.2}, \e1\ och \e2\. 

Graftyper i1  e1    e2 

Total –  207    5 

Graftypsvarianter i1.1 i1.2 e1.1 e1.2 e1.3 e1.4 e2.1 

Total – 12 147 54 5 1 5 

3.14 Graftyperna \a1\, \a2\, \a3\ och \a4\ 

Tabell 3.44 - Graftyperna \a1\, \a2\, \a3\ och \a4\. 

\a1\ 

{a1.1} {a1.2} {a1.3} {a1.4} {a1.5} {a1.6} (a1.7) 

       

\a2\ 

{a2.1} {a2.2} {a2.3} 

\a3\ 

{a3.1} {a3.2} 

\a4\ 

{a4.1} 

      

 
Dessa graftypers gemensamma egenskap är att alla, med undantag av \a4\, har en fallande 
kvist. På \a1\ handlar det om en kort kvist på stavens vänstersida som i de olika varianterna 
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kan utgå från mittlinjen, det andra eller tredje mellanrummet. Den kan dessutom vara rak 
eller böjd. På {a1.6} är staven försedd med seriffer. Sista varianten till \a1\ har jag satt inom 
runda parenteser, eftersom den inte riktigt kan betraktas som en graftypsvariant. Det handlar 
nämligen om ett enda skadat belägg, som inte kan användas till etableringen av en variant på 
grund av att vi egentligen inte kan veta hur dess översta del har sett ut. Jag har tyckt det var 
intressant att ha med en bild på denna graf, som visar det enda exemplet på denna graftyp, 
där kvisten också avslutas med en seriff. På \a2\ korsar kvisten staven och varianterna 
uppvisar samma höjdlägen som på {a1.1}, {a1.2} och {a1.3}.  
 
Tabell 3.45 - Redundanta drag hos graftypsvarianter av \a1\ och \a2\. 

  {a1.1} {a1.2} {a1.3} {a1.4} {a1.5} {a1.6} {a2.1} {a2.2} {a2.3} 
Kvist 
på/i 

mittlinje x   x  x x   
tredje 
mellanrum 

 x   x   x  

andra 
mellanrum 

  x      x 

Kvist Rak x x x   x x x x 
Böjd    x x     

 Seriffer      x    

 
\a3\ kan jämföras med \n3\. Denna graftyp har också en lång kvist, här som sagt fallande, 
som utgår från det tredje mellanrummet och som når baslinjen. {a3.2} uppvisar, som {n3.1}, 
seriffer på stavens botten och topp, och är belagd två gånger i samma inskrift som {n3.1}. Den 
första varianten av denna graftyp, {a3.1}, har inte några seriffer och förekommer bara en 
gång. I inskriften i fråga, G 394a, finns tyvärr inget säkert belägg på n-runa att jämföra denna 
graf med. Sanningen att säga är inskriften ganska skadad och det enda belägget på {a3.1} inte 
ingår i någon tolkbar runföljd.9 I detta fall har translittereringen alltså inte sin grund, som 
vanligt är (se början av detta kapitel), i ett antagande om beläggets grafematiska/fonematiska 
status, alltså i inskriftens tolkning, utan i grafens utformning.10 Det är naturligtvis av denna 
anledning, d.v.s. av grafiska skäl, att jag har fört belägget till denna grupp. Hade denna graf 
ingått i ett tolkbart ord, där den hade uppfattats som en vänd u-runa och translittererats 
följaktligen, hade grupperingen ändå varit densamma. Samma resonemang jag har fört 
angående \n3\ och \n4\ gentemot \u1\ (avsnitt 3.12) gäller också här mellan \a3\ och \u4\: 
på den förstnämnda graftypen utgår kvisten från det tredje mellanrummet, på den 
sistnämnda utgår kvisten från det fjärde eller från topplinjen. 

Sista graftypen som grupperas i detta avsnitt är \a4\, som är en punkterad runa (se 
\u6\). 

 
 
 
 

                                                           

9 Translittereringen av G 394a lyder ---is-o---a-i. 
10 Vilket också är den praxis som förespråkas av Spurkland (1991:19 ff. och s. 60) och Dyvik (1996:8 f.), d.v.s. en 
translitterering som baseras på graftypologiska kriterier och inte på de antagna ljudvärden som graferna ges. 
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Tabell 3.46 - Antal belägg på \a1\, \a2\, \a3\ och \a4\. 

Graftyper a1      a2   a3  a4 

Total 648      92   3  1 

Graftypsvarianter a1.1 a1.2 a1.3 a1.4 a1.5 a1.6 a2.1 a2.2 a2.3 a3.1 a3.2 a4.1 

Total 255 329 35 5 11 11 63 26 3 1 2 1 

3.15 Graftyperna \s1\, \s2\, \s3\, \s4\, \s5\ och \s6\ 

Tabell 3.47 - Graftyperna \s1\, \s2\, \s3\, \s4\, \s5\ och \s6\. 

\s1\ 

{s1.1} {s1.2} {s1.3} {s1.4} {s1.5} 

\s2\ 

{s2.1} {s2.2} {s2.3} {s2.4} 

         

\s3\ 

{s3.1} 

\s4\ 

{s4.1} {s4.2} 

\s5\ 

{s5.1} 

\s6\ 

{s6.1}   

     

  

 
I detta avsnitt redogör jag för vilka graftyper som jag har identifierat i mitt material, vars form 
brukar kallas för gotländsk s-runa. Graftyperna \s1\ och \s2\ består av en lång stav och en 
överkort resp. kort och fallande kvist till dess höger, varifrån en till, denna gång stigande kvist 
utgår. Varianterna dessa graftyper resulterar i skiljer sig åt beroende på huruvida den vänstra 
kvisten utgår ifrån topplinjen eller staven, samt om den högra kvisten är parallell till staven 
eller lutar åt höger. {s1.5} har dessutom seriffer på stavens topp och botten. På \s3\ tar en i 
förhållande till baslinjen konvex båge kvistarnas plats. {s4.1}, {s4.2} och {s4.3} är vända 
varianter av {s1.1}, {s1.2} resp. {s1.3}, medan {s5.1} motsvarar {s2.3}. \s6\ är ytterligare ett 
exempel på en punkterad runa, vars kontur är jämförbar med {s2.2}. 

Tabell 3.48 - Redundanta drag hos graftypsvarianter av \s1\, \s2\ och \s4\. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
{s1.1} {s1.2} {s1.3} {s1.4} {s1.5} {s2.1} 

Vänsterkvist från topplinje x x   x x 
stav   x x   

Högerkvist Lodrät x  x  x x 
Lutande  x  x   

 Seriffer     x  
        
  {s2.2} {s2.3} {s2.4} {s4.1} {s4.2}  
Vänsterkvist från topplinje x   x   
 stav  x x  x  
Högerkvist Lodrät  x  x x  
 Lutande x  x    
 Seriffer       
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Tabell 3.49 - Antal belägg på \s1\ och \s2\. 

Graftyper s1     s2    

Total 310     29    

Graftypsvarianter s1.1 s1.2 s1.3 s1.4 s1.5 s2.1 s2.2 s2.3 s2.4 

Total 107 96 62 42 3 10 1 15 3 

Tabell 3.50 - Antal belägg på \s3\, \s4\, \s5\ och \s6\. 

Graftyper s3 s4  s5 s6 

Total 5 12  6 1 

Graftypsvarianter s3.1 s4.1 s4.2 s5.1 s6.1 

Total 5 6 6 6 1 

3.16 Graftyperna \s7\, \s8\ och \s9\ 

Tabell 3.51 - Graftyperna \s7\, \s8\ och \s9\. 

\s7\ 

{s7.1} {s7.2} {s7.3} (s7.4) 

\s8\ 

{s8.1} 

\s9\ 

{s9.1} 

      

 
\s7\ består av en kort stav som utgår från topplinjen, varifrån en kort kvist utgår åt höger. 
Från denna utgår en till kort kvist som når baslinjen. Den vänstra kvisten kan uppvisa olika 
lutningsvinklar: på {s7.1} och {s7.2} är den stigande, på {s7.3} är den fallande. I mitt material 
har jag också träffat på ett belägg som har en vågrät kvist, (s7.4). Tyvärr är belägget i fråga 
skadat och kan inte leda till etableringen av en variant (därav står det inom runda 
parenteser). \s8\ är en spegelvänd variant av \s7\ och har en fallande kvist. Denna graftyp 
förekommer bara i rättvända inskrifter, som läses från vänster till höger. Jag antar då att 
ristaren har följt skrivriktningen i sitt huggande, och följaktligen först ristat den vänstra linjen 
som sträcker sig till mittlinjen, som jag i enlighet med det jag skriver i avsnittet 2.4.1 kallar 
stav. Sedan har ristaren fortsatt med den fallande kvisten och till slut har han ristat den högra 
lodräta kvisten. Till slut har vi en graftyp, s.k. stols-s, som består av en lång stav och en 
stigande kvist som utgår från dess botten. Denna kvist sträcker sig till mittlinjen, därifrån en 
till lodrät kvist dras ända till baslinjen. 

Tabell 3.52 - Antal belägg på \s7\, \s8\ och \s9\. 

Graftyper s7    s8 s9 

Total 61    13 11 

Graftypsvarianter s7.1 s7.2 s7.3 s7.4 s8.1 s9.1 

Total 55 2 3 1 13 11 
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3.17 Graftyperna \s10\, \z1\, \z2\, \c1\ och \c2\ 

Tabell 3.53 - Graftyperna \s10\, \z1\, \z2\, \c1\ och \c2\. 

\s10\ 

{s10.1} 

\z1\ 

{z1.1} {z1.2} {z1.3} 

\z2\ 

{z2.1} 

\c1\ 

{c1.1} 

\c2\ 

{c2.1} 

    
   

 
\s10\ och \z1\ består båda av en kort stav som utgår från topplinjen. Dessutom är \z1\ 
försedd med en stingning, som antingen har formen av en punkt, ett vågrätt streck eller en 
liten cirkel. \z2\ uppvisar en helt annorlunda form. Den utgörs nämligen av en lång stav och 
en fallande kort kvist på dess vänstersida, som befinner sig i det första mellanrummet. Det 
handlar om ett unikt belägg som förekommer på G 295.11 Ett enda belägg förekommer också 
på \c1\, nämligen på G 50. Graftypen består av en lång stav med två stigande kvistar ansatta 
på stavens topp resp. botten, på var sin sida av staven. Slutligen utgörs \c2\ av en lång stav 
som avslutas med en vågrät kvist. 

Tabell 3.54 - Antal belägg på\s10\, \z1\, \z2\, \c1\ och \c2\. 

Graftyper s10 z1   z2 c1 c2  

Total 1 27   1 1 2  

Graftypsvarianter s10.1 z1.1 z1.2 z1.3 z2.1 c1 c2.1  

Total 1 8 13 6 1 1 2  

3.18 Graftyperna \t1\ och \t2\ 

Tabell 3.55 - Graftyperna \t1\ och \t2\. 

\t1\ 

{t1.1} {t1.2} {t1.3} {t1.4} {t1.5} 

\t2\ 

{t2.1} {t22} {t2.3} 

        

 
\t1\ utgörs av en lång stav och en kort stigande kvist till vänster om staven, i det fjärde 
mellanrummet. \t2\ består förutom av dessa beståndsdelar också av en fallande kvist på 
stavens högersida. Även i detta fall, som på andra graftypsvarianter, kan kvisten/-arna utgå 
från topplinjen eller staven, samt vara raka eller böjda. De två sistnämnda varianterna är 
betydligt mer sällsynta än i första hand {t1.1} och även {t1.2}. På {t1.5} och {t2.3} avslutas 
stavens botten med seriffer, som också pryder kvistens avslutning på den förstnämnda 
varianten. 

                                                           

11 Den translittererade och transkriberade inskriften lyder: + biþin * koz * fyri * b[uta]iþa * sia(l) * af bierhi * 
sum * hier huilis; Biðin goðs fyriR Bótheiðar sál af Biergi/Bjärs, sum hier hvilis. 
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Tabell 3.56 - Redundanta drag hos graftypsvarianter av \t1\ och \t2\. 

  {t1.1} {t1.2} {t1.3} {t1.4} {t1.5} {t2.1} {t2.2} {t2.3} 
Kvist 
från 

topplinje x  x  x x  x 
stav  x  x   x  

Kvist Rak x x   x x x x 
Böjd   x x     

 Seriffer     x   x 

 
Graftyper t1     t2   

Total 217     87   

Graftypsvarianter t1.1 t1.2 t1.3 t1.4 t1.5 t2.1 t2.2 t2.3 

Total 126 71 8 5 7 72 14 1 

3.19 Graftyperna \d1\, \d2\ och \d3\ 

Tabell 3.57 - Graftyperna \d1\ och \d2\. 

\d1\ 

{d1.1} {d1.2} {d1.3} {d1.4} {d1.5} 

\d2\ 

{d2.1} {d2.2} {d2.3} 

\d3\ 

{d3.1} 

     
    

 
Stungna varianter av \t1\ och \t2\. Stingningen kan även i detta fall vara en punkt eller ett 
streck placerade mitt på staven. {d1.1} och {d1.3} motsvarar {t1.1}, {d1.2} och {d1.4} har 
samma form som {t1.2}, och slutligen har {d1.5} en böjd kvist som {t1.4}. {d2.1} å ena sidan 
och {d2.2} och {d2.3} å andra sidan motsvarar {t2.1} resp. {t2.2}. En speciell graftyp, på något 
sätt jämförbar med \e2\, är \d2\, som utmärks av en liten cirkel i mitten, vilket gör att den 
inte består av en lång stav, utan två korta. 

Tabell 3.58 - Antal belägg på \d1\ och \d2\. 

Graftyper d1     d2   d3 

Total 43     12   1 

Graftypsvarianter d1.1 d1.2 d1.3 d1.4 d1.5 d2.1 d2.2 d2.3 d3.1 

Total 22 6 16 8 1 9 1 2 1 
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3.20 Graftyperna \b1\, \b2\, \b3\, \b4\, \b5\ och \b6\ 

Tabell 3.59 - Graftypen \b1\. 

\b1\ 

{b1.1} {b1.2} {b1.3} {b1.4} {b1.5} {b1.6} 

      

{b1.7} {b1.8} {b1.9} {b1.10} {b1.11} {b1.12} 

      

 

Graftypen \b1\ består av en stav och två bågar till höger om denna. Varianterna är, som i 
fallet av \r1\, talrika. Några har en öppen form, på grund av att bågarna inte ansluter sig till 
staven. Andra har däremot en sluten form. I båda fall kan en eller båda bågarna utgå från 
topp- eller baslinjen, eller också ifrån en bit ner på staven. 

På de flesta varianterna formar bågarna en vinkel där de möts. På {b1.10} och {b1.11} är 
övergången däremot mjuk: den övre bågen övergår i den nedre. {b1.12} kännetecknas av att 
bågarna inte rör varandra, utan är separata. 

Tabell 3.60 - Graftyperna \b2\, \b3\, \b4\, \b5\ och \b6\. 

\b2\ 

{b2.1} {b2.2} {b2.3} {b2.4} 

\b3\ 

{b3.1} 

     

\b4\ 

{b4.1} 

\b5\ 

{b5.1} {b5.2} 

\b6\ 

{b6.1} 

    

 
Skillnaden mellan \b1\ och \b2\ kan jämföras med den mellan \r1\ och \r2\. Fyra korta, 
fallande och stigande kvistar tar platsen av de två bågarna och ger graftypen dess spetsiga 
form. 

\b3\ ser ut som ett K och utgörs av en stav plus två böjda kvistar, den ena stigande och 
den andra fallande, som utgår från staven vid mittlinjen och når topp- resp baslinjen. \b4\ kan 
man säga är en blandning av \b2\ och \b1\, i det att dess övre hälft upptas av en fallande och 
en stigande kvist som formar en vinkel, och dess nedre hälft består av en båge. På den sista 
graftypen, \b5\, ryms i varje hälft av skriftytan tre korta kvistar, som tillsammans med staven 
ger graftypen nästan en fyrkantig form. Av de två varianterna är den ena öppen, {b5.1}, och 
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den andra sluten, {b5.2}. Dessutom korsar de mittre kvistarna varandra på den sistnämnda 
varianten, innan de ansluter sig till staven. 

\b6\ uppvisar en vänd form i förhållande till \b1\ och dess variant motsvarar {b1.4}. 

Tabell 3.61 - Antal belägg på \b1\. 

Graftyper b1            

Total 136            

Graftypsvarianter b1.1 b1.2 b1.3 b1.4 b1.5 b1.6 b1.7 b1.8 b1.9 b1.10 b1.11 b1.12 

Total 22 49 3 7 8 9 14 6 2 9 2 5 

Tabell 3.62 - Antal belägg på \b2\, \b3\, \b4\, \b5\ och \b6\. 

Graftyper b2    b3 b4 b5  b6 

Total 15    6 3 2  1 

Graftypsvarianter b2.1 b2.2 b2.3 b2.4 b3.1 b4.1 b5.1 b5.2 b6.1 

Total 6 5 2 2 6 3 1 1 1 
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3.21 Graftyperna \p1\, \p2\ och \p3\ 

Tabell 3.64 - Graftypen \p1\. 

\p1\ 

{p1.1} {p1.2} {p1.3} {p1.4} {p1.5} {p1.6} 

      

{p1.7} {p1.8} {p1.9} {p1.10} {p1.11} {p1.12} 

      

 
\p1\ består av samma beståndsdelar som \b1\ plus en stingning. Graftypen resulterar i olika 
varianter, beroende på bågarnas och stingningens egenskaper. En jämförelse med några 
varianter av \b1\ kan klargöra dessa särdrag: {p1.1} motsvarar {b1.1}; {p1.2}, {p1.4} och 
{p1.5} motsvarar {b1.2}; {p1.3} har sin motsvarighet i {b1.5}, medan utformningen av {p1.6} 
och {p1.7} sammanfaller med {b1.7}; {p1.8} har samma form som {b1.6} och {p1.9} motsvarar 
{b1.10}. Slutligen uppvisar {p1.10} och {p1.11} samma grundform som {b1.12}. {p1.12} har 
också separata bågar, men de rör inte topp- och baslinjen. 

Tabell 3.65 - Graftyperna \p2\ och \p3\. 

 

 

 

 

 
Även de två sista graftyperna i denna grupp, \p2\ och \p3\, är naturligtvis stungna varianter 
av två graftyper som beskrevs i föregående avsnittet, d.v.s. \b2\ (mer specifikt {b2.2}) resp. 
\b3\. 

Tabell 3.66 - Antal belägg på \p1\. 

Graftyper p1            

Total 27            

Graftypsvarianter p1.1 p1.2 p1.3 p1.4 p1.5 p1.6 p1.7 p1.8 p1.9 p1.10 p1.11 p1.12 

Total 8 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 

 

\p2\ 

{p2.1} 

\p3\ 

{p3.1} 
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Tabell 3.67 - Antal belägg på \p2\ och \p3\. 

Graftyper p2 p3 

Total 4 1 

Graftypsvarianter p2.1 p3.1 

Total 4 1 

3.22 Graftyperna \m1\, \m2\, \m3\, \m4\, \m5\, \m6\ och \m7\ 

Tabell 3.68 - Graftyperna \m1\, \m2\, \m3\, \m4\, \m5\, \m6\ och \m7\. 

\m1\ 

{m1.1} {m1.2} {m1.3} 

\m2\ 

{m2.1} 

\m3\ 

{m3.1} {m3.2} 

      

\m4\ 

{m4.1} {m4.2} 

\m5\ 

{m5.1} 

\m6\ 

{m6.1} 

\m7\ 

{m7.1} 

     

 
Graftyperna \m1\, \m2\ och \m3\ består alla av en lång stav plus en fallande och en stigande 
kvist, på var sin sida av staven. I alla fall når kvistarna topplinjen men deras längd skiljer 
dessa tre graftyper åt. De är nämligen korta på \m1\, långa på \m2\, och överkorta på \m3\. 

\m4\ och \m5\ brukar kallas för gotländsk m-runa och utmärks av att bara en fallande 
kvist är placerad till vänster om staven. Skillnaden dem emellan består återigen av kvistens 
längd. {m4.2} är försedd med seriffer. Egendomlig och asymmetrisk form uppvisar \m6\, som 
på sätt och vis kan jämföras med \m3\, med undantag av att staven inte når samma höjd som 
de två kvistarna. Dessutom utgår en tredje stigande kvist från den vänstra kvisten. \m7\ kan 
beskrivas som en \m1\ med en kantig form, där två kvistar som formar en vinkel är placerade 
på var sin sida av staven. 

Tabell 3.69 - Redundanta drag hos graftypsvarianter av \m1\, \m3\ och \m4\. 

  {m1.1} {m1.2} {m1.3} {m3.1} {m3.2} {m4.1} {m4.2} 
Kvist/ar Rak/a  x x  x   

Böjd/a x   x  x x 
 Seriffer   x    x 

Tabell 3.70 - Antal belägg på \m1\, \m2\, \m3\, \m4\, \m5\, \m6\ och \m7\. 

Graftyper m1   m2 m3  m4  m5 m6 m7 

Total 159   9 14  31  3 4 9 

Graftypsvarianter m1.1 m1.2 m1.3 m2.1 m3.1 m3.2 m4.1 m4.2 m5.1 m6.1 m7.1 

Total 128 30 1 9 11 3 26 5 3 4 9 
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3.23 Graftyperna \l1\ och \L1\ 

Tabell 3.71 - Graftyperna \l1\ och \L1\. 

\l1\ 

{l1.1} {l1.2} {l1.3} {l1.4} {l1.5} (l1.6) 

\L1\ 

{L1.1} {L1.2} {L1.3} 

         

 
\l1\ och \L1\ består båda av en lång stav, varifrån en kort fallande kvist utgår åt höger. De 
uppvisar den variation som också förekommer hos andra graftyper med liknande struktur: 
utgångspunkt och utformning för kvisten varierar, och staven kan avslutas med seriffer. (l1.6) 
kan inte ligga till grund för någon egentlig graftypsvariant, men visar att kvisten också kunde 
avslutas med en seriff. \L1\ är dessutom försedd med en stingning och de tre varianterna 
motsvarar {l1.1}, {l1.2} resp. {l1.4}.  

