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Vikingatida och medeltida 
skrifttraditioner: 

Några iakttagelser med 
utgångspunkt i det svenska 

runmaterialet
Magnus Källström

Abstract
The aim of this paper is not to give a full description of how the runic alphabet 
was used and developed in different parts of Scandinavia in the two periods 
in question, but rather to present a few selected cases that can shed light on 
one or two important issues relevant to the long history of runic script. Most 
of the examples are taken from Sweden. They comprise inscriptions which are 
either unpublished or have been ignored in the discussion of the development 
of runic script. The topics touched upon include the relationship between the 
long-branch and short-twig runes, the adoption of h as a way of denoting 
fricative g, the origin of some of the characters used in the medieval writing 
system and differences of runic tradition in various parts of Sweden.

Keywords: Runic alphabet, transitional runic inscriptions, the younger futhark, 
long-branch runes, short-twig runes, Birka, medieval runes, fricative g, runic 
literacy, Sigtuna, Uppland, Västergötland

Runalfabetet har använts under en mycket lång tid och över ett relativt 
stort område. Det är därför inte särskilt konstigt att det har genomgått 

många förändringar och att utvecklingen tagit olika vägar på olika 
platser. Den mest radikala omformningen skedde i Norden i början av 
vikingatiden med bland annat en kraftig reduktion av antalet runtecken, 
men också genom skapandet av nya parallella varianter.
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Syftet med detta bidrag är inte att ge en fullständig översikt av de 
vikinga tida och medeltida skrift traditionerna, utan att göra ett antal 
utvalda nedslag och ta upp några av de problem ställningar som rör 
utveck lingen av runorna som skriftsystem under dessa perioder. Utveck-
lingen måste givetvis ses i ett övergripande nordiskt perspektiv, som 
inklu derar de nordiska bosättningarna i både öst och väst. En sådan 
under sökning skulle dock bli alldeles för omfattande. Jag har därför valt 
att utgå från det svenska materialet med ett antal exempel som illustrerar 
olika problem ställningar. Flera av dessa inskrifter är nog relativt okända 
och de har därför sällan eller aldrig utnyttjats i diskussionen. Även om 
utgångspunkten har varit företeelser från svenskt område kan dessa 
iakttagelser förhoppningsvis också kasta ljus över utvecklingen på annat 
håll. 

Uppkomsten av den 16-typiga futharken
En lika viktig som svårbemästrad fråga handlar om övergången från 
den äldre 24-typiga runraden till den 16-