Tabell 3.72 - Redundanta drag hos graftypsvarianter av \l1\. 

  {l1.1} {l1.2} {l1.3} {l1.4} {l1.5} 
Kvist från topplinje x  x  x 

stav  x  x  
Kvist Rak x x   x 

Böjd   x x  
 Seriffer     x 

Tabell 3.73 - Antal belägg på \l1\ och \L1\. 

Graftyper l1      L1   

Total 248      5   

Graftypsvarianter l1.1 l1.2 l1.3 l1.4 l1.5 l1.6 L1.1 L1.2 L1.3 

Total 153 77 8 7 3 1 3 1 1 

3.24 Graftyper \R1\, \R2\ och \R3\ 

Tabell 3.74 - Graftyperna \R1\, \R2\ och \R3\. 

\R1\ 

{R1.1} {R1.2} 

\R2\ 

{R2.1} 

\R3\ 

{R3.1} 

    

 
\R1\ utgörs av en lång stav, varifrån en stigande och en fallande kvist utgår med 
utgångspunkt i det andra mellanrummet. Dessa är placerade till vänster resp. höger om 
staven och båda når baslinjen. Kvistarna är böjda på {R1.1} och raka på {R1.2}.  
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Tabell 3.75 - Redundanta drag hos graftypsvarianter av \R1\. 

  {R1.1} {R1.2} 
Kvist Rak  x 

Böjd x  

 
\R2\ har däremot bara en stigande kvist på stavens vänstersida. Det handlar om en mycket 
sällsynt graftyp, som endast förekommer en gång på G 151. Den rådande meningen är att det 
rör sig om en gotländsk variant med ensidig bistav av den vanliga graftypen \R1\, som utgör 
en motsvarighet till den gotländska m-runan. Translittereringen R hittar vi t.ex. i artikeln om 
inskriften i SRI12 och i sin avhandling om gotländska runinskrifter betraktar Snædal detta 
belägg som ett exempel på "[a]nvändning av både r och R" (Snædal 2002:126 och s. 210). Det 
är tänkbart att vi här har att göra med en gotländsk novation, startad under inflytande av 
m-runan med ensidig bistav. Tyvärr förekommer i denna inskrift varken något belägg på m 
eller något ytterligare exempel på R som skulle möjliggöra en jämförelse.  

En annan uppfattning är att belägget är en felristad a-runa (GR 12:36), som ristaren 
sedan har rättat till genom att hugga en till a-runa i början av namnet altuiþ. Även i detta fall 
kan vi dra in en motsvarighet till en sådan form som förekommer i andra inskrifter, d.v.s. \n4\ 
(se avsnitt 3.12). Med tanke på denna graftyp kan man tänka sig att även en a-runa med en 
kort kvist som sträcker sig till baslinjen kunde vara en acceptabel form. Dessutom 
kännetecknas en till graftyp som translittereras a av en kvist, lång i detta fall, som når 
baslinjen, d.v.s. \a3\. Om en sådan form kunde vara acceptabel hade det inte funnits behov av 
att rätta till något alls genom att hugga en till a-runa. Att notera är också att det i inskriften i 
fråga, G 151, finns andra a-runor och alla har \a1\-formen. Dessutom kan man anmärka att 
där \n4\ är belagd, förekommer bara a-runor av typen \a1\. 

\R3\ består av en kort stav som från mittlinjen sträcker sig ända till baslinjen. 

Tabell 3.76 - Antal belägg på \R1\, \R2\ och \R3\. 

Graftyper R1  R2 R3 

Total 31  1 2 

Graftypsvarianter R1.1 R1.2 R2.1 R3.1 

Total 18 13 1 2 

 
 
 
 
 
 

                                                           

12 Inskriften translittereras i SRI iakaupr ÷ ok ÷ rol--n ÷ litu ÷ gera ÷ þina stain ÷ eptirR ÷ altuiþ ÷ sin ÷ sun. 
Transkriberingen i Runtextdatabasen lyder: Iakobr ok Hroðl[ik]n(?) letu gæra þenna stæin æftiR Aldvið, sinn sun.  
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4. Graftypernas kronologiska spridning och 
utveckling 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den undersökningsdel som angår graftypernas 
kronologiska spridning. Syftet har dels varit att undersöka om graftyper och varianter kan 
användas vid dateringen av medeltida inskrifter på Gotland, dels att kartlägga deras 
utveckling, genom att se om och i så fall vilka av alfabetets utvecklingsprinciper som har 
verkat på de gotländska medeltida runformerna.  

Inskrifterna har först delats in i olika perioder, som jag har tagit upp i kapitlet om 
materialet och dess datering. Jag har inte själv daterat inskrifterna, utan dateringarna har 
hämtats dels från artiklarna i GR, dels från Thorgunn Snædals avhandling Medan världen 
vakar (Snædal 2002) och från den där anförda relevanta litteraturen. Även om jag inte har 
daterat inskrifterna själv, har jag förhållit mig kritisk mot dateringarna och de kriterier som 
ligger till grund för dessa. För att inte hamna i ett cirkelresonemang har jag fört ut de 
inskrifter ur undersökningen, vars datering endast är baserad på runformer. Andra inskrifter 
som har daterats på basis av flera faktorer, inklusive runformer, har däremot behållits. Oftast 
är inskrifternas dateringar nämligen grundade på en kombination av språkliga iakttagelser, 
konsthistoriska kriterier och arkeologiska omständigheter. Därtill kommer ibland också 
observationer som rör runornas utformning. Inte alla gånger har det varit möjligt att datera 
inskrifterna, utan många är bara allmänt daterade till medeltiden. Dessa inskrifter har jag 
naturligtvis bortsett ifrån när det gällde att söka kronologiska mönster. Däremot drar jag in 
även odaterade inskrifter i diskussioner om graftypers ursprung och utveckling. 

Vad gäller själva analysen har jag utgått ifrån de grupperingar som jag har presenterat i 
inventeringskapitlet, och undersökt frekvensen av både distinktiva och redundanta drag. Jag 
har alltså inte alltid undersökt frekvensen av varje graftyp eller graftypsvariant för sig, utan 
jag har slagit samman vissa av dem beroende på vilka drag de har gemensamt och vilka drag 
jag ville studera. Vissa graftyper är ju bara belagda några få gånger, vilket innebär att 
frekvensen av varje enskild graftyp inte alltid ger intressanta resultat. Analysen har alltså 
ibland varit transversal till olika graftyper och varianter. Exempelvis har jag vad graftypen 
\r1\ angår undersökt frekvensen av de varianter där bågen inte ansluter sig till staven, s.k. 
öppna varianter, gentemot frekvensen av dem där detta sker, slutna varianter; de grafers 
förekomst där kvisten är rak, raka varianter, jämförs med förekomsten av böjda varianter 
o.s.v. 

I varje avsnitt sammanställer jag olika tabeller som visar de analyserade distinktiva och 
redundanta dragens frekvens i form av procentandelar. I undersökningen använder jag två 
olika tillvägagångssätt för att räkna procentandelarna. De räknas nämligen ibland utifrån hur 
många inskrifter som t.ex. innehåller en viss variant, ibland utifrån denna givna variants totala 
antal belägg. Dessa två metoder ger olika upplysningar om graftypernas bruk. Den förstnämda 
säger oss något om spridningen av graftyperna. Genom att titta på hur många inskrifter som 
en graftyp förekommer i kan vi få en uppfattning om hur många ristare som hade den 
graftypen i sin teckenuppsättning. På detta sätt betraktar man varje inskrift som om de alla 
hade utförts av olika mästare. Naturligtvis förhåller det sig i verkligheten inte så, då det finns 
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inskrifter som har samma upphovsman. Men tyvärr kan vi i de flesta fallen inte veta vem som 
har ristat en inskrift, då bara en bråkdel av dem är signerade eller attribuerade. 
Attribueringen av inskrifterna är förenad med många svårigheter och faller utanför ramen för 
denna uppsats. Det är alltså en faktor som jag inte kan ta hänsyn till, helt enkelt för att jag inte 
har de uppgifter som jag behöver för att använda mig av den faktorn i undersökningen. Med 
den ovan beskrivna metoden får även enskilda belägg på en given variant, i en inskrift som 
annars innehåller en annan variant, stor statistisk relevans. Den senare metoden säger oss i 
stället mer om vilka typer och vilka varianter som föredras under en viss period. Om t.ex. flera 
varianter brukar blandas i samma inskrift, kan man på detta sätt komma fram till vilken av 
dessa varianter som oftast används.  

Jag har i allmänhet använt båda metoderna, men oftast redogör jag bara för resultaten 
av den som har visat sig vara mest givande i de enskilda fallen. I varje tabell anger jag, 
indelade i olika perioder, både antalet belägg, alternativt antalet inskrifter, och den 
motsvarande procentandelen, så att läsaren tydligt kan se hur många belägg som 
procentandelarna är beräknade på. Inte minst kan detta vara till hjälp när bara få daterade 
belägg finns bevarade. Så är många gånger fallet under t.ex. reformationstiden. Från denna 
period anger jag uppgifter om graftypers frekvens för fullständighetens skull, men många 
gånger är beläggen så få att det inte går att dra några säkra slutsatser om runbruket från den 
tiden. 

Det kan verka egendomligt att jag i det följande använder beteckningar som a- och 

t-runan, t.ex. i avsnittsrubrikerna. Jag har nämligen inte definierat vad en t.ex. o-runa är för 
någonting: är det en graftypologisk definition, d.v.s. definieras en runa o på grund av sina 
grafiska beståndsdelar? Eller är en sådan definition grundad på hur runan translittereras? 
Eller kanske på hur den transkriberas och vilket grafem den tros stå för? Jag har bara i 
förbigående berört dessa frågor i början av kapitel 3. De hänger samman med 
translittereringspraxis inom runologin och är, tycker jag, av stor vikt. Enligt vilka kriterier 
man ska translitterera inskrifter är en mycket intressant fråga, som skulle förtjäna att 
diskuteras ingående, eftersom den drar med sig viktiga implikationer för vad runologernas 
translittereringar och transkriptioner kan användas till, t.ex. studiet av runformerna i relation 
till deras grafemstatus, eller i jämförande undersökningar om bruket av runformer från olika 
perioder och olika områden. Jag kan emellertid inte behandla dessa frågor i detta 
sammanhang, men samtidigt vill jag poängtera att translittereringarna i SRI, som egentligen 
kan ses som grova transkriptioner, inte utan vidare kan användas till de ovannämnda syftena, 
då grafer som har likadant utseende kan translittereras på olika sätt beroende på beläggens 
antagna grafematiska status. För att återgå till den ursprungliga frågan, vad jag menar när jag 
skriver om a-runan o.s.v., så vill jag specificera att det endast är en praktisk lösning för att 
kunna gruppera vissa graftyper, som i SRI oftast translittereras på samma sätt, och behandla 
dem tillsammans. I de fall, där jag anser det nödvändigt att tala om vilket grafem en graftyp 
anses realisera, så använder jag termen antaget grafem, då jag själv inte har etablerat några 
grafem genom upprättandet av minimala par. 

Slutligen vill jag nämna på vilket sätt jag har räknat de inskrifter som består av flera 
delinskrifter. Några föremål bär nämligen inskrifter på flera ställen. Sådana inskrifter 
betecknas, förutom av ett signum, av en bokstav. Till exempel finns G 229 på en dopfunt, 
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dekorerad med olika huggna figurer. Inskriften fördelar sig på fem ställen på funten och de 
olika delarna har betecknats G 229a–e. I min analys betraktar jag dem dock inte som fem olika 

inskrifter, utan som en enda. Jag har däremot räknat på ett annat sätt när en inskrift finns 

skuren i putslagret av t.ex. en kyrkvägg. I sådana fall har jag räknat varje delinskrift som en 

separat inskrift. Putsinskrifterna ger ofta intryck av att vara spontant klotter och inte 

produkten av en noggrann planering. De kan finnas spridda över olika delar av en vägg, ha 

mycket varierande storlek och inte hänga samman innehållsmässigt. Dateringen av en 

putsinskrifts olika partier kan också variera, till skillnad från t.ex. G 229a–e, som sannolikt har 

utförts under samma tillfälle. 

4.1 f- och v-runan 

Frekvensen av f-runans olika grafiska representationer förblir ganska konstant under 
högmedeltiden och senmedeltiden. De största skillnaderna föreligger mellan tidig medeltid 
och högmedeltid, samt mellan senmedeltid och reformationstid. Först och främst saknas i den 
äldsta perioden helt belägg med lång övrekvist. Däremot börjar de första exemplen på \f2\ 
dyka upp under äldre högmedeltid. Dessutom hittar vi efter senmedeltiden inga belägg på 
\f3\ eller \v3\ med överkort övrekvist. Nedan anges frekvensen av dessa drag utifrån alla 
belägg i materialet. 

Tabell 4.1 - Frekvens av f- och v-graftyper med kort, lång och överkort övrekvist. 

 Kort övrekvist Lång övrekvist Överkort övrekvist 

Tidig medeltid 13 87 % – – 2 13 % 

Ä. högmedeltid 28 67 % 11 26 % 3 7 % 

Y. högmedeltid 46 69 % 13 19 % 8 12 % 

Senmedeltid 38 68 % 12 21 % 6 11 % 

Reformationstid 8 57 % 6 43 % – – 

 
Den äldre högmedeltiden skiljer sig från den föregående perioden genom en större variation 
som återspeglas, förutom av införandet av \f2\, även av bruket av flera graftypsvarianter. Vi 
hittar nämligen även belägg på {f1.4} och {f1.5}. I synnerhet är den sistnämnda varianten 
intressant. Det handlar om en graftypsvariant med seriffer. Tilläggandet av seriffer är en 
mycket ovanlig företeelse och används genomgående på alla runor bara i två inskrifter från 
yngre högmedeltid. Men från äldre högmedeltid har vi några enstaka exempel på dessa 
varianter, bland annat på {f1.5}. Alla dessa exempel finns på G 173, en gravhäll där vi kan se 
de första tecknen på inflytande från latinsk skrift, som under yngre högmedeltiden leder till 
bruket av runor försedda med seriffer. 

Under denna period möter vi också de första beläggen på \f4\. Det handlar om en i 
allmänhet väldigt sällsynt graftyp, belagd i övrigt bara i en senmedeltida inskrift. Det går alltså 
inte att se någon kronologisk utveckling för denna graftyp. Dess tillkomst är förmodligen 
materialbunden (se kapitel 5). 
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Medan graftypsvarianterna med böjda kvistar inte verkar vara tidsbundna, så är de med 
raka kvistar vanligare i den äldsta perioden. Deras frekvens minskar alltmer till en obetydlig 
4 % av alla belägg på f under senmedeltiden. Tendensen vänds om under reformationstiden, 
då frekvensen stiger till 23 %. 

Tabell 4.2 - Frekvens av f- och v-graftypsvarianter med böjda och raka kvistar. 

 Böjda kvistar Raka kvistar 

Tidig medeltid 12 80 % 3 20 % 

Ä. högmedeltid 37 88 % 5 12 % 

Y. högmedeltid 63 94 % 4 6 % 

Sen medeltid 54 96 % 2 4 % 

Reformationstid 10 77 % 3 23 % 

 
Övergångsperioden från tidig medeltid och äldre högmedeltid och själva äldre högmedeltiden 
verkar som sagt vara, vad runformerna angår, en uppfinningsrik tid. Det är då de första 
beläggen på stungen f-runa dyker upp. Mer generellt kan man se att den vikingatida runraden 
utvidgas under denna period med nya stungna runor. Detta fenomens mest slående exempel 
är utan tvivel Åkirkebyfunten, där det helstungna runalfabetet används. Denna inskrifts 
sällsynta eller till och med unika former kommer att behandlas i andra avsnitt av detta 
kapitel. Om vi återgår till v-runan kan vi anmärka att det vanligaste sättet att stinga den är att 
rista en punkt i vinkeln mellan övrekvisten och staven. Undantagen är väldigt få. Ett av dessa 
hittar vi just under äldre högmedeltid, {v1.3}, som har stingningen på den nedre kvisten. 
Denna variant och {v2.1} är alltså de äldsta exemplen på v. Under yngre högmedeltid hittar vi 
ytterligare två undantag, {v1.2} och {v1.4}, vilka har ett streck i vinkeln mellan kvist och stav 
resp. en punkt på staven. Under senmedeltid och reformationstid hittar vi bara f-runor 
stungna på det vanliga sättet. 

4.2 u- och y-runan 

Som vi såg i föregående kapitel är den i särklass vanligaste representationen av u-runan 
graftypen \u1\. Av denna anledning är det kanske inte så intressant att titta på den 
kronologiska spridningen av de olika graftyperna i denna grupp, eftersom beläggen på dessa, 
bortsett från dem på \u1\, är väldigt få. Dessutom representeras y-runan grafiskt av endast en 
graftyp. Däremot kan det vara mer givande att undersöka frekvensen av de varianter där 
kvisten utgår från topplinjen resp. från staven, de som har böjd resp. rak kvist, samt titta 
närmare på vissa mer egendomliga graftyper och varför de inte har slagit igenom. 

Varianterna med kvisten från topplinjen är vanligare under hela medeltiden. Oftast 
förekommande är de under tidig medeltid (80 %). Därefter blir deras frekvens något lägre 
(mellan 67 % och 71 %). Bland de få beläggen från reformationstiden finner vi inga grafer alls 
där kvisten utgår från staven. Varianterna växlas ofta i samma inskrift, vilket visar på att 
runristarna fritt kunde välja mellan dem. När båda varianterna kommer i bruk är dock den 
med kvisten från staven sällan favorit: i de flesta fall är det antingen den andra varianten som 
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dominerar, eller så är antalet belägg på båda ungefär detsamma. Varianten med en rak kvist 
{u1.3} är mycket sällsynt. Den dyker upp i en tidigmedeltida och en senmedeltida inskrift, i 
båda fall tillsammans med en variant med böjd kvist. 

Graftypen \u2\ förekommer sparsamt och spritt under tiden: i två inskrifter från äldre 
högmedeltid, tre från senmedeltid och en från reformationstid. Dess användning verkar alltså 
inte vara bunden till en viss period, utan kan möjligen bero på materialet (se kapitel 5). 

Den sällsynta graftypen \u5\ är belagd i två inskrifter, en från yngre högmedeltid och en 
från reformationstid. Det handlar om den graftypen som har enklast struktur jämfört med alla 
andra representationer av u-runan. Den består nämligen av en enda beståndsdel, d.v.s. en 
båge. Trots det är denna graftyp som sagt ytterst sällsynt. Förklaringen är att dess struktur, 
trots sin enkelhet, går emot homogenitetsprincipen. \u5\ är nämligen fanemiskt egendomlig, 
eftersom den uppvisar en form utan huvudstav, vilket ju är en ovanlig egenskap. 

Vad y-runan angår är stingningen oftast utformad som en punkt placerad mellan kvisten 
och staven. De äldsta beläggen är endast av denna typ. y-runorna under äldre och yngre 
högmedeltid utmärks däremot av större variation. Exempel på varianter med två punkter, 
{y1.4}, och ett streck, {y1.5} gör sitt första inträde under den förstnämnda perioden. Båda 
dyker upp under yngre medeltid, då {y1.3}, med till och med tre punkter, också förekommer. 
Som det framgick av tabellen i det föregående kapitlet är dessa varianter mycket sällsynta, 
men de få beläggen på två och tre stingningar tillhör högmedeltiden. Strecket används också i 
en senmedeltida inskrift. 

4.3 þ- och ð-runan 

Kännetecknande för de tidigmedeltida inskrifterna är att þ-runan i samtliga fall har stor båge. 
Det enda exempel på kantig form som påträffas, {þ4.1}, har trubbig vinkel. Från och med äldre 
högmedeltid uppträder graftypen \þ1\. Mot slutet av medeltiden märks en minskning i bruket 
av graftypen med stor båge, tills \þ1\ under reformationstiden blir vanligare än \þ2\. Denna 
tendens kan dock inte användas vid en närmare datering till någon av perioderna efter tidig 
medeltid. 

Tabell 4.3 - Frekvens av þ- och ð-graftyper med liten och stor båge, samt med spetsig och trubbig 
vinkel. 

 Liten båge Stor båge Spetsig vinkel Trubbig vinkel 

Tidig medeltid – – 18 95 % – – 1 5 % 

Ä. högmedeltid 32 45 % 38 54 % – – 1 1 % 

Y. högmedeltid 36 35 % 68 65 % – – – – 

Sen medeltid 29 49 % 27 46 % 2 3 % 1 2 % 

Reformationstid 4 50 % 2 25 % 1 12,5 % 1 12,5 % 

 
Materialet från äldre högmedeltid visar nämligen att \þ1\ och \þ2\ ofta kunde växla i samma 
inskrift. I senare perioder minskar denna tendens något, så att det blir vanligare att en ristare 
använder sig av en av de två typerna. Trots det var det växlande bruket av liten och stor båge 
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inte ovanligt. Kantiga graftyper är mycket sällsynta under alla perioder. Att notera är att det 
inte finns några belägg på \þ3\ förrän på senmedeltiden. 

Nedan redogörs för frekvensen av de olika varianterna med centralt, högt och lågt 
placerad båge, samt {þ2.4}. Procentandelarna är beräknade på det totala antalet belägg. I de 
olika kategorierna har jag också inkluderat de motsvarande stungna þ-runorna. 

Tabell 4.4 - Frekvens av þ- och ð-graftypsvarianter med centralt, högt och långt placerad båge, samt av 
{þ2.4}. 

 {þ1.1}/{þ2.1} {þ1.2}/{þ2.2} {þ1.3}/{þ2.3} {þ2.4} 

Tidig medeltid –/4 –/22 % – – –/1 –/6 % 13 72 % 

Ä. högmedeltid 20/25 67 %/62,5 % 4/5 13 %/12,5 % 6/3 20 %/7,5 % 7 17,5 % 

Y. högmedeltid 28/34 80 %/49 % 2/8 6 %/11 % 5/11 14 %/16 % 17 24 % 

Sen medeltid 18/15 64 %/56 % 8/3 29 %/11 % 2/2 7 %/7 % 7 26 % 

Reformationstid 4/2 100 %/100 % – – – – – – 

 
Frekvensen av {þ1.1}/{þ2.1} varierar något i olika perioder med de är inte tidsbundna. I den 
första perioden dominerar {þ2.4}. Att ta med i beräkningen är dock också att många belägg på 
denna variant finns i en enda inskrift. Räknar man antalet inskrifter där varianterna 
förekommer i stället för det totala antalet belägg, så är {þ2.1} och {þ2.4} båda belagda i tre 
inskrifter. Två till företeelser man kan lägga märke till är att {þ1.2} blir mycket ovanligt under 
yngre högmedeltid, och att frekvensen av {þ1.3} under medeltiden ständigt minskar, från 
20 % till 7 %. Tittar man på antalet inskrifter där {þ1.3} förekommer så märker man en mer 
obetydlig sänkning, från 23 % till 19 %. Detta innebär att själva förekomsten av {þ1.3} i en 
inskrift inte ger en någon klar indikation för dess datering, men om flera belägg på denna 
variant däremot förekommer i samma inskrift så kan man hypotetisera en äldre ålder. 

Vad stunget þ angår kan man säga att det handlar om ganska sällsynta former och 
stingningen är alltid en punkt, placerad i runans båge. Den äldre högmedeltiden är den period 
där vi hittar nästan alla belägg på ð-runan. Från yngre högmedeltiden och senmedeltiden är 
den bara belagd i en resp. två inskrifter. 

4.4 o-runan 

Från tidig medeltid till högmedeltid kan vi följa undergången av o-runan med dubbelsidiga 
kvistar, s.k. långkvistform, \o3\ och \o5\, till förmån för graftyperna med ensidiga kvistar, s.k. 
kortkvistform, framförallt \o1\. De äldsta inskrifterna visar inget exempel på kortkvist-o. Den 
variation som föreligger angår bara kvistarnas riktning. Stigande kvistar utmärker 
majoriteten av beläggen. Två exempel på \o5\ påträffas och intressant nog förekommer ett av 
dessa tillsammans med \o3\. Men medan den sistnämnda graftypen fortsatt kom att 
användas in i hög- och senmedeltiden, är \o5\ mycket sällsynt. Den dyker upp en gång till i en 
inskrift från yngre högmedeltid. 

Det är klart att utvecklingen från långkvist-o till kortkvist-o måste på Gotland ha haft sitt 
ursprung i graftypen \o3\. Från och med äldre högmedeltid är det som sagt kortkvist-o som 
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blir vanligast, och de graftyper som blir använda är först och främst \o1\ och i några fall \o2\. 
Kvistarna är alltså i praktiskt taget alla fall ristade stigande på stavens vänstersida. Detta går 
emot en av principerna i alfabetets utveckling som står i nära samband med hasta + 

coda-principen, d.v.s. vectoriality (Fridell 2011:76 f.). Medan den första ju handlar om att 
skrivtecknen helst består av en stav, där en eller flera coda fästs, innebär den senare bruket 
att dra dessa coda i skrivriktningen. Fridell har uppmärksammat att denna princip verkar ha 
spelat en betydande roll i skapandet av kortkvistvarianterna från långkvistrunorna, speciellt 
om man ser på den runrad som av Johnsen (1968:14) klassificeras som A-typ och som av 
henne anses vara den äldsta typologiska varianten. De kortkvistrunor som används på 
Gotland är dock inte dem som ingår i denna typ, utan det är mest varianterna av C-typen som 
kommer i bruk. o-runan representeras i sin kortkvistform som sagt så gott som alltid av \o1\ 
eller \o2\. Graftypen \o4\ med fallande kvistar på stavens högersida, Ê, uppträder en enda 
gång i hela materialet, under yngre högmedeltid. Men inte ens i detta fall är 
vektorialitetsprincipen följd, eftersom graftypen är belagd i en vändinskrift. Medan hasta + 

coda-principen har tillämpats i runraden som användes på Gotland, verkar 
vektorialitetsprincipen inte ha spelat en större roll, åtminstone vad o- och a-runan (se nedan) 
angår. Däremot har man i dessa fall behållit kvistarnas riktning. 

Eftersom långkvist- och kortkvistformer i regel inte växlar i samma inskrift,13 har jag 
funnit lämpligare att undersöka hur många inskrifter som innehåller den ena eller den andra 
formen, än att ange deras frekvens räknad på graftypernas totala antal belägg. 

Tabell 4.5 - Frekvens av kortkvist- och långkvist-o. 

 Kortkvist-o Långkvist-o 

Tidig medeltid – – 9 100 % 

Ä. högmedeltid 21 84 % 4 16 % 

Y. högmedeltid 23 66 % 12 34 % 

Senmedeltid 23 82 % 5 18 % 

Reformationstid 4 100 % – – 

 
Mellan tidig medeltid och äldre högmedeltid hittar vi alltså den stora skillnaden i vilken 
o-runa som används. Men fortfarande in i senmedeltiden finns det ristare som använder 
runans långkvistform. 

Förutom det som sagts ovan kan man lägga till att graftypen \o2\, med kvistarna 
placerade långt från varandra, bara förekommer under högmedeltiden. Från äldre 
högmedeltiden har vi två belägg som har daterats till 1200-talet (G 150) resp. 1200–
1300-talet (G 65), samt ett från 1200-talets andra hälft (G 1). Tre till belägg från yngre 
högmedeltiden har daterats till 1300-talet (G 118), 1300–1350 (G 166) och 1350 (G 293, 
självdaterande inskrift). De belägg som är något noggrannare daterade än till 1200- eller 
1300-talet verkar tyda på att denna graftyp är typisk för perioden mellan 1200-talets andra 
hälft och 1300-talets mitt. 

                                                           

13 I två fall växlar långkvist- och kortkvist-o i samma inskrift: G 242 från äldre högmedeltid och G 210 från yngre 
högmedeltid. 
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Frekvensen av de olika graftypsvarianterna avslöjar inget mönster som kan tolkas 
kronologiskt. 

4.5 r-runan 

Som det framgår av min graftypsinventering är r-runan den som representeras av flest 
graftyper. Runans komplexa struktur är som nämnts anledningen till detta. Den vanligaste är 
\r1\, som i sin tur förekommer i flest varianter. De flesta av dessa graftyper är dock mindre 
relevanta i denna undersökningsdel. Medan \r1\ och \r2\ förekommer rikligt, är de 
resterande graftyperna mycket sällsynta. Några av dem är till och med belagda på ett enda 
ställe. De daterade beläggen på \r3\ och \r9\ är för få och för spridda för att visa något 
kronologiskt mönster. Möjligen kan deras förekomst sättas i samband med materialet av de 
inskriftsbärande föremålen (se kapitel 5). \r4\ har redan förklarats som resultatet av ett 
ristningsfel. \r5\ är belagd i en vändinskrift från yngre högmedeltid, så att dess förekomst är 
konsekvent med inskriftens skrivriktning. Detsamma gäller ett av beläggen på \r6\, medan 
det andra exemplet är belagd i en rättvänd inskrift (G 152). Denna är dock daterad på 
runformer och har ju därför uteslutits ur undersökningen. Varken G 394b, där \r7\ används, 
eller G 236 med sin \r8\ är daterade. 

På graftypsnivån har vi alltså inte särskilt mycket att arbeta med, åtminstone vad gäller 
de enskilda ovannämnda graftyperna. Däremot ger de vanligare \r1\ och \r2\, med sina 
talrika belägg, ett bredare underlag för min undersökning. För det första vill jag titta på 
distributionen av den egenskap som är distinktiv i urskiljandet mellan graftyperna i denna 
grupp, d.v.s. vilken/-a beståndsdel/-ar som utgör grafernas övre del.14 \r1\ är den vanligaste 
representanten av de runda graftyperna, vars övre del består av en båge. \r2\ är däremot den 
oftast förekommande graftypen som uppvisar en kantig form, som alltså har två kvistar i 
stället för en båge. Genom att undersöka frekvensen av den runda formen gentemot den 
kantiga kan jag också inkludera de ovanligare graftyperna i granskningen. Den enda som faller 
utanför är \r3\, som vi bara har ett daterat belägg på och som egentligen också har en kantig 
form. Den anges för fullständighetens skull i tabellen nedan i den tredje kolumnen.  

Tabell 4.6 - Frekvens av r-graftyper indelade efter deras övre beståndsdelar. 

 Båge 2 kvistar 3 kvistar 

Tidig medeltid 31 86 % 4 11 % 1 3 % 

Ä. högmedeltid 120 86 % 19 14 % – – 

Y. högmedeltid 160 91 % 15 9 % – – 

Sen medeltid 95 70 % 41 30 % – – 

Reformationstid 17 53 % 15 47 % – – 

 

                                                           

14 Alla graftypers nedre del utgörs ju av en kvist, vars utformning inte är distinktiv på graftypsnivå. Enda 
undantaget är \r9\, som avslutas med två kvistar. Den låter jag ingå i kolumn två. Det känns nämligen inte 
särskilt givande att undersöka graftyperna på basis av deras nedre dels beståndsdelar, eftersom \r9\ som sagt är 
det enda undantaget och dessutom är mycket sällsynt. 
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Om vi för belägget på \r3\ till de andra kantiga graftyperna, d.v.s. om vi adderar kolumn två 
och tre, får vi i den äldsta perioden samma procentandel som under äldre högmedeltid. 
Procentandelen av de kantiga graftyperna sjunker under yngre högmedeltid för att sedan 
stiga på nytt under senmedeltiden och reformationstiden. 

Med tiden kan man alltså märka att det totala antalet belägg på kantiga graftyper, som 
alla utom en ingår i \r2\ (se not 14), går lite upp och ned. Om man i stället tittar på hur många 
inskrifter som innehåller kantiga resp. runda grafer i de olika perioderna, får man annorlunda 
siffror än dem i tabellen ovan. Man upptäcker då att kantiga grafer blir allt vanligare med 
tiden. Under tidig medeltid innehöll 14 % av inskrifterna (som har en eller flera r-runor) 
åtminstone en kantig graf, 21 % om man också räknar \r3\. Procentandelen stiger sedan till 
21–23 % under högmedeltiden och ytterligare till 36–37 % under senmedeltid coh 
reformationstid. Denna tendens att kantiga graftyper används i alltfler inskrifter kan inte 
förklaras med en strävan efter en enklare struktur, eftersom \r2\ ju består av fler fanem än 
\r1\. Det är nog därför \r1\ ändå under hela medeltiden behåller en dominant ställning. En 
möjlig förklaring är att runda graftyper användes i längre inskrifter, medan de kantiga 
användes i alltfler, men kortare inskrifter. Detta behöver då inte hänga samman med den 
kronologiska faktorn. Kantiga grafer verkar nämligen mest komma i bruk på metalliska 
föremål och i putsinskrifter. De sistnämnda blir vanligare från och med senmedeltiden och 
dessutom är de i regel kortare än inskrifter på gravhällar. För att försöka kartlägga orsakerna 
till denna ökade förekomst av kantiga graftyper kommer jag därför längre fram i uppsatsen 
att titta på deras distribution i förhållande till föremålens material. 

Förutom vilka beståndsdelar graferna utgörs av har jag tillämpat vissa kriterier för att 
urskilja mellan olika graftypsvarianter. Två av dessa var huruvida graferna har en öppen eller 
sluten form, som t.ex. {r1.1} resp. {r1.2}, samt hur övergången mellan den övre och den nedre 
delen ser ut. 

Tabell 4.7 - Frekvens av r-graftypsvarianter med öppen och sluten form. 

 Öppen form Sluten form 

Tidig medeltid 17 47 % 19 53 % 

Ä. högmedeltid 81 58 % 58 42 % 

Y. högmedeltid 101 58 % 74 42 % 

Sen medeltid 64 48 % 69 52 % 

Reformationstid 19 59 % 13 41 % 

 
Man har ibland ansett slutna r-runor vara typologiskt yngre jämfört med öppna varianter. 
Resultatet av undersökningen är att förhållandet mellan de två formernas frekvens förblir 
ganska stabilt under medeltiden. En uppgift som förvånar något är minskningen i 
förekomsten av slutna r från tidig medeltid till högmedeltid. Samtidigt ska man notera att om 
man räknar antalet inskrifter, i stället för de enskilda beläggen, där r av den ena eller den 
andra typen är belagt, så finns öppna former under tidig medeltid i 63 % av inskrifterna. 
Procentandelen minskar sedan till 51–55 % under resten av medeltiden, till förmån för slutna 
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varianter. Öppna varianter verkar alltså vara mer utbredda under den äldsta perioden, men 
annars framstår detta kriterium som oanvändbart vid dateringen av medeltida inskrifter. 

Tabell 4.8 - Frekvens av graftypsvarianter av \r1\ indelade efter typ av båge/kvist-övergång. 

 Kantig övergång Mjuk övergång 
Båge/kvist från 

stav 
Båge till kvist Kvist från båge 

Tidig medeltid 24 78 % 6 19 % 1 3 % – – – – 

Ä. högmedeltid 92 76,7 % 20 16,7 % 2 1,6 % 1 1 % 5 4 % 

Y. högmedeltid 115 73 % 26 16 % 3 2 % 1 1 % 13 8 % 

Sen medeltid 71 70 % 14 14 % 6 6 % 4 4 % 7 7 % 

Reformationstid 13 76 % 3 18 % – – 1 6 % – – 

 
Vad gäller båge/kvist-övergången redogörs i tabellen ovan för olika varianter av \r1\ utifrån 
det totala antalet belägg. De med kantig övergång är föga förvånande de oftast förekommande 
i alla perioder. Graftypsvarianter med mjuk övergång utgör en betydande del av beläggen. 
Tittar man däremot på hur många inskrifter som innehåller dessa varianter så ser man 
samtidigt att dess antal progressivt minskar från tidig medeltid, där 39 % av inskrifterna 
innehöll en sådan variant, till 20–29 % under högmedeltiden och 18 % i senmedeltiden och 
reformationstiden. Den omvända tendensen kan iakttas vad gäller varianterna i de två sista 
kolumnerna. Som det framgår av tabellen ovan saknas de helt och hållet i inskrifterna från 
den äldsta perioden och dyker upp för första gången bara under äldre högmedeltid. Speciellt 
{r1.19} och {r1.20} utgör en inte obetydlig del av det totala antalet belägg från yngre 
högmedeltid och senmedeltid. En r-runa med liknande egenskaper som {r1.19} och {r1.20} 
finns på det s.k. feberbenet från Sigtuna (U NOR1998;25). Benet är på stratigrafisk grund 
daterat till slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet. Den stora grafiska skillnaden mellan 
detta belägg och dem som ingår i mitt material är att r:et på feberbenet är av kantig typ (det 
skulle ha förts till \r2\, om det hade ingått i min undersökning). Inget belägg på kantigt r med 
en sådan övergång som på {r1.19} har iakttagits i det gotländska materialet. 

De två motsatta tendenserna som å ena sidan graftypsvarianterna med mjuk övergång 
och å andra sidan de med kvist som utgår från bågen, återspeglar inte någon trend mot en 
förenklad struktur. De förstnämnda varianterna, som innebär ett enklare utförandesätt, blir 
mer sällsynta, medan varianterna {r1.19} och {r1.20} införs och sprids från och med äldre 
högmedeltid. Hur ska man tolka detta? En möjlig förklaring till varianterna {r1.19} och {r1.20} 
är att dessa former har uppstått under inflytande från den latinska majuskelskriften. Vi har 
redan sett att några novationer som infördes under högmedeltiden kan förklaras med 
påverkan från latinsk skrift, som graftypsvarianterna försedda med seriffer, t.ex. {r1.21}. För 
att kontrollera denna hypotes har jag gått igenom bilderna på de inskrifter som har ristats 
eller målats med latinska versaler i Gotlands kyrkor, Visby domkyrkas gravstenar (Hamner 
1933) samt Die Grabsteine der Ruinenkirchen in Wisby (Hamner & Widéen 1940). I mitt 
sökande har jag stött på några gravhällar, vars R har en intressant utformning. 
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Dessa belägg är hämtade från gravhällar som är daterade till 1200- och 1300-talet. Exemplen 
blir mycket talrika om man tittar på yngre gravhällar från 1500- och 1600-talet. Att r-runan 
har skapats med versal-R i åtanke är klart: den har praktiskt taget utan ändringar överförts 
från det latinska alfabetet till runraden. Med tanke på denna utseendemässiga koppling 
mellan r-runan och versalen R, och eftersom inflytandet från latinsk skrift på runornas 
utformning redan kan påvisas under äldre högmedeltid (se avsnitt 4.1 och inskriften G 173), 
då verkar det rimligt att anta att denna påverkan inte bara har lett till bruket av seriffer, utan 
också till användningen av en annan form av r och till skapandet av varianterna {r1.19} och 
{r1.20}. 

Ytterligare en fråga är hur påverkan kan ha gått till. De ristare som först har adopterat 
dessa varianter måste ha haft tillgång till inskrifter som kunde tjäna som förebild. Om vi ser 
på vilken typ av inskrifter de förekommer i, upptäcker vi att alla belägg, med untandag av ett, 
finns på gravhällar. De befinner sig alltså i en kyrklig miljö, där det inte bara finns runristade 
gravhällar, utan också inskrifter i det latinska alfabetet. Förebilder låg alltså nära till hands. 
Det är dessutom mycket troligt att ristare under medeltiden både kunde runor och latinska 
bokstäver. Exempel på gravhällar med både runinskrifter och majuskelinskrifter är kända 
från olika håll (t.ex. G 231, Sm 115, Sm 145). Jag vill speciellt nämna ett fall, nämligen en dansk 
dopfunt från Bårse (DR 224). Funten bär en majuskelinskrift och en komplett gyllentalserie15 
med runor, där r-runan just är av typ {r1.19}. Min hypotes är då att en ristare som i sin 
graftypsuppsättning med latinska bokstäver hade ett versal-R av typen som i bilderna ovan, 
kunde ha överfört det till den graftypsuppsättning som var aktuell vid runristandet. 

Apropå gyllentalserien på DR 224 vill jag här nämna andra källor som innehåller belägg 
på {r1.19} och {r1.20}, d.v.s. den gotländska runkalendern från 1328, avskriven av Ole Worm i 
hans verk Fasti Danici, och ett senare fragment av en gotländsk runkalender från 1500-talet 
(utgåvor av båda finns i Den gotländska runkalendern 1328, Lithberg och Wessén 1939). 
Dessa handskrivna källor kommer att bli aktuella vid förklaringen av andra graftypers 
utveckling senare i uppsatsen, då jag skriver om möjliga koppligar mellan ristade runor å ena 
sidan och skrivna runor, handskriftstradition och runkalendrar å andra sidan. 

4.6 k- och g-runan 

Vad gäller k- och g-runorna är det först och främst två fenomen som är intressanta. Det första 
gäller frekvensen av \k2\ och \g2\, d.v.s. av graftyperna med lång kvist. Dessa uppträder bara 
sparsamt under tidig medeltid, för att sedan under högmedeltid vinna mer terräng gentemot 

                                                           

15 Gyllentalen utgör en del av runstavarna och anger när månens nytändningar infaller under ett visst år. En 
gyllentalserie består av 19 tecken, de 16 runorna av den yngre futharken och 3 nyskapade tecken (se Lithberg 
1921:1; Svärdström 1966:4; Hallonquist 1994:183 ff.). 

Figur 4.1 - Exempel på versal-R på medeltida gotländska gravhällar. 
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de vanligare graftyperna med kort kvist. Till en viss utsträckning kan denna utveckling 
jämföras med f-runans. \f2\ saknas ju helt i de äldsta inskrifterna som ingår i mitt material, 
men börjar användas under högmedeltiden. k- och g-runorna kunde ristas med lång kvist 
även under tidig medeltid, men det är under högmedeltiden som dessa graftyper blir mer 
populära. Siffrorna nedan avser det totala antalet belägg och procentandelarna är beräknade 
på det. 

Tabell 4.9 - Frekvens av k- och g-graftyper med kort, lång och överkort kvist, samt med två kvistar. 

 Kort kvist Lång kvist Överkort kvist Två kvistar 

Tidig medeltid 29 91 % 3 9 % – – – – 

Ä. högmedeltid 68 76 % 20 23 % 1 1 % – – 

Y. högmedeltid 95 74 % 32 25 % 2 1 % – – 

Sen medeltid 74 76 % 10 10 % 1 1 % 12 13 % 

Reformationstid 15 79 % 2 11 % 1 5 % 1 5 % 

 
Den andra slående uppgiften som framgår av tabellen ovan är att kantiga graftyper, \k5\ och 
\g5\, inte uppträder förrän på senmedeltiden. Förutom detta verkar bruket av dessa 
graftyper vara bundet till vissa material (se kapitel 5). För övrigt kan man anmärka att 
graftypsvarianterna med rak kvist är klart vanligare under tidig medeltid (44 % av alla 
belägg). Därefter blir de mycket sällsynta: 12 % i äldre högmedeltid, 3 % under yngre 
högmedeltid, 6 % under senmedeltid. 

Vad gäller stingningen på g-runorna är en punkt i vinkeln mellan stav och kvist det 
nästan allenarådande stingningssättet. Undantag går att hitta under tidig medeltid, då både 
{g1.3} med ett kort streck och {g1.4} med en punkt i skärningspunkten mellan stav och kvist 
förekommer. Den sistnämnda varianten påträffas inte i de yngre perioderna och vid en 
genomgång av bilderna på de vikingatida gotländska inskrifterna har jag för övrigt inte 
kunnat hitta den där heller. Det handlar alltså om sammanlagt fyra sporadiska belägg 
fördelade på bara två inskrifter. Den första, G 215, är varken signerad eller attribuerad till 
någon känd runmästare, medan den andra är inskriften på Åkirkebyfunten, signerad av 
Sigraiv. I denna alldeles speciella inskrift används både {g1.1} och {g1.4}, som kvalitativt 
skiljer sig åt i och med att den förra står för <g> och den senare för <÷g> (Snædal 2002:112). 
På G 215 står {g1.4} i uddljud i ordet giera och är det enda belägget på stunget k i denna 
inskrift. Är dessa inskrifter på något vis kopplade till varandra? 

Signerade av och attribuerade till Sigraiv finns det för övrigt två till inskrifter: G 69 resp. 
G 46. En jämförelse mellan dessa tre inskrifter och G 215 innebär en del svårigheter. DR 373 
utmärks av speciella graftyper och följaktligen av en speciell ortografi. G 46 och G 69 är korta 
och dessutom skadade. Dessutom vet vi egentligen inte vilka runformer som är diagnostiska 
vid en eventuell attribuering. I en och samma inskrift kan olika graftypsvarianter och även 
olika graftyper som translittereras på samma sätt växlas tillsammans. Paleografiskt sett har 
dessa inskrifter gemensamt bruket av graftyper med dubbelsidiga kvistar, \s7\ (på DR 373 
förekommer dock också \s8\), o-runan med stigande kvistar, a- och n-runor har ibland 
icke-centralt placerade kvistar både på G 215 och DR 373, på t- och l-runor utgår bistavarna 
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alltid resp. företrädesvis från topplinjen. Drag som särskiljer G 215 från de andra är bruket av 
varianten {f1.3} med kvistar som inte når till topplinjen, varianten {o3.2} och graftypen \r3\, 
vilken används tillsammans med \r1\. 

Av de gemensamma dragen är det säkert bruket av {g1.4} som är mest relevant. De 
andra kan nämligen sägas gälla för många andra inskrifter också. Av det som utmärker G 215 
är användningen av {f1.3} och \r3\ intressant, i och med att det handlar om ganska sällsynta 
former. Tidsmässigt torde G 215 vara något äldre än de övriga nämnda inskrifterna. Den 
dateras till mitten av 1100-talet, medan Sigraiv tros ha varit verksam mellan 1190- och 
1220-talet. Att Sigraiv också ska ha ristat G 215 är då kanske inte så troligt. Att både Sigraiv 
och ristaren av G 215 använder en så speciell och sällsynt variant som {g1.4} väcker 
emellertid tanken på att de kan ha haft anknytningar till samma skola eller att den senares 
arbete har haft något inflytande på den förres. 

4.7 h-runan 

Under tidig medeltid är \h1\ den enda representationen av denna runa. I allmänhet är 
beläggen på andra graftyper mycket sällsynta. Från slutet av den äldre högmedeltiden börjar 
man ändå träffa på alternativa graftyper. Procenttalen nedan syftar på antalet inskrifter där 
olika h-graftyper är belagda. 

Tabell 4.10 - Frekvens av h-graftyperna. 

 
Två korta 

kvistar 

Två långa 

kvistar 
Fyra kvistar 

Ingen stav + tre 

kvistar 

Tidig medeltid 6 100 % – – – – – – 

Ä. högmedeltid 17 90 % 1 5 % 1 5 % – – 

Y. högmedeltid 27 96 % 1 4 % – – – – 

Sen medeltid 19 76 % 5 20 % – – 1 4 % 

Reformationstid 4 67 % 2 33 % – – – – 

 
I början av 1300-talet uppträder \h2\ och \h3\ för första gången. Intressant vad gäller den 
sistnämnda är att alla belägg på denna graftyp (daterade och odaterade) förekommer 
antingen i putsinskrifter eller i målade inskrifter. Den påträffas inte längre i de yngre 
perioderna. 

h-graftyperna som upptar hela skriftytan, antingen genom två långa raka kvistar eller 
fyra böjda kvistar, verkar alltså vara helt främmande för runbruket före högmedeltiden. Det är 
då intressant att försöka förstå var \h2\ och \h3\ kommer ifrån. Något som slog mig 
angående \h3\ är att dess få belägg som sagt bara finns i målade och putsinskrifter. Dessutom 
är två av dessa väldigt speciella: G 194 och G 105b. Den förstnämnda är en målad inskrift i 
Eskelhems kyrka som innehåller inget mindre än den äldsta bevarade medeltida 
runkalendern (Svärdström 1966:24 ff.), daterad till början av 1300-talet. Det som är 
intressant är att \h3\ i sin form liknar mycket en av de tre runorna som man lade till 
runraden vid skapandet av gyllentalserien, d.v.s. tvímaðr. Den är känd till exempel från den 
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nästäldsta medeltida runkalendern, som faktiskt också är gotländsk, daterad till 1328 och som 
finns bevarad i en avskrift av Ole Worm, publicerad i hans Fasti Danici. Formen är alltså 
kopplad till runkalendertraditionen. Man kan då fråga sig om \h3\ på G 194 och i ytterligare 
tre gotländska inskrifter inte har hämtats just från någon handskriven runkalender. Något 
annat som pekar i denna riktning är den andra inskriften jag nämnde ovan, G 105. I denna 
intressanta inskrift är det inte bara förekomsten av \h3\ som möjligen kan kopplas till 
handskrift- och runkalendertraditionen, utan också två särdrag till. För det första är alla runor 
försedda med seriffer; för det andra hittar vi här det enda belägget på {e1.4}, som också är en 
av de nyare runor som utgör gyllentalserien, d.v.s. belgþór. Förekomsten av runor med 
seriffer, av {e1.4} och \h3\ tillsammans tyder på ett samband mellan runinskrifter och 
handskrivna runkalendrar, och att bruket av \h3\ (och {e1.4}) kan vara en produkt av detta 
samband. 

Och vad gäller \h2\? Möjligen kan uppkomsten av \h2\ och \h3\ vara relaterade till 
varandra. Båda skiljer sig från den typologiskt äldre \h1\ i att deras bistavar når till topp- och 
baslinjen. Båda verkar ha uppstått, i runinskrifter, ungefär under samma tid, nämligen på 
gränsen mellan äldre och yngre högmedeltid, och dessutom är båda rikligt använda i 
runkalendern från 1328, \h3\ som nästsista gyllental och \h2\ som gyllental och som vanlig 
h-runa med sitt fonetiska värde. I Worms avskrift har h-runorna nämligen alltid långa kvistar, 
som ofta når till topp- och baslinjen (Lithberg & Wessén 1939:115). Denna egenskap att 
kvistar förlängs till topp- och baslinjen gäller inte bara h-runan utan också, som vi kommer att 
se nedan, a- och n-runan.  

Frågan om huruvida Worms runformer återspeglar runformerna i originalet från 1328 
eller om det handlar om senare former som användes på Worms tid är här central. Eftersom 
det handlar om en senare avskrift kan man fråga sig hur noga den återger originalet. Wessén 
påpekar att Worms avskrift verkar vara mycket noggrant utförd och att han "försökt så noga 
som möjligt återge även runornas former" (a.a. XVII). Att h-runor med ett sådant utseende 
som \h2\ och \h3\ användes i 1500- och 1600-talets runologiska arbeten är helt klart, men 
dessa omständigheter utesluter inte att h (och a- och n-runorna; se avsnitt 4.8) såg ut på 
samma sätt i den ursprungliga runkalendern. För att dessa former kan ha avskrivits noggrant 
talar det faktum att vi faktiskt har likadana belägg i runinskrifter från äldre och yngre 
högmedeltid. Samtidigt är det ytterst ringa antalet av dessa belägg, jämfört med deras stora 
spridning i runologiska avhandlingar från senare tider, och i yngre inskrifter som klart är 
påverkade av dessa (t.ex. de norska efterreformatoriska inskrifterna; se nedan), ett tecken på 
att inflytandet knappast kan ha gått från inskrifternas runformer till de handskrivna 
runformerna. 

Det faktum att \h2\ visar en större spridning än \h3\, kan bero på den många gånger 
nämnda homogenitetsprincipen. Strukturen av \h2\ ligger nämligen närmare den vanligare 
\h1\. Detta borde ha gynnat denna graftyp framför den mer komplicerade \h3\, som består 
av fler fanem. Dessutom fungerade tvímaðr i runkalendrar bara som gyllental och den hade 
inte något fonetiskt värde, vilket h-runan (med korta eller långa kvistar) hade. Detta 
förhållande kan också ha spelat in. 

Både \h2\ och \h3\ förekommer ganska rikligt i det norska efterreformatoriska 
runmaterialet. Jonas Nordby har studerat dessa inskrifters ursprung, huruvida de är isolerade 
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från den medeltida runskrifttraditionen eller om de utgör den naturliga följden av denna 
(Nordby 2001:4). Han anmärker att de förekommande h-runorna oftast är av typ \h1\, men 
att även \h2\ och i större uträckning \h3\ är belagda (a.a. 46).16 \h2\ och \h3\ saknas dock i 
Nordbys sammanställning av de efterreformatoriska runformerna (a.a. 49), och förs till 
samma kategori tillsammans med \h1\. Som egen runform betraktas däremot h-runan som 
motsvarar vår \h4\ (fjärde kolumn i tabellen ovan). \h4\ är inte känd från det medeltida 
norska materialet (a.a. 52) men från tre efterreformatoriska inskrifter: E 58 (1694), E 89 
(1756) och E 140 (1785). Den är också belagd i Dalarna, i inskrifter från 1500-talet och senare 
tider (Gustavson & Hallonquist 1994:165). Dessutom förekommer denna graftyp i en isländsk 
inskrift från Breiðabólstaður (Bæksted 1942:133 f.), som också innehåller en latinsk inskrift 
och datumet 1681. Enligt Snædal (2002:160) är \h4\ äldst belagd i den gotländska 
runkalendern från 1328, men jag har inte där kunnat hitta något belägg på denna graftyp. 
Nordby håller det för sannolikt att denna runform (tillsammans med andra runformer i 
efterreformatoriska norska inskrifter) är av litterärt ursprung, påverkat av runologiska 
arbeten från 1550 och framöver: den används nämligen i Lyschenders Synopsis Historiarus 
Danicarum, utgivet i Köpenhamn 1622 (Nordby 2001:55). Dateringen av de ovannämnda 
beläggen styrker denna hypotes. Det enda belägget på \h4\ i det gotländska materialet finns 
på en gravhäll (G 42) som är något osäkert daterad till 1400- eller 1500-talet. Om Nordbys 
slutsats är riktig måste G 42 vara betydligt yngre än 1400-talet och klart efterreformatorisk. 

4.8 n-, N- och a-runan 

n- och a-runan är utseende- och utvecklingsmässigt kopplade till varandra och därför blir de 
här behandlade i samma avsnitt. I allmänhet kan man säga att graftyperna med dubbelsidig 
kvist är typologiskt äldre och ger upphov till dem med ensidig kvist. I tabellen nedan anges 
antalet inskrifter där långkvist- och kortkvist-n och a förekommer, då växling mellan 
graftyper i samma inskrift är ett mycket sällsynt fenomen. 

Tabell 4.11 - Frekvens av långkvist- och kortkvist-n, samt av långkvist- och kortkvist-a. 

 Långkvist-n Kortkvist-n Långkvist-a Kortkvist-a 

Tidig medeltid 9 100 % – – 13 93 % 1 7 % 

Ä. högmedeltid 2 8 % 23 92 % 2 7 % 28 93 % 

Y. högmedeltid – – 41 100 % 2 4 % 46 96 % 

Sen medeltid – – 29 100 % 1 3 % 39 97 % 

Reformationstid 4 50 % 4 50 % 3 27 % 8 73 % 

 
I den äldsta perioden hittar vi som förväntat en tydlig dominans av de dubbelsidiga 
graftyperna. Övergången från långkvist- till kortkvistform verkar ske tidigare för a än för n. 
Under tidig medeltid är det nämligen möjligt att i samma inskrift använda både \a1\ och \a2\. 

                                                           

16 Naturligtvis används dessa graftypsbeteckningar inte i Nordbys uppsats, men på grund av sin form kan 
beläggen föras till de graftyper som jag har etablerat. 
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En inskrift visar på detta bruk: G 229. Den finns på dopfunt från 1100-talets slut, som bär fem 
delinskrifter. I två inskrifter, G 229c och G 229e, träffar vi på ett resp. tre belägg på \a2\ 
medan det däremot på G 229d finns ett exempel på \a1\.  

Under äldre högmedeltid blir förhållandet mellan långkvist- och kortkvistformer det 
omvända. Användningen av \n1\ och \a1\ blir regeln, medan \n2\ och \a2\ är undantaget. 
Att vi fortfarande befinner oss i en övergångsperiod (åtminstone i vissa delar av Gotland) 
antyds av att rester av det gamla bruket går att hitta ända fram till slutet av 1200-talet och 
början på 1300-talet. Långkvist-n och a påträffas sammanlagt i fyra inskrifter, blandade med 
sina kortkvistmotsvarigheter. 

Under yngre högmedeltid och senmedeltiden hittar vi inga långkvist-n längre. Däremot 
lever graftypen \a2\ kvar och påträffas i två resp. en inskrift, där \a2\ antas stå för <a>. Den 
dubbelsidiga a-bistaven i personnamnet hehuiþar på den senmedeltida G 165 förklarar 
Svärdström i GR 2 som orsakad av platsbrist mellan a-runans huvudstav och den föregående 
þ-runans båge. För att behålla bistavens längd lik de andra a-runornas bistav i inskriften har 
ristaren varit tvungen att "placera bistaven […] så att den skär huvudstaven". Detta 
förutsätter att ristaren felaktigt har ristat a-runans huvudstav för nära þ, och att bistavens 
totala längd (2 cm) i hans graftypssystem var viktigare än huruvida kvisten fick korsa 
huvustaven eller inte. Enligt min mening är det troligare att ristaren helt enkelt i sin 
graftypsuppsättning hade både \a1\ och \a2\ och att båda fortfarande användes för samma 
antagna grafem. Från reformationstiden har vi både exempel på \a1\ och \n1\, och på \a2\ 
och \n2\. De sistnämnda graftyperna får dock ett annat fonetiskt värde än under de tidigare 
perioderna och brukar translittereras æ. 

I samband med beskrivningen av vissa h-graftyper (avsnitt 4.7) nämnde jag att 
bistavarnas egenskap hos vissa graftyper att nå topp- och baslinjen, till skillnad från den 
typologiskt äldre \h1\, går att iaktta även hos vissa a- och n-runor. Graftyperna \a3\, \n3\ 
och \n4\ uppvisar nämligen ett sådant särdrag. Tyvärr är varken beläggen på \a3\ eller \n3\ 
daterade. På \n4\ finns det två belägg från yngre högmedeltid resp. senmedeltid. Likheten 
mellan dessa graftyper och \h2\ och \h3\ är att de är mycket sällsynta i runinskrifterna, men 
ofta förekommande i den gotländska runkalendern från 1328. Där utgår nämligen bistaven "i 
regeln från huvudstavens mitt, stundom något ovanför […] Den går snett nedåt, är tämligen 
lång och når ofta ned till baslinjen för runorna" (Lithberg & Wessén 1939:115). Dessutom 
förekommer {a3.2} och {n3.1} i samma inskrift som {h3.2}, där alla runor som redan nämnts 
visar påverkan från handskriftstraditionen, då de är målade med seriffer.17 En annan likhet är 
att a och n med kvist till baslinjen är oftare förekommande än dem med kort bistav (\a1\ och 
\n1\ i min inventering) i det norska materialet från efterreformatorisk tid (Nordby 2001:45 
ff.). I detta sammanhang kan vi påminna oss om att Nordby i sina slutsatser sätter vissa 

                                                           

17 D.v.s. på G 105b. Inskriften är som sagt odaterad. I detta avseende kan några paleografiska anmärkningar 
göras: seriffer och \h3\ förekommer för första gången i inskrifter från äldre högmedeltid. Serifferna på G 173 är 
dock mycket små och finns inte på alla runor. På G 105b är de däremot mycket tydliga och prydligt utförda. 
Belägg på sådana seriffer finns på G 122 från 1300-talet. Från samma period har vi också det äldsta exemplet på 
{n4.1}, med kvist till baslinje, en egenskap som vi hittar hos alla n- och a-runor på G 105b. Något som jag på 
grund av mina urvalskriterier angående materialet inte har tagit hänsyn till är renritningen av denna inskrift i 
GR 1. Där ser man spår av en r-runa i mariksen, där kvisten utgår från bågen. Sådana r-runor, {r1.19} och 
{r1.20}, är oftast förekommande under yngre medeltid och senmedeltid. Med hänsyn till dessa anmärkningar 
skulle man kunna föreslå en datering till 1300-talets senare del eller 1400-talet. 
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efterreformatoriska särformer i direkt samband med runologiska avhandligar från 1500-talet 
och framåt. 

Det finns alltså tecken som tyder på att dessa graftyper, liksom \h2\ och \h3\, har 
skapats efter handskrivna runformers mönster. Det intressanta är också att skapandet av 
\n3\ och \n4\ förutsätter en ändring i ristarnas grafematiska system. Som Loman påpekar i 
sin analys av rökrunorna är det kvistens egenskap att nå eller inte nå baslinjen (lång kontra 
kort bistav i hans analys) som är det distinktiva draget som skiljer u- från n-runan (Loman 
1965:16 ff.). Detta förhållande förändras under yngre högmedeltid, då det är bistavens 
höjdläge, i de fall där kvisten når baslinjen, som avgör huruvida runan är ett u eller n. 

Bistavens höjdläge utgör också en särskiljande faktor mellan olika n- och 
a-graftypsvarianter: kvistens utgångspunkt kan befinna sig på mittlinjen (t.ex. {a1.1}), i det 
tredje (t.ex. {a1.2}) eller andra mellanrummet (t.ex. {a1.3}). Bara en bråkdel av beläggen ingår 
i det sistnämnda fallet. De flesta ingår i de två förstnämnda kategorierna. Varianter som {a1.2} 
och {n1.2} är dock mycket sällsynta under tidig medeltid. De blir däremot mycket vanligare 
från och med äldre högmedeltid, vanligare än {a1.1} och {n1.1}. Procentandelar utifrån det 
totala antalet belägg anges nedan. 

Tabell 4.12 - Frekvens av n- och a-graftypsvarianter med kvist på mittlinjen, i det andra och tredje 
mellanrummet. 

 n mittlinje n mellanrum 

3 

n mellanrum 

2 

a mittlinje a mellanrum 

3 

a mellanrum 

2 

Tidig medeltid 15 72 % 3 14 % 3 14 % 45 80 % 9 16 % 2 4 % 

Ä. högmedeltid 37 40 % 52 55 % 5 5 % 64 36 % 108 61 % 6 3 % 

Y. högmedeltid 54 43 % 69 56 % 1 1 % 102 45 % 117 51 % 9 4 % 

Sen medeltid 38 36 % 64 61 % 3 3 % 64 41 % 78 51 % 12 8 % 

Reformationstid 10 56 % 8 44 % – – 13 46 % 15 54 % – – 

 
Vad gäller n ser man av siffrorna ovan att varianterna med bistav i det tredje mellanrummet 
ökar i frekvens under hela medeltiden. Angående a är frekvensen mer stabil under yngre 
högmedeltid och senmedeltid, men på samma sätt som i n-runan ser vi en stor förändring 
mellan tidig medeltid och äldre högmedeltid. Det vore intressant att undersöka a- och 
n-runformerna under vikingatiden på Gotland, för att se om denna tendens bekräftas av 
beläggen från den tiden. 

Stungna n-runor är mycket sällsynta. \N2\ förekommer på den många gånger nämnda 
Åkirkebyfunten från omkring 1200. Utom denna inskrift så är det bara en till inskrift där ett 
stunget kortkvist-n, \N1\, används, nämligen G 293, som är självdaterande till 1350. De 
stugna n anses beteckna dentalt n (GR 3; Snædal 2002:112 ff.). På G 293 är n före dental 
konsonant alltid stunget, utom i þusend (runor 89–94), medan [þuseNd] (runor 33–38, 
supplerade enligt Säve 1854) har stunget n. 
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4.9 i- och e-runan 

Om i-runan finns inte så mycket att säga. Förutom {i1.1} finns bara en annan variant belagd, 
som är försedd med seriffer. Det äldsta belägget på {i1.2} finns på G 173, och följaktligen är i 
bland de runor som tidigast utförs med seriffer. 

Av e förekommer flera olika varianter. Medan e under tidig medeltid enbart är stunget 
med en punkt, är {e1.2}, stungen med ett kort streck, relativt vanlig under äldre högmedeltid. 
Den företräder 27 % av alla belägg och förekommer i 30 % av inskrifterna. Efter denna period 
går frekvensen av {e1.2} lite upp och ner. Under yngre högmedeltid sjunker dess förekomst 
till 18 % av inskrifterna och 14 % av alla e-runor. Från 1400-talet blir varianten spridd igen: 
vi träffar på den i 42 % av inskrifterna och den utgör 42 % av beläggen. Materialet från 
reformationstiden är i detta fall för litet för att kunna säga något om e-runans bruk. 

Två ovanliga varianter är {e1.4} och {e2.1}. På den förstnämnda har vi bara ett odaterat 
belägg som jag redan har nämnt i avsnitt 4.7, i samband med beskrivningen av \h3\ och dess 
möjliga ursprung från runkalendern. Såsom denna ser ut som gyllentalet tvímaður så uppvisar 
nämligen {e1.4} samma utseende som gyllentalet belgþór. Denna variant verkar vara mycket 
sällsynt i icke-efterreformatoriska inskrifter. I Sverige har jag kunnat hitta två osäkert 
daterade medeltida belägg i Västergötaland, Vg 80† och Vg 238, och ytterligare ett belägg på 
den möjligen sentida Sm 3.18 Annars finns {e1.4} på den s.k. Nyköpingsstaven (den äldsta 
bevarade runstaven, från 1200-talets mitt eller andra hälft), där den används både som 
gyllental och som språkligt tecken (Hallonquist 1994:190) och i den gotländska runkalendern 
från 1328. 

I norska medeltida inskrifter, där varianten vanligtvis står för <e> eller <s>, är {e1.4} 
något vanligare men ändå rätt sällsynt (Spurkland 1991:67 f.). Det äldsta belägget torde 
finnas på N 526 från 1184 (VgR Bd 5 s. 449).19 Ganska vanlig är {e1.4} i efterreformatoriska 
inskrifter i Norge, där den står för antaget <e>, x (med ett undantag bara i romerska siffror 
och alfabetsinskrifter) och <ø>. I isländska inskrifter är den den normala formen av e-runan. 
Där kan stingningen ha rundad eller kantig form och det äldsta belägget borde finnas på 
IS IR;147 från omkring 1383. 

Antagligen har denna variant uppstått som en utveckling av {e1.1} (se Bæksted 
1942:51) och sedan använts i runstavar. På Gotland har vi som sagt ett enstaka belägg som 
sannolikt inte är äldre än 1300-talets mitt. Med tanke på att {e1.4} dessutom förekommer i 
samma inskrift som andra varianter, {h3.2}, {n3.1} och {a3.2}, som antagligen är tagna ur 
runkalendern, är jag benägen att anse att denna variant, på Gotland, har samma ursprung. 

{e2.1} är den andra ovanliga varianten av e-runan, som enbart förekommer i en inskrift 
från 1300-talet, G 33. Det handlar om en väldigt sällsynt form i övriga Norden också: tre 
västgötska inskrifter från början av 1200-talet har den, Vg 94, 138 och 143, men huggtekniken 
är helt annorlunda, då runorna är reliefhuggna. Vidare finns den i en isländsk inskrift, 

                                                           

18 Angående {e1.4} i denna inskrift skriver Kinander (SmR s. 16 f.) att den tillsammans med tvímaðr och andra 
runformer har hämtats från runstaven. 
19 Det finns dock också ett belägg på Maeshowe II, antagligen från 1100-talets slut och en inskrift i Stavangers 
domkyrka, kanske från samma tid (Olsen 1933:101). 



 

67 

 

Paradíshellir 14, och i AM 434 a 12mo (Bæksted 1942:219).20 För övrigt är varianten belagd i 
två danska medeltida inskrifter, DR 75 (1100-talet) och 185 (1100-talets andra hälft), även 
dessa reliefhuggna. 

4.10 s- och z-runan 

Det kan vara nyttigt att inleda detta avsnitt med att upprepa hur jag definierar s.k. gotländskt 

s. Som jag skriver i avsnitt 3.15 definierar jag det som en runa bestående av en lång stav och 
en kort, från skriftytans övre hälft fallande kvist till höger om staven, varifrån ytterligare en, 
denna gång stigande, kort kvist utgår. De två kvistarna kan även befinna sig till vänster om 
staven, vilket ger oss en spegelvänd variant av den gotländska s-runan. Det spelar ingen roll 
om den första kvisten utgår ifrån topplinjen eller staven. Denna precisering behövs eftersom 
min definition innefattar även runformer som i andra runologiska arbeten definieras som 
stupat stols-s (se t.ex. Meijer 2000:25). 

Den vanligaste representationen av s-runan under tidig medeltid är det s.k. 
långkvist-s:et. Alla belägg har en stigande mittre kvist, med undantag av G 123, vilken dock 
har fått utgå ur denna del av undersökningen,21 där kvisten är fallande. Detta belägg är det 
enda på varianten {s7.3} i hela materialet. Den stora skillnaden mellan tidig medeltid och den 
följande perioden är att gotländskt s ersätter långkvist-s. Denna tendens håller sedan i sig 
under hela medeltiden. I tabellen nedan redogörs för antalet inskrifter med de olika typerna. 

Tabell 4.13 - Frekvens av rättvänt och spegelvänt gotländskt s, samt av rättvänt och spegelvänt 
långkvist-s. 

 Rättvänt 

gotländskt s 

Spegelvänt 

gotländskt s 

Rättvänt 

långkvist-s 

Spegelvänt 

långkvist-s 

Tidig medeltid – – 1 9 % 8 73 % 2 18 % 

Ä. högmedeltid 23 82 % – – 2 7 % 3 11 % 

Y. högmedeltid 29 85 % 1 3 % 3 9 % 1 3 % 

Sen medeltid 31 91 % 2 6 % 1 3 % – – 

Reformationstid 7 70 % 1 10 % 2 20 % – – 

 
Ändå försvinner långkvist-s inte helt, utan vi träffar på några få belägg på det i alla perioder. 
De spegelvända typerna av båda s:en är lite belagda men ett par intressanta iakttagelser, som 
rör den gotländska s-runans utveckling på Gotland, kan göras i detta sammanhang. Den första 
iakttagelsen gäller \s8\, som helt försvinner efter yngre högmedeltid. I en av de två 
tidigmedeltida inskrifterna, där graftypen är belagd, uppvisar den nämligen en form som kan 
utgöra ett mellansteg mellan långkvist-s och gotländskt s. Men på vilket sätt? 

                                                           

20 Det handlar om en handskrift från omkring 1500. Dess signum, som jag anger i texten, är beteckning för just 
denna handskrift och ger uppgifter om vilken samling handskriften förvaras i, om formatet och ett nummer plus 
en bokstav (andra signa kan ha romerska siffror eller grekiska bokstäver) som är identifierande för handksriften 
(Jørgensen 2004:64 f.). Det ovannämnda manuskriptet förvaras i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling (AM), 
det har givits det identifierande numret 434 a, och dess format är duodecimo, d.v.s. den tolfte delen av ett ark. 
21 G 123 är daterad på runformer. 
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\s8\ är belagd i två tidigmedeltida inskrifter: DR 373, tillsammans med \s7\, och G 46. 
Man har anmärkt att denna graftyp, mindre vanlig än \s7\, föredras i spegelvända inskrifter 
(Fridell 2011:78). Att notera är att \s8\ i det medeltida gotländska materialet bara används i 
rättvända inskrifter. På G 46 finns det två belägg på s, vilka jag har kategoriserat som \s8\. 
Staven i dessa belägg är dock något längre än i andra belägg på \s8\. Att staven på denna 
graftyp sträcker sig en bit bortom mittlinjen är inte ovanligt. Samtidigt förekommer fall av 
\s1\ (gotländskt s) där staven inte når ända till topplinjen. \s8\ och \s1\ skiljer sig då genom 
att den förra har en kort stav som avslutas inom det tredje mellanrummet, medan den på den 
senare graftypen sträcker sig in i det fjärde och vanligtvis når topplinjen. Beläggen på G 46 har 
varit något komplicerade att klassificera, för det första på grund av att staven avslutas vid 
linje 4, alltså på gränsen mellan kort och lång stav. För det andra är skriftytan väldigt smal, 
bara ca 2,5 centimeter, vilket medför vissa svårigheter att dela in den i olika mellanrum och 
gör gränserna otydligare. Modellen, med de olika linjerna och mellanrummen, är ju ett 
verktyg för att på ett objektivt sätt försöka klassificera de runformer som ristaren har haft 
som syfte att utföra, och att alltså se på runorna ur ristarens perspektiv och fånga dennes 
avsikt. Eftersom alla andra bevarade långa stavar i inskriften når topplinjen är dessa två 
belägg på s att uppfatta som spegelvända varianter av långkvist-s, alltså \s8\. Ändå kan man 
fråga sig, som jag ovan har antytt, om \s8\ inte är den form som gav upphov till \s1\, och om 
dessa belägg inte kan utgöra ett mellansteg i denna process. 

Att sätta långkvist-s och gotländskt-s i samband med varandra är inte något nytt. Meijer 
(2000:25) skriver att w kan betraktas som variant av spegelvänt långkvist-s, där det vänstra 
ledet har ristats i full höjd.22 Långkvist-s är nämligen den enda runan i den vikingatida och 
medeltida runraden som består av fler än ett grafiskt element, där inget av dessa har full höjd. 
Man har då poängterat att detta särdrag har lett till behovet hos runristare att modifiera 
denna runform (t.ex. Meijer 2000:25 f.; Fridell 2011:78). Principen som står bakom denna 
utveckling är återigen homogenitetsprincipen, som innebär att elementen i ett semiotiskt 
system tenderar att bli mer lika varandra: spegelvänt långkvist-s \s8\ får en stav i full höjd, 
anpassas till hasta + coda-principen och resulterar i gotländskt s \s1\ och \s2\.  

Men vissa förhållanden öppnar för möjligheten att utvecklingen kan ha gått på ett annat 
sätt. I mitt material finns det nämligen bara en inskrift, G 201, där \s1\ och \s8\ används 
tillsammans. Inskriften är dessutom ganska sen, nämligen från 1300-talet, då den gotländska 
s-runan redan i stort sett har ersatt långkvist-s. Det handlar faktiskt om det yngsta belägget 
på \s8\. Istället kan \s7\ ha varit grundformen för utvecklingen av gotländskt s. Denna 
hypotes utgår från den andra iakttagelsen om de spegelvända s-graftyperna: att det äldsta 
belägget på gotländskt s på Gotland, daterat till tidig medeltid, varken tillhör graftypen \s1\ 
eller \s2\, utan \s5\, d.v.s. en spegelvänd graftyp. Redan i inledningen till Smålands 
runinskrifter (SRI 4:17) hävdar Kinander att  (som han givetvis inte kallar gotländskt s) "kan 

                                                           

22 w ser dock Meijer, till skillnad från mig, som ett stupat stols-s. Har vi här att göra med ett gotländskt s eller ett 
stupat stols-s? Det är egentligen en definitionsfråga. Kallar man en sådan form för stupat stols-s då måste man 
definiera skillnaden mellan den och den gotländska s-runan. I Meijers uppsats saknas en sådan definition men 
med hjälp av den av honom använda teckenuppsättningen kan man anta att skillnaden ligger i varifrån kvisten 
utgår, från toppen eller staven (stols-s: â, w; gotländskt s: ã och dess spegelvända variant; Meijer 2000:25 f.). w 
kan samtidigt jämföras med varianterna {s2.3} eller {s1.3}, som är relativt vanliga på Gotland och i litteraturen 
kallas just gotländska s. â och w är helt olika vad gäller struktur och ductus, därför bör de skiljas från varandra. 
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anses som en äldre form, vilken står prototypen s närmare än ã" (om förekomsten av 
gotländskt s i småländska runinskrifter se nedan). Vad gäller mitt material hittar vi två 
exempel på \s5\ på G 199, där fem belägg på rättvänt långkvist-s, \s7\, också förekommer. 
Möjligen har vi ett till exempel på \s5\ på G 229c (där \s7\ också finns belagd). En skada 
ovanför beläggets högra del gör det dock osäkert. Grafiskt sett befinner sig \s5\ mellan \s2\ 
och \s7\. Skillnaden mellan \s7\ och \s5\ är ju att det tredje ledet på den sistnämnda upptar 
hela skriftytan. Samtidigt är \s5\ inte den form av gotländskt-s, som kommer att slå igenom 
och bli ytterst spridd under medeltiden. Den är nämligen spegelvänd i förhållande till \s2\ 
och \s1\, men den kan ha tjänat som mellanform mellan \s7\ och den senare allmänt använda 
\s1\. 

 
   

s ô w 

\s7\ \s5\ \s2\ 

Figur 4.2 - Jämförelse mellan \s7\, \s5\ och \s2\. 

Om det är riktigt att \s5\ utgör det första steget i utvecklingen mot \s1\, behövde denna 
graftyp spegelvändas och få en överkort kvist. Varför utvecklingen har gått från \s5\ till \s1\ 
är inte svårt att förklara. På \s1\ tillämpas nämligen tre starka tendenser i alfabetets 
utveckling: den till homogenitet, till ökad effektivitet vid skrivandet, d.v.s. facilitation, och till 
vektorialitet. Denna graftyps struktur följer nämligen samma mönster som andra graftyper: 
den består av en lång stav och två överkorta kvistar, varav den första ristas nedåt mot 
baslinjen såsom t.ex. på \t1\ och \l1\. Ordningen av de ristade fanemen blir densamma som 
hos andra graftyper, då man börjar med huvudstaven och man fortsätter med kvistarna. De 
sistnämnda blir dessutom tillagda staven i skrivriktningen. Alla dessa tendenser kombineras 
dessutom i hasta + coda-principen. 

Frågan är vilken väg denna utveckling har gått, alltså: vilka har utvecklingens mellansteg 
varit? Om vi tar hänsyn till de graftyper som har etablerats så finns det åtminstone två 
möjligheter. Den första är att \s5\ först har spegelvänts och sedan fått överkorta kvistar i 
stället för två korta sådana. Den andra möjligheten är att dessa två steg ska kastas om, alltså 
att \s5\ först har fått överkorta kvistar och sedan spegelvänts. 

 

  w 
\s2\ 

ã 
\s1\ 

s 
\s7\ 

ô 
\s5\ 

  

  
 

 
\s4\ 

ã 

\s1\ 

Figur 4.3 - Två möjliga utvecklingar av gotländskt s. 
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Teoretiskt sett är båda utvecklingar möjliga. I praktiken försvåras den andra möjligheten av 
att vi inte har några belägg på \s4\ från äldre högmedeltid, samtidigt som \s2\ på den tiden 
redan hade kommit i bruk och \s1\ hade intagit sin dominanta ställning. Den första 
möjligheten har alltså starkare empiriskt stöd. I sista steget av denna process kan man placera 
varianterna med lutande högra kvist. Dessa varianter förklaras återigen med 
homogenitetsprincipen: ingen graftyp består av en lodrät kvist, utan kvistarna är alltid 
lutande. Samtidigt ska man notera att ingen riktig övergång sker mellan varianterna med 
lodrät och dem med diagonal kvist, d.v.s. att båda varianterna används samtidigt. 

Av gotländskt s har jag etablerat olika varianter beroende på huruvida det mittersta 
ledet (d.v.s. den vänstra kvisten) utgår från topplinjen och om det når till mittlinjen. 
Frekvensen av dessa egenskaper förblir dock konstanta under alla perioder och uppvisar inte 
någon särskild kronologisk utveckling. Varianten {s1.1} är den vanligaste. Även i detta 
avseende är gotländskt s inget undantag, utan det följer samma mönster som andra graftyper. 
Av graftyper såsom \t1\ och \l1\ är det nämligen varianterna där kvisten utgår ifrån 
topplinjen som är de oftast förekommande. 

Ytterligare ett tecken på att tendensen till homogenitet, någon gång under runalfabetets 
utveckling, började beröra långkvist-s:et utgörs av det redan nämnda stols-s:et, \s9\ i min 
inventering. Meijer föreslår en annan möjlig förklaring för denna runform (Meijer 2000:25), 
och det är att åtminstone vissa runristare först högg huvudstavarna och sedan kompletterade 
runorna med bistavar och bågar. Enligt denna hypotes skulle stols-s ha uppkommit av 
misstag, då ristarna glömde att s-runorna inte skulle ha en huvudstav i full höjd. Misstaget 
kunde sedan rättas genom att inte måla den nedre delen av huvudstaven. Alternativt föreslår 
Meijer att ristarna kunde skissera inskrifterna genom att först hugga grunda linjer, som sedan 
höggs djupare. I samband med den senare fasen blev misstaget upptäckt, och bara den övre 
delen av huvudstaven blev ristad djupare. Jag anser dock att stols-s kan förklaras med samma 
principer som var aktuella vid skapandet och spridningen av gotländskt s och andra 
graftyper: homogenitetsprincipen och hasta + coda-principen. Den förstnämnda erbjuder 
också en förklaring till varför \s1\ och \s2\ i längden, åtminstone på Gotland, har föredragits 
framför \s9\. De flesta graftyperna som består av en stav och en eller två kvistar är nämligen 
uppbyggda på ett sådant sätt att kvisten/arna ristas nedåt mot baslinjen. Ingen graftyp, med 
undantag av de mycket sällsynta \z2\ och \c1\, har en kort kvist som är vänd uppåt mot 
topplinjen och utgår ifrån stavens nedre del. Att följa likadana mönster vid skrivandet av olika 
tecken gör ett skriftsystem lättare att lära sig och att använda. 

\s9\ påträffas på Gotland bara i en latinsk inskrift, G 278, på ett kopparbleck vars 
datering och proveniens är problematiska. Inskriften dateras till medeltid i Runtextdatabasen 
och i GR 3 påpekas att föremålet inte kan dateras akeologiskt, men att runbleck av koppar 
normalt är förmedeltida eller tidigmedeltida, till skillnad från bleck av bly som är typiska för 
medeltiden. Bleckets proveniens är som sagt också problematisk: för det första kunde man 
lätt bära med sig sådana föremål, för det andra ger språket inte heller någon klar ledtråd vad 
gäller bleckets ursprung. Utanför Gotland förekommer \s9\ både i vikingatida och medeltida 
inskrifter på det svenska fastlandet och i Danmark. Bland annat förekommer denna graftyp i 
två inskrifter i Närke, Nä 15 och 26, samt enligt en äldre teckning två gånger i en småländsk 
inskrift, Sm 1. Beläggen i den sistnämnda inskriften är osäkra, för stenen är numera skadad på 
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de punkterna. På Nä 15 påträffas ett belägg på \s9\ tillsammans med ett på \s7\, medan två 
ensamma exempel på \s9\ finns på Nä 26. Det som är intressant är att det i dessa landskap 
också går att hitta exempel på den gotländska s-runan. Nä 30 är en vikingatida defekt inskrift 
bestående av tre stenfragment, där två belägg på \s2\ finns bevarade. En kyrkklocka från 
1300-talets första hälft bär inskriften Sm 22, där \s2\ förekommer. Inskriften är spegelvänd 
men graferna har ristats rättvända i gjutformen, och det är dessa former som jag ska ta 
hänsyn till. Följaktligen har vi här ett belägg på \s5\. Vidare har vi Sm 26, en järnring från 
1300-talets andra hälft, där \s2\ är belagd. Slutligen är \s4\ belagd på Sm 38, som finns på en 
dopfunt daterad till första hälften av 1200-talet. I dessa inskrifter ser vi alltså samma tendens 
till homogenitet som påverkade runristarna på Gotland. I synnerhet kan vi anmärka att i de 
två äldsta småländska inskrifterna som ovan nämnts, förekommer graftyper där det högra 
ledet är i full höjd. Det handlar ju om samma utveckling som bevittnas på G 199 med dess två 
belägg på \s5\. 

Att notera är att även om det äldsta belägget på gotländskt s på Gotland dateras till tidig 
medeltid, så finns det tidigare belägg på andra ställen. Förutom beläggen på Nä 30 som jag 
tidigare har skrivit om, nämner Meijer (2005:25 f.) att stupat stols-s (som jag alltså betraktar 
som gotländskt s) utgör 10,6 % av alla vikingatida belägg på stols-s (d.v.s. 26 belägg). Det är 
tyvärr inte lätt att kontrollera denna uppgift, eftersom man i hans artikel inte får veta var 
dessa belägg finns. 

Vi har tidigare sett att graftyper och varianter inte alltid har följt en utveckling mot en 
enklare struktur (se t.ex. {r1.19} och {r1.20}). Andra faktorer har spelat in, som påverkan från 
latinsk skrift eller viljan att skapa prydligare runformer. Men den gotländska s-runan verkar 
speciellt benägen till denna typ av modifikationer. Stor roll har som sagt 
homogenitetsprincipen spelat i skapandet av t.ex. \s1\. Ett annat exempel utgörs av den 
sällsynta graftypen \s3\. Det handlar om ett av de få exemplen på strävan efter en förenklad 
struktur. De två kvistarna på t.ex. \s1\ och \s2\ har bytts mot en båge, så att antalet fanem 
som krävs för att rista runan minskar från tre till två. Det handlar om en sen utveckling, då de 
tre inskrifterna som uppvisar denna graftyp är daterade till 1400-talet (G 282 och G 283) och 
1520 (G 384). 

Kortkvist-s, d.v.s. \s10\, används enbart i en inskrift från 1230–1260. Mer spridd är dess 
stungna variant, som jag har klassificerat som \z1\. Det äldsta belägget har vi i en 
tidigmedeltida inskrift, där stingningen utgörs av en punkt, {z1.2}. Denna variant är den som 
också förekommer i inskrifter från missionstiden (Snædal 2002:88). Under högmedeltiden 
börjar {z1.1}, med ett streck i stället för en punkt, uppträda. Från äldre högmedeltid finns det 
bara två belägg av dessa varianter, på två olika inskrifter. {z1.2} förekommer inte alls under 
1300-talet och 50 % av beläggen på \z1\ företräds av {z1.1}. Den resterande hälften av 
beläggen utgörs av en ny form, som är typisk för yngre högmedeltid, d.v.s. {z1.3}. Cirkeln som 
denna variant är försedd med påminner om graftyperna \e2\ och \d3\, som också är stungna 
på detta sätt. Bruket av {z1.3} är dock helt åtskilt från dessa två graftypers. I de inskrifter där 
{z1.3}, ett stunget i och ett stunget t förekommer tillsammans, är de två sistnämnda aldrig 
stungna med en cirkel, utan med en punkt. Situationen förändras igen under senmedeltid och 
reformationstid: på {z1.1} har vi enbart ett belägg från 1400-talet och inget från 1500-talet, 
medan {z1.2} vinner terräng igen och påträffas i fyra inskrifter från senmedeltid och i en (den 
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enda som har någon stungen i-runa) från 1500-talet. \z2\ företräds av ett unikt belägg på G 
295, en gravhäll som är daterad till 1300-talet. 

4.11 t- och d-runan 

Av t och d finns huvudsakligen två graftyper var, långkvistformerna \t2\ och \d2\, samt 
kortkvistformerna \t1\ och \d1\. Dessa graftyper lever sida vid sida i nästan alla de 
undesökta perioderna, men deras frekven ser inte alltid likadan ut. Nedan anges antalet 
inskrifter där de olika graftyperna förekommer. 

 

Tabell 4.14 - Frekvens av långkvist- och kortkvist-t, samt av långkvist- och kortkvist-d. 

 Långkvist-t Kortkvist-t Långkvist-d Kortkvist-d 

Tidig medeltid 10 83 % 2 17 % 2 100 % – – 

Ä. högmedeltid 6 25 % 18 75 % 3 37,5 % 5 62,5 % 

Y. högmedeltid 13 38 % 21 62 % 2 20 % 8 80 % 

Sen medeltid 1 4 % 27 96 % 1 8 % 12 92 % 

Reformationstid 2 25 % 6 75 % – – 3 100 % 

 
Långkvistformerna dominerar under tidig medeltid. Från denna period till den följande märks 
en betydlig frekvensökning av \t1\. \d1\, som inte alls förekommer i den äldsta perioden, 
börjar användas under äldre högmedeltid. Det stungna kortkvist-t verkar ha införts på 
Gotland på 1200-talets första hälft (det äldsta belägget hittar vi på G 319, daterad till 1200–
1250). Majoriteten av inskrifterna från 1200-talet och framöver innehåller alltså 
kortkvistvarianterna av t och d. I vissa fall används båda formerna i en och samma inskrift. 
Det är ett ovanligt fenomen men exempel på det finns faktiskt från alla perioder. Något 
vanligare är denna växlingen under högmedeltiden: 4 inskrifter av 22 från äldre högmedeltid, 
som innehåller t- eller/och d-runor, och 4 inskrifter av 34 från yngre högmedeltiden har 
växlande former. Så sent som från 1459 har vi också ett sådant exempel i den självdaterande 
inskriften G 55. Detta är naturligtvis av betydelse vid dateringen av inskrifter: det innebär att 
förekomsten av långkvist- eller kortkvistformer inte får fästas för mycket vikt vid. Bruket av 
\d1\ kan däremot tjäna som kriterium för att datera en viss inskrift till efter 1200. 

Ytterligare några graftypsvarianter som kan användas som indicium på en senare 
datering än tidig medeltid är dem, där kvist/ar utgår från staven och inte från topplinjen. 
Tidigmedeltida belägg på sådana varianter saknas nästan helt och utgör endast 5 % av alla 
belägg. Detsamma gäller bruket av dessa varianter på reformationstiden. Under perioderna 
däremellan uppvisar de däremot inget bestämt kronologiskt mönster, men de utgör mellan 20 
och 40 % av alla belägg. 

Till skillnad från kortkvistvarianterna med rak kvist, som inte är tidsbundna, är de med 
böjd kvist (ingen långkvistvariant med böjda kvistar har iakttagits), d.v.s. {t1.3}, {t1.4} och 
{d1.5}, först och främst koncentrerade under senmeltiden. Nio av de elva daterade beläggen 
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förekommer i åtta senmedeltida inskrifter, varav tre är självadaterande. De resterande två 
beläggen är daterade till yngre högdemeltid. 

Stingningsättet är ett till kriterium som kan hjälpa vid dateringen. Återigen föreligger 
den största skillnaden mellan tidig medeltid och äldre högmedeltid. Först på 1200-talet införs 
nämligen varianterna med ett streck som korsar huvudstaven, i stället för en punkt (4 av 13 
belägg har ett streck). Märkligt nog används detta sätt att stinga t-runan nästan inte alls under 
1300-talet, men under senmedeltid är det varianterna med ett streck som är de oftast 
använda. De få inskrifterna från reformationstiden innehåller uteslutande dessa varianter. 
d-runan med ett streck pekar alltså på en senare datering än tidig medeltid och är framförallt 
typiska för senmedeltiden och reformationstiden. Den sista stungna d-graftypen som jag här 
vill nämna är \d3\. Jag har redan skrivit om den i samband med {z1.3} och \e2\. Det finns ett 
unikt belägg på denna graftyp i det gotländska materialet. Detta sätt att stinga runorna med 
en cirkel, som i sin tur avbryter huvudstaven verkar tillhöra tekniken att hugga inskrifter i 
relief (se avsnitt 4.9 för belägg utanför Gotland). Denna teknik är dock oanvänd i de 
gotländska medeltida inskrifterna och då undrar man om den speciella utformningen av de 
stungna runorna på G 33 inte beror på danskt eller västgötskt inflytande. 

4.12 b- och p-runan 

Förutom \b1\ finns det mycket få daterade belägg på graftyper som motsvarar b- och 
p-runorna och de är inte tidsbundna. p-graftyperna är dessutom i allmänhet sällsynta av 
språkliga skäl och \b2\, \b4\ och \b5\ verkar vara materialbundna graftyper. \b1\ är 
däremot rikligare belagd, påträffas i alla perioder och på olika föremål. Bara två graftyper 
förefaller tidsbundna, och det är \b3\ och \p3\. Dessa graftyper, som utseendemässigt liknar 
ett versal-K, är mycket sällsynta på Gotland, men alla de daterade beläggen på dem är 
koncentrerade till högmedeltiden. I de övriga svenska landskapen har jag bara kunnat hitta 
tre inskrifter som innehåller en sådan runform, alla medeltida: på en trästicka funnen i 
Västergötland, Vg 241, på en knivskaft från Lund, DR 306, och på den redan nämnda Sm 3. 
Angående den sistnämnda inskriften skriver Kinander att dess ristare har hämtat denna 
runform från runstaven (SmR s. 16). För övrigt påträffas \b3\ i en dansk inskrift, DR 136. 
Däremot är graftypen vanlig i medeltida norska inskrifter (Spurkland 1991:70 ff.) och på 
Island. Jag har dock inte hittat några fall där denna graftyp är stungen som \p3\. Förklaringen 
kan vara att denna runform i de ovannämnda områdena vanligtvis står för <p> och betraktas 
som en förenklad variant av stunget b (a.a. 70). På Gotland är användningen av \b3\ mer 
differentierad, då den både kan stå för ett antaget grafem <p> och <b>, samt för <f>. Av \p3\ 
har vi tyvärr bara ett fall i ordet (h)(u)(s)proiiu på G 3, där den dock förekommer just 
tillsammans med \b3\, som i sin tur ingår i ordet biiþur. Skillnaden på graftypsnivå verkar 
alltså i denna inskrift återspegla en grafematisk skillnad. Därav behovet av att stinga \b3\.23 

                                                           

23 För övrigt påträffas \b3\ i inskriften G 115, i ordet bi(þ), bið[in](?). En intressant sak är att även \b1\ används 
i samma inskrift, i ordet biþi, biði. Graftyperna verkar i detta fall inte återspegla någon grafematisk skillnad, då 
det i båda fallen torde handla om samma verb. Här har man alltså att göra med två allografer. Ordet bi(þ) är 
något isolerat från resten av inskriften. Det är nämligen ristat i korsringens nedre del och är avgränsat till 
vänster av korsets stam, medan inga runor finns till höger om det. Given dess placering kan man fråga sig om 
ordet inte ska uppfattas som separat från resten av inskriften, kanske som en uppmaning: "be!". 
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Förutom dessa två graftyper visar de andra som sagt inget kronologiskt mönster. Som i 
fallet av r-graftyperna har jag då, i stället för att fokusera på de olika graftypernas frekvens, 
undersökt frekvensen av de öppna och slutna formerna och av de olika varianterna av de 
runda graftyperna \b1\, \b6\ och \p1\ vad gäller sättet de två bågarna är anslutna (eller inte) 
till varandra på, samt huruvida bågarna utgår ifrån topplinjen resp. når till baslinjen.  
Resultaten är att inget av dessa drag är bundet till en specifik period. Samtidigt kan man 
uppmärksamma en tendens att allt oftare använda sig av slutna former; dessa utgör 45 % av 
alla de tidigmedeltida beläggen på b, men 76 % av de senmedeltida beläggen. Även om denna 
tendens kan iakttas på Gotland innebär det dock inte att den utan vidare kan utvidgas till att 
gälla i andra områden. En liknande undersökning om hela runmaterialet i Västergötland, vars 
resultat redovisas i inledningen till VgR (s. XLI f.), visar t. ex. att en runform som motsvarar 
den öppna varianten {b1.1} företrädesvis är medeltida, då den bara en gång påträffas under 
vikingatiden. 

Vad gäller p-graftyperna kan man anmärka att de varianter som har stingningen i den 
övre bågen tillhör senmedeltiden. Beläggen är i och för sig mycket få, men säkert daterade, då 
de förekommer i en inskrift som daterar sig själv till 1506 (G 170). En sådan variant, {p1.5}, 
påträffs i en till inskrift (G 238a), som också är daterad till senmedeltid eller början av nyare 
tid. Men dateringen  är i detta fall något osäker och är bland annat grundad på den kortare 
skrivningen heR för herr, i stället för den äldre hera, som dock enbart är känd från Säves 
läsning av ett numera förlorat parti, och på förekomsten av gotländskt m (se nedan), samt av 
många bindrunor.24 En datering till slutet av senmedeltiden skulle kunna styrkas av 
förekomsten av {p1.5}. 

4.13 m-runan 

Av de graftyper som ingår i denna grupp är \m1\, \m3\, \m6\ och \m7\ inte tidsbundna. 
\m6\ och \m7\ förefaller vara materialbundna, vilket kommer att undersökas i följande 
kapitel. \m2\ är trots sin sällsynthet belagd i alla perioder utom tidig medeltid. Graftypen 
verkar ha börjat användas först under äldre högmedeltid, vilket kan ge en ledtråd vid 
dateringen av inskrifter. 

\m4\ och \m5\ kallas för gotländskt m. Det handlar om en runform som mig veterligen 
är unik för Gotland och som införs på 1200-talet eller 1200-talets andra hälft (jfr. GR 2 s. 3). 
De äldsta beläggen har jag nämligen hittat på G 21, G 35, G 150 och G 242. Vi har alltså flera 
belägg både från äldre och från yngre högmedeltid, även om den gotländska m-runan under 
dessa perioder användes i mycket mindre utsträckning än långkvistformen. Situationen under 
perioderna därefter blir lite mer komplicerad. Från senmedeltiden verkar det till synes inte 
finnas några säkert daterade belägg på gotländskt m, som dock finns på tre något osäkert 
daterade inskrifter, G 128, G 152c och G 238a. Om den sistnämnda har jag skrivit i det 
föregående avsnittet. Ett av kriterierna bakom förslaget till dess datering är som sagt just 
förekomsten av gotländskt m. Använder man denna inskrift för att kartlägga bruket av denna 
runform, så hamnar man i ett cirkelresonemang. Samtidigt kan skrivningen heR och 

                                                           

24 Jag har följaktligen uteslutit denna inskrift från undersökningsdelen. 
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förekomsten av {p1.5} vara ett indicium på att dateringen stämmer. Vad gäller G 152c anges 
1300 som postquem i GR 2 (s. 39), samtidigt som man påpekar att ristningen kan vara 
senmedeltida. Snædal anser att inskriften är från 1400-talets slut eller 1500-talet på grund av 
vissa runformer som förekommer där, men man får inte veta vilka dessa former är (Snædal 
2002:168 f.). G 128 innehåller också \m4\ och för den anges 1500-talet som trolig datering 
(a.a. 180), vilket dock inte motiveras. Skrivningen gerra för verbet gæra kan tyda på att 
inskriften åtminstone är senmedeltida, eftersom samma skrivning påträffas i två 
självdaterande inskrifter från 1487 och 1514, d.v.s. G 78 resp. G 70, medan gera används i 
äldre inskrifter.  

Kan man då vara säker på att dessa graftyper användes in på senmedeltiden? Man kan i 
alla fall vara säker på att en graftyp med en kvist kunde representera ett antaget grafem <m>. 
Graftypen i fråga är \k1\, alltså ett spegelvänt gotländskt m. Belägget förekommer i en inskrift 
som daterar sig själv till 1449, G 99, i ordet a=llum, tillsammans med belägg på \m1\ och 
\k1\ som står för ett antaget grafem <m> resp. <k>. Denna inskrift, G 328a och G 128 tyder på 
att en runform med bara en kvist kunde användas för att representera ett antaget <m> även i 
slutet på 1400-talet och början på 1500-talet, även om det är under högmedeltiden som det 
gotländska m verkar ha varit mest spritt.  

Jämfört med de andra m-graftyperna innebär det gotländska m en fanemisk förenkling: 
färre beståndsdelar krävs för att utföra det. Det kan vara orsaken till att man har skapat en 
sådan runform. Samtidigt är dessa graftyper som sagt belagda i väldigt få inskrifter. Varför har 
\m4\ och \m5\ inte spridit sig och ersatt långkvistformen? En del av förklaringen kan vara 
det som jag antydde ovan, d.v.s. att utformningen av dessa graftyper kunde leda till 
otvetydighet vid deras läsning. Förutom homogenitetsprincipen finns det nämligen en motsatt 
tendens i alfabetets utveckling, och det är tendensen till heterogenitet, som motverkar den 
förstnämnda principen, så att den inte ska försvåra diskrimineringen av de olika graferna. Till 
exempel kan en överdriven kinemisk förenkling leda till fanemisk tvetydighet, som i fallet av 
r- och u-runorna på Forsaringen (Fridell 2011:72 f.; Liestøl 1979). Men även en fanemisk 
förenkling kan innebära svårigheter. Att runorna ibland kunde användas spegelvända är ett 
känt faktum. I de gotländska medeltida inskrifterna är det förvisso ett ganska sällsynt 
fenomen, men både fall av spegelvänt k och spegelvänt gotländskt m förekommer (G 241 
resp. G 99). Men egentligen skulle detta resonemang även gälla graftyperna \t1\ och \l1\. 
Spegelvänder man den ena så får man den andra graftypen, men man övergav inte på grund 
av det \t1\ till förmån för \t2\, tvärtom. l-runan och kortkvist-t hölls i allmänhet åtskilda och 
jag har kunnat hitta ett enda exempel på spegelvänt t, d.v.s. på G 123 där \l1\ står för <t>.25 
Varför kunde man inte göra detsamma med den gotländska m-runan och k-graftyperna? 
Förklaringen kan vara att kortkvist-t, alltså \t1\, var en etablerad form sedan långt tillbaka, 
och detta hindrade ristarna från att spegelvända det.  

En annan, kanske komplementär förklaring kan vara att ett mer konservativt runbruk, 
kanske påverkat av runtraditionen på fastlandet, har motverkat spridningen av novationen 
som \m4\ och \m5\ utgjorde. Om vi kartlägger den geografiska spridningen av dessa 
graftyper upptäcker vi att de allra flesta beläggen nämligen påträffas på Gotlands östra del. På 

                                                           

25 Dessutom förekommer ett exempel på spegelvänt kortkvist-d på G 65. Där träffar vi på \L1\ som tredje runa i 
ordet alLra (translittererat allra i Runtextdatabasen), som annars alltid skrivs aldra eller altra. 
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kartan nedan visas med en prick var inskrifterna med gotländskt-m förekommer.26 Man kan 
då tänka sig att långkvist-m var den gällande formen på öns västra del, där inflytandet från 
fastlandet var starkare, och att novationerna \m4\ och \m5\ lättare kunde spridas på öns 
östra del. Om vi nu återgår till det kronologiska perspektivet kan vi märka något annat som 
tyder på det ovannämnda förhållandet. Medan man bland de högmedeltida beläggen faktiskt 
hittar inskrifter från de västliga socknarna Väte och Sanda, påträffas alla de senmedeltida 
beläggen i östliga socknar, och dessutom koncentrerade i den centrala delen av Gotland: 
Källunge, Norrlanda, Guldrupe, Lye. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

26 Pricken i Lye socken syftar på det ovannämnda fallet av spegelvänt gotländskt-m, alltså egentligen \k1\. 

Figur 4.4 - Karta över den gotländska m-runans geografiska spridning. 
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Vad gäller varianterna av \m1\ och \m3\ med böjda och raka kvistar, kan man anmärka 
att de förra inte är tidsbundna, medan bruket av {m1.2} och {m3.2} minskar alltmer efter tidig 
medeltid. Under denna period utgör dessa varianter 55 % av beläggen på \m1\ och \m2\, 
men de blir definitivt sällsynta under de följande perioderna, då de företräder 13 % av 
beläggen. 

4.14 l-runan 

Undersökningen av graftypsvarianterna av \l1\ och \L1\ vad gäller kvistens höjdläge och 
utformning har inte avslöjat något signifikant kronologiskt mönster. Man hade förväntat ett 
liknande mönster som för t- och d-graftyperna, men så verkar det alltså inte vara fallet. 

Alla belägg på \L1\ finns i daterade inskrifter. Det äldsta påträffas på Sigraivs stora verk 
Åkirkebyfunten, DR 373. Meningarna om vilken språklig skillnad som i denna inskrift 
föreligger mellan stunget och ostunget l är delade. Enligt vissa forskare handlar det om en 
kvalitativ skillnad, där \L1\ och \l1\ representerar ett dentalt resp. kakuminalt l. Enligt andra 
uttrycker de två graftyperna en kvantitativ skillnad, där \L1\ står för långt l och \l1\ för kort l 
(Snædal 2002:112 ff.). Jag har kunnat hitta ytterligare fyra belägg i materialet, fördelade i lika 
många inskrifter, varav två är daterade till äldre högmedeltid och två till yngre högmedeltid. 
Ett av dessa finns på G 65 i ordet alLra, där man med all sannolikhet ska räkna med ett 
spegelvänt kortkvist-d (se not 25). De resterande tre beläggen finns på G 63, G 163 och G 192. 
Oavsett om denna graftyp betecknar kvaliteten eller längden hos l så verkar den förekomma 
bara i gotländska inskrifter. Jag har bara kunnat hitta ett till belägg på stunget l, i en otolkad 
del av den norska inskriften N B190, där runan dock har stingningen i vinkeln mellan stav och 
kvist. 

\L1\ är inte alls belagd i inskrifter som är yngre än 1300-talet. Att denna graftyp 
huvudsakligen påträffas under högmedeltid förvånar inte. Det är nämligen på den tiden som 
variationen bland de stungna graftyperna är som störst. Intressant är också att den 
geografiska spridningen av \L1\ verkar tyda på att denna kortvariga novation uppstod i ett 
specifikt område i Gotlands sydvästra del, då alla belägg är koncentrerade i socknarna 
Västergarn, Fröjel och Silte. Dessutom är det i samma område, nämligen i Sproge socken, som 
vi hittar Sigraivs andra signerade runinskrift, G 69, och den till honom attribuerade G 46 
hittades inte så långt därifrån, nämligen i Eke socken. 

4.15 R-runan 

Av graftyperna som ingår i denna grupp används \R1\ ända in på 1300-talets första hälft. 
Detta tolkas av Snædal som bevis på att palatalt R fortfarande var i bruk i forngutniskan, då 
det däremot hade försvunnit i fornsvenska (Snædal 2002:210). Bruket av varianterna {R1.1} 
och {R1.2}, med böjda resp. raka kvistar än inte kronologiskt betingat. Däremot verkar {R1.2} 
vara materialbunden. \R2\ och \R3\ är endast belagda i en inskrift var, båda två daterade till 
äldre högmedeltid. \R2\ är ett unikt belägg på det som verkar ha varit en till gotländsk 
novation, ett exempel på fanemisk förenkling förmodligen skapad efter den gotländska 
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m-runans förebild, som parallell till denna. Den finns på G 151, daterad till omkring 1300, och 
som tidigare nämnts finns det där tyvärr inget belägg på m. Man kan dock tillägga att \R2\ 
förekommer på östra Gotland, där de flesta belägg på gotländskt-m påträffas, och mer 
specifikt i Norrlanda socken, alltså mycket nära Dalhem, där vi hittar ett av de äldsta 
exemplen på gotländskt m. Vad gäller uppfattningen att det rör sig om en felristning se avsnitt 
3.24. 

Varför har denna novation inte vunnit terräng? Man kan tänka sig att \R2\ var en 
uppfinning som var sekundär till \m4\ och \m5\, och som hade sin naturliga plats i ett 
grafonomiskt system, där det gotländska m också fanns. Eftersom det sistnämnda dock är 
mycket sparsamt belagt, kan detta ha förhindrat spridningen av \R2\. Samtidigt ska man 
påpeka att gotländskt m ändå används under äldre högmedeltid och de följande perioderna, 
fastän i ringa utsträckning. Varför kommer \R2\ inte i bruk i de inskrifter som innehåller det 
gotländska m? Det faktum att vi har ett unikt belägg på denna graftyp kan tyda på att det rör 
sig om en enskild ristares uppfinning, som inte har lyckats påverka andra stenmästares 
runbruk. Skälet till detta kan man försöka söka, som i fallet av det gotländska m, i 
heterogenitetsprincipen. Utformningen av \R2\ kunde kanske leda till fanemisk tvetydighet, 
på grund av att den kontrasterade med utvecklingen av en annan runform. Vi har nämligen 
sett att a-runans bistav, någon gång under högmedeltiden, kunde sträcka sig ända till 
baslinjen. Beläggen på \a3\ i runinskrifter är, som tidigare nämnts, mycket få och odaterade. 
En parallell graftyp till \R2\ har vi dock, \n4\, vars äldsta belägg härstammar från 1300-talet. 
Dessutom är sådana a och n-runor med bistav till baslinjen rikligt belagda i det gotländska 
runkalendern från 1328. Detta visar på att \R2\ så att säga kunde uppfattas som en a-runa av 
andra ristare eller i andra medier (min hypotes var ju att a- och n-runor med bistav till 
baslinjen i runinskrifter har sitt ursprung i handskrivna runor; se avsnitt 4.8), d.v.s. att \R2\ 
kunde användas som grafisk representation av ett antaget grafem <a>. Detta kan alltså ha 
bidragit till att \R2\ inte har spridits som representation av palatalt R. 

På G 322, daterad till äldre högmedeltid, har vi den enda förekomsten av s.k. kortkvist-R, 
\R3\, i det medeltida gotländska runmaterialet. Gravhällen där inskriften är belagd är något 
speciell, i och med att korset på den visar en utformning som är unik för Gotland. Korsformen 
är dock känd från några engelska gravhällar från 1100-talet, som ligger i Bakewell kyrka, Peak 
district (GR 3). Det är svårt att säga var ristaren av denna inskrift har hämtat \R3\ ifrån. Att 
denne har tagit inspiration av ett lokalt, levande runbruk är osannolikt. Kortkvist-R 

förekommer på Gotland i två tidigvikingatida inskrifter, G 157 och G 252, men det finns inga 
belägg på det från senare tider, naturligtvis med undantag av G 322. I vissa områden av det 
svenska fastlandet användes kortkvistrunorna sparsamt under vikingatiden (Friesen, von 
1933:145 f.). För övrigt var dessa runformer mest i bruk i västra Norge och på de brittiska 
öarna (Olsen 1933:83 f.). Men under medeltiden torde R ha fallit ur bruk, på grund av 
sammanfallet mellan tungspets-r och palatalt-R, som sker tidigare i resten av Skandinavien än 
på Gotland (Snædal 2002:210). Det är alltså på Gotland som R-runan använts längst.  

De två ovannämda vikingatida inskrifterna G 157 och G 252 är belagda i norra Gotland, 
liksom G 322, som är belagd i Rute socken. En möjlighet är att ristaren av G 322 har kommit i 
kontakt med någon gotländsk inskrift som innehöll \R3\ och använt graftypen i sin 
teckenuppsättning. Men det är också möjligt att denne har påverkats av ett gammalt runbruk 
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från någon annanstans. Den engelska korsformen tyder ju på att denna stenmästare måste ha 
haft utländska kontakter eller att han har vistats utomlands, och som sagt var användningen 
av kortkvistrunorna inte exklusiv för eller speciellt spridd vare sig på Gotland eller på det 
svenska fastlandet. 

5. Materialbundna graftyper 

I förra kapitlet har jag i förbigående berört vissa graftyper, vars frekvens inte avslöjade något 
kronologiskt mönster, men som såg ut att oftare komma i bruk i inskrifter utförda i specifika 
material. I detta kapitel vill jag titta närmare på dessa graftyper och varianter, för att se om 
deras bruk faktiskt är materialbundet. 

Vissa grafiska egenskaper hos skrivtecken kan bero på vilket skrivredskap och vilket 
medium som används (Watt 2002:136 ff.), och runorna utgör inget undantag. Att några av 
runornas särdrag kan vara materialbetingade har nämligen framförts av många forskare. Det 
faktum att runorna i stort sett saknar vågräta linjer har t.ex. föklarats med att diagonala streck 
var lättare att skära i trä (Fridell 2011:74 f.), som man ofta har ansett vara det material där 
runorna ursprungligen ristades, eller att horisontala linjer skulle vara svårare att se på grund 
av träets naturliga vågräta fibrer (jfr. Williams 1996:213). I inledningen till Västergötlands 
runinskrifter anmärker man att ê och ë av tekniska skäl bara förekommer på järnbeslag. 
Dessutom specificerar man att F, med raka bistavar, bara förekommer i inskrifter ristade i 
sten och på metallföremål. I det följande ska jag först fokusera på de graftyper som har en 
kantig form, d.v.s. att där andra graftyper bara har en beståndsdel, bryts denna hos kantiga 
graftyper i flera beståndsdelar. Dessa graftyper är: \f4\, \v4\, \u2\, \u3\, \þ3\, \þ4\, \þ6\, 
\ð3\, \r2\, \r3\, \r6\, \r7\, \r9\, \k4\, \k5\, \g5\, \b2\, \b4\, \b5\, \p2\, \m7\. 

Det har inte bara visat sig att många av dessa graftyper faktiskt är specifika för vissa 
material, utan också att det fanns en tydlig skillnad om man å ena sidan ristade i sten, eller om 
man å andra sidan skar i puts, trä eller metall.27 Det är nämligen i stort sett bara i inskrifter 
utförda i dessa material som de ovannämnda graftyperna används. Jag lämnar för närvarande 
r-graftyperna åt sidan, då de behöver en diskussion för sig, men förutom dessa är undantagen 
väldigt få: \b2\ används nämligen en gång på en gravhäll, och \þ4\ finns i två målade 
inskrifter, G 56 och G 222a. Att dessa graftyper nästan exklusivt förekommer i putsinskrifter 
o.s.v. kan bero på tekniska skäl. Teknikerna för att rista i dessa material kan, åtminstone i 
vissa fall, ha varit liknande, d.v.s. man skar föremålet med ett spetsigt redskap. Det kan ha 
inneburit svårigheter för vissa ristare att utföra runda graftyper. Sådana kantiga former med 
så att säga "brutna" kvistar kan vara resultatet av ett försök att skära rundade beståndsdelar. 
Ett tecken på det kan vara just de graftyper som både har en kantig del och en rundad sådan, 
som t.ex. \b4\ och \b5\. Att rundade former kunde vara lättare och snabbare att skära i t.ex. 
trä är fullt möjligt, eftersom färre kinem behövdes (Fridell 2011:73). Samtidigt kan man anta 

                                                           

27 Vad gäller inskrifter i ben skulle man kunna förvänta sig att de graftyper som är typiska för trä- och 
putsinskrifter även borde påträffas på föremål av ben, i och med att ristningsteknikerna borde vara liknande. 
Tyvärr är beninskrifterna i mitt material så få och så fragmentariska att vi bara har ett belägg på {b5.2} som 
tyder på det. 
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att rundade linjer krävde med kontroll på kniven än raka streck, och att vissa ristare på grund 
av detta föredrog de senare. 

Vad gäller de kantiga r-graftyperna kan man säga att de ovanliga \r9\ och \r3\ används 
aldrig resp. med ett undantag i sten, medan \r2\, \r6\ och \r7\, som ju uppvisar en mycket 
vanlig struktur både på Gotland och på andra ställen, även kommer i bruk i detta material. Av 
60 inskrifter där dessa typer förekommer är dock mer än hälften, nämligen 33, utförda i puts, 
metall eller trä. Jämför man proportionen mellan antalet belägg på kantiga graftyper gentemot 
runda graftyper som finns i inskrifter i dessa material, med proportionen som gäller i 
inskrifterna huggna i sten, upptäcker man att de kantiga graftyperna når en betydande 
procentandel bara i puts, metall och trä. I dessa material utgör de kantiga formerna 47 % av 
beläggen, medan de bara representerar 11 % av graferna belagda i steninskrifter. Det innebär 
för det första att runda r-graftyper utan problem kunde användas i alla typer av material. Att 
märka är nämligen också att dessa typer faktiskt utgör majoriteten av beläggen även i trä, 
puts och metall. För det andra att \r2\, \r6\ och \r7\ (men även \r3\ och \r9\) inte alls 
föredrogs när det gällde att hugga i sten. 

Andra varianter som jag har undersökt, för att se om deras användning är 
materialbunden, är de som kännetecknas av raka kvistar i stället för böjda sådana. De 
undersökta varianterna tillhör f-, v-, u-, k-, g-, m- och R-graftyperna. De två beläggen på {u1.3} 
som finns förekommer i en puts- och i en metallinskrift. Resultatet om de andra varianterna är 
att dessa, på samma sätt som t.ex. \r2\, används på olika typer av material. Jämför man igen 
proportionerna mellan raka och böjda varianter i å ena sidan steninskrifter, och å andra sidan 
puts-, metall- och träinskrifter ser man dock att de flesta raka graftypsvarianterna bara 
sparsamt förekommer i steninskrifter. I alla fall visar siffrorna att de används i större 
utsträckning när inskrifterna är utförda i andra material. I tabellen nedan visas med 
procentandelar beräknade på det totala antalet belägg frekvensen av de raka 
graftypsvarianterna i inskrifter utförda i olika material, och dessutom deras frekvens om man 
slår samman puts-, metall- och träinskrifter. 

Tabell 5.1 - Frekvens av raka graftypsvarianter av f/v, k/g, m och R i sten-, puts-, metall- och 
träinskrifter. 

 Sten Puts, metall, trä Puts Metall Trä 

f/v 6 % 34 % 25 % 22 % 71 % 

k/g 7 % 20 % 10 % 37 % 27 % 

m 11 % 38 % 34 % 33 % 75 % 

R 37 % 80 % 67 % 100 % – 

 
Även i detta fall är slutsatsen att ristarna använde sig av raka graftypsvarianter företrädesvis 
när de arbetade med puts, trä eller metall, samtidigt som varianter med böjda kvistar, med 
undantag av {u1.3} och {R1.2}, används oftast och oavsett material. 

Målade inskrifter har vanligtvis inte kantiga eller raka graftyper. Ett undantag har jag 
nämnt ovan, d.v.s. \þ4\ som förekommer i två målade inskrifter: G 56 och G 222a. Detsamma 
gäller \r2\, som också är belagd flera gånger på G 56. Men \þ4\ och \r2\ är inte de enda 
graftyper som företrädesvis används i trä-, metall-, och putsinskrifter, och som dyker upp på 
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G 56. Listan kan nämligen förlängas med {f1.2}, {f1.4} och {k1.2}. I andra målade inskrifter 
används dessa varianter i regel inte, utan det är rundade varianter som förekommer. Denna 
inskrift består av olika rader med söndagsrunorna, d.v.s. fuþorkh, upprepade ungefär 20 
gånger. Dessa söndagsrunor användes på runstavarna för att beteckna när söndag inföll under 
året (Svärdström 1966:4). Exempelvis finns sådana runor på den s.k. Nyköpingsstaven, en 
medeltida runstav där fuþorkh upprepas 27 gånger. Eftersom söndagsrunorna på G 56 ofta 
tillhör graftyper och varianter, som företrädesvis användes i träinskrifter, kan man fråga sig 
om inskriftens utförare inte var van att arbeta med andra typer av material, eller till och med 
med runstavar i trä. 

Slutligen har jag undersökt de stungna graftypsvarianter som har ett streck, i stället för 
en punkt eller en cirkel, för att se om även denna egenskap beror på vilket material man har 
ristat i. Det har visat sig att många av dessa varianter inte alls förekommer i steninskrifter, 
utan bara i inskrifter i puts, trä, metall eller ben, och de är: {v1.2}, {v4.1}, {g2.3}, {g5.1}, {p1.5} 
och {p1.9}. De resterande varianterna med ett streck uppträder i olika typer av material. Jag 
har gjort en liknande undersökning som den jag redovisade ovan om \r2\ och de raka 
graftypsvarianterna, och resultaten sammanfattas i den följande tabellen.28 

Tabell 5.2 - Frekvens av {y1.5}, {e1.2}, {z1.1} och {d1.3}/{d1.4} i sten-, puts-, metall- och träinskrifter. 

Varianter stungna 

med ett streck 
Sten Puts, metall, trä Puts Metall Trä 

{y1.5} 2 % 33 % 0 % 50 % 100 % 

{e1.2} 22 % 52 % 27 % 75 %  75 % 

{z1.1} 20 % 75 % 100 % 100 % – 

{d1.3} / {d1.4} 34 % 80 % 50 % 100 % – 

 
Dessa varianter kommer alltså företrädesvis i bruk i inskrifter som inte är ristade i sten. Ett 
intressant undantag är {y1.5} som aldrig används i putsinskrifter. Att notera är även att ett 
betydande antal belägg på \e1\ i träinskrifter utgörs av {e1.2}, vilket innebär att man tydligen 
kunde skära horisontala streck i träinskrifter, utan att äventyra deras diskriminering. Ett 
stingningssätt som däremot verkar undvikas är cirkeln: {e1.4}, {e2.1}, {z1.3} och {d3.1} saknas 
helt i inskrifter utförda i dessa material. 
 
 

                                                           

28 {d2.3} saknas i tabellen eftersom \d2\ överhuvudtaget inte är belagd i vare sig trä-, metall- eller putsinskrifter. 



 

82 

 

6. Sammanfattning 

6.1 Kronologiska mönster och dateringskriterier 

I kapitel 4 har jag undersökt de olika graftypernas och varianternas frekvens från tidig 
medeltid till reformationstid, för att försöka kartlägga deras bruk och samtidigt se om vissa 
runformer kan visa sig vara till hjälp vid dateringen av medeltida gotländska inskrifter. Nedan 
sammanfattar jag några resultat, grupperade efter vilken period de är relevanta för. 

6.1.1 Tidig medeltid 

Typiskt för den äldsta perioden är att f-runan med lång övrekvist inte alls används. En 
parallell utgörs av k, som för det mesta uppträder med en kort kvist, medan \k2\ fortfarande 
är mycket sällsynt. Vad gäller \f1\ och \f3\ är dessutom varianterna med raka bistavar 
vanligare än under de senare perioderna. 

Inget exempel på \þ1\ är känt från denna tid, utan \þ2\ med stor båge är den allmänt 
använda graftypen. 

Vad gäller användningen av långkvist- kontra kortkvistvarianterna kan man säga att den 
tidigmedeltida runraden i stort sett liknar runraden från missionstiden. Långkvistvarianterna 
av o, n och a har en tydligt dominant ställning. Varken kortkvist-o eller -n finns belagda. 
Däremot börjar kortkvist-a redan uppträda. Kvisten på a och n är för det mesta centralt 
placerad på staven. Det som sagts ovan gäller även t- och d-runan: \t2\ och \d2\ är de 
allmänt använda graftyperna. \t1\ är mycket sällsynt och \d1\ förekommer inte alls. 
Varianterna av t- och d-graftyperna, där kvisten/-arna utgår ifrån staven är dessutom extremt 
sällsynta. 

\s7\ och \s8\ är de vedertagna graftyperna för s under tidig medeltid. Som sagt kan 
dock ett belägg på gotländskt s redan iakttas. {z1.2}, stungen med en punkt, är den enda 
använda varianten av \z1\ under denna period. 

Den tidigmedetlida runraden innehåller vissa stungna graftyper som också användes 
under vikingatiden. y förekommer t.ex. endast stunget med en punkt, till skillnad från de 
följande perioderna, där nya varianter införs. Inte heller v-runan kommer i bruk förrän 
högmedeltiden. Men även nya stungna graftyper och varianter kommer i bruk. De äldsta 
beläggen på stunget n, \N2\, \L1\ och {g1.4} är från omkring 1200. 

6.1.2 Högmedeltid 

Många av de förnyelser som uppstår i den medeltida runraden sker under högmedeltiden. Till 
att börja med används under denna period flera stungna graftyper och graftypsvarianter, t.ex. 
varianterna av \y1\ med ett streck, två eller tre punkter. De två sistnämnda är typiska för 
högmedeltiden, och {y1.3} är i synnerhet specifik för yngre högmedeltid. De äldsta beläggen 
på stunget f är också daterade till denna period, i synnerhet används {v1.3} under äldre 
högmedeltiden och {v1.2} samt {v1.4} under 1300-talet. Ytterligare två stungna graftyper 



 

83 

 

införs på 1200-talet, nämligen \ð1\ och \ð2\. Nästan alla belägg på dessa är daterade till 
äldre högmedeltiden. e stunget med ett streck börjar användas och är en relativt vanlig form. 
Angående andra stungna graftyper och varianter kan nämnas att {z1.3} är kännetecknande för 
yngre högmedeltid och att \L1\ inte längre påträffas efter 1300-talet. 

Högmedeltiden framstår alltså som en uppfinningsrik period vad runformerna angår, 
och inflytandet från latinsk skrift spelar också in. Ett tecken på det är de första exemplen, 
under 1200-talet, på runor försedda med seriffer. Det handlar fortfarande om enstaka runor, 
men från yngre högmedeltid har vi bevis på att denna teknik tillämpas på alla runor. 
Ytterligare två varianter som jag tolkat som resultat av inflytandet från latinsk skrift är 
{r1.19} och {r1.20}, som båda börjar uppträda under äldre högmedeltid. 

Tre novationer uppstår och sprids i olika utsträckning. Den viktigaste är säkert den 
gotländska s-runan. Som vi såg kan dess ursprung egentligen spåras från tidig medeltid på 
Gotland, men det är från och med äldre högmedeltid att den sprids och intar en dominant 
ställning jämfört med de andra s-graftyperna. Denna runform är trots sin benämning inte 
exklusiv för Gotland, men det är där som den är mest spridd och använd. \s7\ och \s8\ är 
däremot sällsynta. 

De andra två novationerna är å ena sidan \m4\ och \m5\ och å andra sidan \R2\. Den 
gotländska m-runan införs på 1200-talet eller 1200-talets andra hälft och används för det 
mesta under högmedeltiden. \R2\ har vi bara ett belägg på, daterat till omkring 1300. 

Situationen vad gäller långkvist- och kortkvistformer förändras radikalt från tidig 
medeltid till högmedeltid. För o används nu för det mesta kortkvistvarianten. Dessutom 
verkar \o2\, med bistavar långt ifrån varandra, vara typisk för perioden mellan 1250 och 
1350. Kortkvistformerna av n och a är också de vanligaste. Under äldre högmedeltid är dock 
både \n2\ och \a2\ fortsatt i bruk. Från 1300-talet har vi däremot inget belägg på \n2\, men 
\a2\ används fortfarande för ett antaget grafem <a>, fastän i väldigt liten utsträckning. 
Varianterna med högt ansatt kvist, {n1.2} och {a1.2} blir de oftast använda, vanligare än 
varianterna med centralt placerad kvist. Denna tendens håller dessutom i sig även under 
senmedeltiden. Dessutom kan nämnas att \n4\ är belagd från yngre högmedeltid. Skapandet 
av denna graftyp och av \n3\ är särskilt intressant eftersom det förutsätter en ändring i 
ristarnas grafematiska system. Dessa graftyper, med sin bistav som når baslinjen, 
förekommer nämligen också under vikingatiden, men sådana belägg från den tiden 
translittereras u. 

Från och med äldre högmedeltid träffar man på de första beläggen på \d1\. För övrigt är 
nu \t1\ och \d1\ de vedertagna graftyperna, och inte längre \t2\ och \d2\. De sistnämnda 
graftyperna kommer dock fortsatt i bruk och är inte ovanliga. Deras förekomst i en inskrift 
bör följaktligen inte användas som avgörande faktor vid dateringen. Vad gäller de stungna 
\d1\ och \d2\ införs under äldre högmedeltid varianterna med ett streck i stället för en 
punkt. Vad gäller utformningen av kvisten på \t1\ och \d1\ är varianterna med böjd bistav 
fortfarande mycket sällsynta. 

Dessutom kan nämnas att \h2\ och \h3\ börjar uppträda på gränsen mellan äldre och 
yngre medeltid. \b3\ och \p3\ är kännetecknande för högmedeltiden. 
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6.1.3 Senmedeltid och reformationstid 

Från senmedeltiden har vi bara sporadiska exempel på långkvist-o och och inget belägg på 
långkvist-n. Däremot förekommer ett belägg på \a2\ för antaget <a>. Under reformationstid 
används o endast i sin kortkvistform. \a2\ används fortsatt och \n2\ dyker upp igen, dock är 
dessa graftyper nu representationer av ett antaget grafem <æ>.  

\t2\ och \d2\ är extremt ovanliga på 1400-talet, medan varianterna av \t1\ och \d1\ 
med böjda kvistar kan sägas vara typiska för denna period. Under reformationstiden kommer 
bara varianterna av \d1\ och \d2\ stungna med ett streck i bruk. Något annat som 
kännetecknar senmedeltiden är varianterna av \p1\ stungna med en punkt i den övre bågen. 
Dessutom har man kunnat iaktta en tendens att under senmedeltiden i större utsträckning 
använda slutna b- och p-graftypsvarianter. Typisk för reformationstid verkar vara graftypen 
\h4\. 

6.2 Orsaker till graftypernas och graftypsvarianternas 
utveckling 

Förutom kartläggningen av graftypernas och graftypsvarianternas bruk genom analysen av 
deras frekvens har jag i kapitel 4 också försökt förstå och förklara varför vissa nya graftyper 
uppstår. För att göra detta har jag dels undersökt dem utifrån de allmänna tendenser i 
alfabetets utveckling som jag har presenterat i mitt teorikapitel. Dels har jag tittat på externa 
faktorer, inflytande från andra alfabet och andra medier, som t.ex. den latinska skriften, 
handskrivna runor och runkalendrar. 

6.2.1 Utvecklingstendenser i den medeltida runraden 

En stark tendens som jag har kunnat iaktta i uppkomsten och utvecklingen av nya graftyper är 
den till homogenitet, d.v.s. att tecknen i ett semiotiskt system tenderar att bli mer lika 
varandra. Bruket av liknande mönster vid skrivandet av olika tecken gör nämligen ett 
skriftsystem lättare att lära sig och att använda. Många är fallen där homogenitetsprincipen 
har verkat. Det mest slående är kanske det gotländska s. Långkvist-s var den enda runan i den 
vikingatida och medeltida runraden som bestod av fler än ett grafiskt element, om man 
bortser från stingningen, där inget av dessa hade full höjd. Denna egendomlighet torde ha 
givit upphov till behovet hos ristarna att modifiera den. Ett av försöken till att göra det ledde 
till skapandet av den gotländska s-runan. Åt den kommer jag att ägna ett följande avsnitt. Men 
även en annan runform skapades för att göra s-runans struktur mer lik de andra runorna, 
nämligen det s.k. stols-s, \s9\. 

Att långkvist-s modifieras på detta sätt beror också på en annan viktig princip, nämligen 
hasta + coda-principen. Den kan iakttas hos de allra flesta runformerna. Fridell (2011:76) har 
uppmärksammat att denna princip t.ex. ha spelat en betydande roll i skapandet av 
kortkvistvarianterna från långkvistrunorna. Denna princip ligger även till grund för två andra 
gotländska novationer: den gotländska m- och R-runan. Båda modifieras så att bara en kvist 
finns kvar på stavens höger- resp. vänstersida. Dock sprider sig dessa novationer inte, och den 
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sistnämnda är endast bevarad en gång. Det har jag delvis förklarat med alfabetets 
heterogenitetsprincip, som motverkar den motsatta homogenitetsprincipen och undviker 
svårigheter vid diskrimineringen av de olika tecknen, som kan uppstå när dessa blir för lika 
varandra. I fallet av det gotländska m sammanföll dess struktur med den spegelvända 
varianten av k-runan, d.v.s. att graftyperna \m4\ och \m5\ både kunde användas för antaget 
<m> och <k>, och att t.ex. \k1\ både kunde stå för <k> och <m>. Vad gäller \R2\ har jag 
antagit att det kan röra sig om en enskild ristares uppfinning, och samtidigt påpekat att dess 
struktur kan leda till fanemisk tvetydighet med \a3\, som också har en stigande kvist på 
stavens vänstersida, som når till baslinjen. \a3\ är mycket sällsynt i runinskrifter, men den 
används flitigt som handskriven runa. 

Både \m4\, \m5\ och \R2\ innebär en fanemisk förenkling, i och med att 
beståndsdelarna som graftyperna består av är färre än på t.ex. \m1\ eller \R1\. Andra fall av 
en sådan förenkling är \u5\ och \s3\. I själva verket verkar det som om strävan efter en 
förenklad struktur har spelat en förhållandevis liten roll jämfört med andra tendenser i 
runformernas utveckling. Även i dessa fall handlar det nämligen om mycket sällsynta 
graftyper, som trots sin enklare struktur inte har kunnat äventyra andra graftypers 
dominanta ställning. \u5\ bryter t.ex. mot  homogenitets- och hasta + coda-principen, 
eftersom den inte uppvisar någon stav, vilket ju är en högst ovanlig egenskap. Dessa två 
principer verkar i slutändan vara de viktigaste orsakerna både till runformernas utveckling 
och till att vissa graftyper endast har haft ett mycket begränsat bruk. Vid sidan av dessa kan 
vektorialitetsprincipen nämnas, vilken dock bara i liten utsträckning har påverkat 
utvecklingen och valet av graftyper. Varken för kortkvist-o eller a används graftyper med 
kvisten/arna tillagda i skrivriktningen. Ett fall där denna princip har verkat har vi dock, 
nämligen i utvecklingen från \s5\ till \s1\ (se nedan). 

6.2.2 Ristade runor, handskrivna runor, latinsk skrift och runkalendrar 

Men det är inte bara de tendenser som jag har behandlat i det föregående avsnittet som har 
bidragit till att nya graftyper och varianter har uppstått. Det har nämligen visat sig att andra 
faktorer också har spelat in. Vi har t.ex. kunnat konstatera att den latinska skriften från och 
med äldre högmedeltid har påverkat den gotländska runraden. Det kanske mest uppenbara 
beviset på detta inflytande är användningen av runor försedda med seriffer. Från att bara 
enstaka runor i en inskrift hade denna egenskap, har vi under 1300-talet och möjligtvis 
1400-talet exempel på inskrifter med prydligt utförda seriffer på alla runor. 

Två graftypsvarianter har jag tolkat som resultatet av påverkan från den latinska 
majuskelskriften, och nämligen {r1.19} och {r1.20}. På dessa två varianter är bågen och 
kvisten anslutna till varandra på ett annorlunda sätt, än på de andra varianterna av 
r-graftyperna. Bågen ansluter sig nämligen till staven och kvisten utgår från bågen. Det är en 
form som påminner mycket om ett versal-R och som jag inte har kunnat iaktta på Gotland 
förrän under äldre högmedeltid. Jag har däremot hittat medeltida gravhällar, som bär 
inskrifter ristade eller målade med latinska versaler, där man träffar på versal-R med en 
likadan utformning som {r1.19} och {r1.20}. Att r-runan skapades med den latinska versalens 
utseende i åtanke är tydligt, och att den latinska skriften under medeltiden har haft ett 
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inflytande på bruket av runorna är också bevisat. Dessutom kan nämnas att alla belägg på 
dessa varianter, med ett undantag, förekommer på gravhällar, d.v.s. i en kyrklig miljö, där 
inskrifter i det latinska alfabetet var vanliga och kan ha tjänat som förebilder. Troligt är det 
också att åtminstone vissa ristare kunde både runor och latinska bokstäver, vilket 
förekomsten av föremål med inskrifter på båda alfabeten tyder på. 

Ett annat samband som har visat sig vara av vikt för uppkomsten av vissa graftyper är 
det som föreligger mellan runinskrifter och handskrivna runkalendrar. Graftyper som verkar 
vara en produkt av detta samband är \h2\, \h3\, {e1.4}, \a3\, \n3\ och \n4\. 

 \h2\ och \h3\ verkar vara helt främmande för runbruket före högmedeltiden. De liknar 
i sitt utseende en av de tre runorna som man lade till runraden vid skapandet av 
gyllentalserien, d.v.s. tvímaðr. Av betydelse är då att ett av beläggen på \h3\ förekommer på 
den äldsta bevarade medeltida runkalendern, G 194. Denna graftyp används även rikligt i den 
gotländska runkalendern från 1328, just som näst sista gyllental. Att det finns ett samband 
mellan runinskrifter å ena sidan, och handskrift- och runkalendertraditionen å andra sidan, 
hittar vi tecken på även i en annan inskrift, G 105b, som är tydligt kopplad till både den 
latinska skriften och runkalendrarna. Där är för det första alla runor försedda med seriffer, för 
det andra används där inte bara \h3\, utan även {e1.4}, som är en annan runa hämtad från 
gyllentalserien, d.v.s. belgþór. \h2\ förekommer också rikligt i den gotländska runkalendern 
från 1328, både som gyllental och som vanlig h-runa med sitt fonetiska värde. Men likheterna 
mellan denna handskrivna runkalender och runinskrifterna i mitt material tar inte slut här. 

Det som är typiskt för \h2\ och \h3\ är att kvistarna når baslinjen, vilket bistavarna på 
den typologiskt äldre \h1\ aldrig gör. Denna egenskap påträffas däremot hos tre andra 
graftyper: \a3\, \n3\ och \n4\. Precis som \h2\ och \h3\ är dessa graftyper mycket sällsynta 
i runinskrifter, men väldigt vanliga i den gotländska runkalendern. Dessutom är \a3\ och 
\n3\ belagda tillsammans med \h3\, i den ovannämnda inskriften G 105b.  

Graftypen \h4\ är belagd en enda gång i hela mitt material. Den förekommer dock i 
efterreformatoriska inskrifter i Dalarna och Norge. Andreas Nordby (2001) som har studerat 
de sistnämnda håller det för sannolikt att denna runform är av litterärt ursprung, d.v.s. 
skapad under inflytandet av efterreformatoriska runologiska arbeten. Om denna teori 
stämmer och även gäller vårt gotländska belägg, har vi att göra med ännu en faktor, som har 
bidragit till nya graftypers uppkomst. 

6.2.3 Varifrån kommer den gotländska s-runan? 

Att ställa en sådan fråga kan verka underligt, eftersom man kan tycka att svaret ges i själva 
benämningen på runformen. Men det jag menar är i första hand inte runans geografiska 
ursprung, utan dess grafiska ursprung. Jag menar att det gotländska s har utvecklats från en 
annan runform och att dess utveckling har påverkats av och följt vissa principer, som dels har 
kunnat iakttas hos andra runformer, och dels även i andra alfabets utveckling. Men eftersom 
dessa tendenser varken är alfabetsberoende eller geografiskt betingade, kan även runformens 
geografiska ursprung ifrågasättas. 
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Min hypotes är att det gotländska s, i den form som blir mest spridd, nämligen \s1\, har 
utvecklats från den graftyp som var mest använd innan \s1\ slog igenom, d.v.s. långkvist-s 
\s7\. Den process som jag har förslagit består av följande mellansteg: 

 
 

s ô w ã ä 
\s7\ \s5\ \s2\ \s1\ {s1.2} 

(t.ex.) 

Figur 6.1 - Den gotländska s-runans utveckling. 

Dessa steg förklaras med olika utvecklingstendenser inom alfabetet. Saknaden av en stav i full 
höjd hos \s7\ rättas till genom att förlänga dess högra led. På detta sätt tillämpas 
homogenitetsprincipen och hasta + coda-principen. Denna övergång stöds empiriskt av att de 
äldsta exemplen på gotländskt s, från tidig medeltid, är av typ \s5\. Dessa belägg förekommer 
dessutom tillsammans med flera belägg på \s7\. Det andra steget innebär att 
vektorialitetsprincipen verkar på \s5\, som så att säga blir spegelvänd, så att kvistarna är 
tillagda i skrivriktningen. Sista steget på graftypsnivå innebär att \s2\ ristas med överkorta 
kvistar. Produkten av denna ändring är slutligen den graftyp som slår igenom och ersätter 
\s7\, d.v.s. \s1\. Denna graftyp innebär en rad fördelar gentemot de andra. Hos den samlas 
nämligen olika viktiga tendenser som verkar i runalfabetet: hasta + coda-principen, 
vektorialitetsprincipen, homogenitetsprincipen och tendensen till ökad effektivitet vid 
skrivandet, d.v.s. facilitation, då dess struktur följer samma mönster som andra graftyper. På 
variantnivå finns det sista steget i processen som illustrerades ovan. Varianterna med lutande 
högra kvist kan nämligen placeras i slutet av denna utvecklingen och liknar ännu mer de 
andra graftyperna. Ingen graftyp består nämligen av en lodrät kvist, utan bistavarna är alltid 
lutande. Med andra ord kan vi här återigen iaktta effekterna av homogenitetsprincipen. 

Men är \s1\, \s2\ o.s.v. verkligen gotländska graftyper? De ovannämnda tendenserna är 
inte bundna till ett visst geografiskt område och kan ha verkat på andra ställen också. 
Exempelvis användes ju stols-s i olika landskap. Det har på samma sätt visat sig att grafer med 
en struktur lik \s2\, \s4\ och \s5\ är belagda i flera medeltida inskrifter i både Närke och 
Småland. Enligt Meijer (2005:25 f.) ska till och med 26 belägg på gotländskt s (som han kallar 
stupat stols-s) finnas från vikingatiden. Liknande utvecklingar som den ovan beskrivna har 
alltså sannolikt ägt rum även i andra svenska landskap, samtidigt som det är på Gotland som 
dessa "gotländska" graftyper blir så spridda att de nästan helt ersätter det äldre långkvist-s. 
En benämning som inte anknöt till något geografiskt område, utan bara till runformens 
utseende vore egentligen att föredra. 

6.3 Om vissa graftypers geografiska spridning 

I ramen för denna uppsats har jag tyvärr inte kunnat titta närmare på graftypernas 
geografiska spridning. Ändå har det för vissa av dem varit nödvändigt att antingen jämföra 
deras bruk på Gotland med andra svenska landskap och andra nordiska länder, eller att 
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undersöka deras fördelning i Gotlands olika socknar. Här kommer jag att sammanställa några 
av mina anmärkningar angående dessa geografiska förhållanden. 

Särskilt intressant ur denna synpunkt är det gotländska m. De flesta beläggen på \m4\ 
och \m5\ finns på Gotlands östra del. Det verkar alltså som om det på den delen av ön har 
funnits en runtradition, inom vilken denna novation lättare kunde spridas jämfört med öns 
västra del, där långkvist-m i stället var den allmänt använda formen, kanske på grund av ett 
starkare inflytandet från fastlandet. Att bruket av det gotländska m var koncentrerat på denna 
del av ön bekräftas av att dessa graftyper användes längre just i de central-östliga socknarna. 
Alla de senmdeltida beläggen finns nämligen i detta område, vilket man kan se på kartan i 
avsnitt 4.13. 

Graftypen \R2\ är grafiskt sett kopplad till det gotländska m och förmodligen skapad 
efter dess förebild. Som jag redan har nämnt finns det bara ett belägg på denna graftyp. I 
inskriften i fråga förekommer tyvärr inget m. På basis av ett enda belägg kan man förstås inte 
dra några säkra slutsatser, men intressant är dock att \R2\ förekommer i samma del av ön, 
där de allra flesta exemplen på \m4\ och \m5\ är belagda, nämligen på östra Gotland och mer 
specifikt i Norrlanda socken, alltså mycket nära Dalhem där vi hittar ett av de äldsta exemplen 
på gotländskt-m. 

En annan gotländsk novation som verkar ha varit koncentrerad i ett speficikt område är 
\L1\. Området i fråga är öns syd-västra del. Annars är graftypen belagd på Sigraivs 
Åkirkebyfunt, funnen på Bornholm. Det är intressant att notera att en till inskrift signerad av 
Sigraiv finns i samma del av Gotland, och att en annan till honom attribuerad inskrift hittades 
inte långt därifrån. 

Möjligt inflytande från Danmark eller Västergötaland kan identifieras i bruket av \e2\ 
och \d3\. Utanför Gotland verkar de nämligen vara typiska för reliefhuggna inskrifter. 
Runinskrifter ristade med denna teknik förekommer emellertid inte på Gotland under 
medeltiden. Det är då möjligt att dessa graftyper har hämtats från runtraditioner som fanns i 
andra områden. 

Slutligen verkar egendomliga geografiska kopplingar föreligga mellan två gravhällar i 
Rute socken och några engelska gravhällar som ligger i Bakewell kyrka, Peak district. G 319 
och G 322 har nämligen två korsformer som är unika för Gotland, men som förekommer i det 
engelska området. På G 322 har vi även den enda förekomsten av s.k. kortkvist-R, \R3\, i det 
medeltida gotländska runmaterialet. Denna graftyp förekommer mycket sparsamt på Gotland 
under vikingatiden och används annars inte alls under yngre perioder. Kortkvistrunorna var i 
allmänhet föga förekommande på det svenska fastlandet, och kom i bruk mest i västra Norge 
och på de brittiska öarna. 

6.4 Graftyper och ristningsmaterial 

I kapitel 5 har jag kartlagt bruket av vissa graftyper i förhållande till vilket material dessa är 
ristade i. Det har för det första visat sig att det fanns en stor skillnad om man ristade i sten 
eller om man skar runor i puts, metall eller trä. Medan det inte verkar finnas graftyper som 
endast användes i steninskrifter, är en del graftyper specifika för inskrifter utförda i andra 
typer av material. Detta gäller de följande kantiga graftyperna: \f4\, \v4\, \u2\, \u3\, \þ3\, 
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\þ4\, \þ6\, \ð3\, \r3\, \r9\, \k4\, \k5\, \g5\, \b2\, \b4\, \b5\, \p2\, \m7\. Deras "brutna" 
form kan bero på den större kontroll på ristningsredskapet som krävdes för att skära rundade 
linjer, och vara resultatet av ett försök att åstadkomma sådana drag. Något som tyder på det 
är förekomsten av graftyper som både har en rundad och en kantig del, t.ex. \b4\ och \b5\. 

Förhållandena är delvis annorlunda vad gäller andra kantiga graftyper, d.v.s. \r2\, \r6\ 
och \r7\, samt de varianter av f-, u-, k-, g-, m- och R-graftyperna som består av raka kvistar i 
stället för böjda sådana. Dessa används nämligen i olika typer av material, inklusive sten. 
Samtidigt har det visat sig att de bara användes mycket sparsamt i steninskrifter, och att de 
däremot kom i bruk företrädesvis i puts-, metall- och träinskrifter. Samtidigt är det intressant 
att notera att majoriteten av beläggen på de ovannämnda graftyperna som förekommer i 
dessa material, med undantag av \R1\ faktiskt tillhör varianterna med böjda kvistar. Det 
innebär att de böjda varianterna användes oftast, även i puts, metall och trä. 

Ett fall där man på grund av de använda graftyperna kan undra om ristaren var van att 
arbeta med andra typer av material är G 56. En målad inskrift som uppvisar flera graftyper 
och varianter som annars exklusivt eller företrädesvis användes i träinskrifter: \þ4\, \r2\, 
{f1.2}, {f1.4} och {k1.2}. G 56 består av söndagsrunorna fuþorkh upprepade ca 20 gånger, 
vilket påminner om söndagsrunorna som ristades på runstavarna, exempelvis den s.k. 
Nyköpingsstaven, där de upprepas 27 gånger. Frågan uppstår om upphovsmannen till G 56 i 
sitt val av graftypsvarianter inte har påverkats av sin vana att utföra inskrifter i trä, eller till 
och med att rista runstavar. 

Sista delen av kapitel 5 har jag ägnat åt de stungna varianterna. Av de som har ett 
vågrätt streck i stället för en punkt eller en cirkel förekommer de följande inte alls i 
steninskrifter: {v1.2}, {v4.1}, {g2.3}, {g5.1}, {p1.5} och {p1.9}. De resterande varianterna, d.v.s. 
{y1.5}, {e1.2}, {z1.1}, {d1.3} och {d1.4} används företrädesvis i puts-, metall- och träinskrifter. 
I dessa material saknas däremot helt varianter stungna med en cirkel. 

7. Diskussion och framtida forskning 

Jag vill avsluta uppsatsen med några reflektioner om undersökningens resultat och möjliga 
utvecklingsvägar i forskningen kring medeltida runor.  

Genomgången av Gotlands medeltida inskrifter har visat att teckenuppsättningen som 
stod till runristarnas förfogande präglades av en otroligt stor variation. Att studera denna 
variation på ett systematiskt sätt är viktigt inte minst för runformernas identifiering, som 
utgör det första steget i processen mot en inskrifts tolkning, d.v.s. dess läsning och 
translitterering. Man ska alltså, med Palms term (Palm 2001:112 ff.), först diskriminera 
graferna, för att sedan se vad inskriften i fråga kan säga om språket den är avfattad på och om 
dess omvärld. Men diskrimineringen av grafer måste baseras på en typologisk klassificering 
av dessa. Detta  hänger ihop med de frågor som jag ställde i inledningen till kapitel 4: vad är 
det som gör t.ex. en a-runa till just en a-runa? Hur ska den translittereras? Är dess grafiska 
distinktiva drag som är det avgörande, eller är det vilket grafem den tros realisera? Som jag 
nämnde i inledningarna till kapitel 3 och 4 är svaren på dessa frågor inte alls självklara. Allt 
detta för med sig viktiga implikationer för vilka syften inskrifternas translittereringar kan 
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användas till inom forskningen, och detta gäller naturligtvis inte bara medeltidsrunologin. I 
min uppsats har jag försökt utarbeta en graftypologisk modell för att på ett objektivt sätt 
beskriva graferna i mitt material och kategorisera dem i graftyper och graftypsvarianter, men 
jag har bara marginellt rört de ovannämnda frågorna. 

Det vore önskvärt att man arbetade mot en konsensus om vilken graftypologi man ska 
använda för att beskriva runbelägg, och att denna typologi låg till grund för 
translittereringarna,29 så att dessa t.ex. skulle kunna användas i komparativa studier av 
runformer från olika geografiska områden och olika tidsperioder. Även studiet av runformer i 
relation till deras grafemstatus skulle tjäna på att det fanns en tydligare skillnad mellan 
translittereringar gjorda på basis av grafiska kriterier, och transkriberingar baserade på 
grafematiska analyser av ett visst runmaterial. Som parallell till detta kan nämnas 
diskussionen inom filologin om olika utgåvetyper och de problem angående 
textreproduktionen som man som utgivare av äldre texter ställs inför (se t.ex. Haugen 
1995:69 ff.). Som sagt har vissa runologer problematiserat dessa frågor (t.ex. Spurkland 
1991:19 ff. och s. 60, Dyvik 1996:8 f. och Seim 1998:20 ff.), men mycket återstår att göra. 

Förutom att kartlägga den variation som föreligger i de gotländska medeltida 
runformerna har jag även försökt att ge förklaringar till denna variation. De perspektiv ur 
vilka jag har sökt göra detta är olika, men ändå har den föreliggande undersökningen vissa 
begränsningar. För det första har jag som nämnts arbetat med fotografier, och även om jag 
har varit noga med att utesluta tveksamma belägg ur undersökningen så vore en inspektion 
på plats av samtliga inskrifter det ideala arbetssättet. För det andra behandlas här bara en del 
av Sveriges medeltida runmaterial. Detta innebär att de förklaringar som jag har givit och de 
kulturella samband som jag har påpekat, t.ex. mellan runalfabetet och den latinska skriften, 
inte automatiskt kan anses gälla utanför Gotland. Dessa föklaringar skulle kunna kompletteras 
och andra okända samband skulle säkert upptäckas om man utvidgade perspektivet både 
geografiskt och kronologiskt. Jämförelser med runbruket i andra svenska landskap och i 
övriga Norden, vilket jag här bara har rört i förbigående, skulle ge en mer komplett bild av de 
olika medeltida runtraditionerna. En nogrannare jämförelse med de vikingatida runformerna 
skulle också möjliggöra en säkrare kartläggning av de medeltida runformernas ursprung, 
utveckling och användning. 

Ytterligare en aspekt som vore intressant att analysera vidare är i vilken utsträckning 
språkliga förhållanden har bidragit till skapandet av nya graftyper. Med andra ord vore det 
intressant att undersöka de nya graftypernas grafemstatus, för att se om dessa realiserar egna 
grafem eller om de så att säga intar en allografisk funktion, i förhållande till de redan 
existerande graftyperna. Ett annat perspektiv som jag inte har kunnat ta med i denna uppsats 
hänger samman med inskrifters innehåll och genre. Spelar dessa faktorer någon roll i valet av 
vilka graftyper och graftypsvarianter som används? 

En rad intressanta frågor finns alltså kvar att besvara om de medeltida runformerna och 
mer allmänt om det svenska medeltida runmaterialet, som jämfört med runmaterialen från 
andra perioder har fått förvånansvärt lite uppmärksamhet. 
 

                                                           

29 Naturligtvis skulle vissa distinktioner mellan olika runrader, t.ex. den urnordiska gentemot långkvistrunor 
gentemot stavlösa runor o.s.v., säkert behöva göras. 
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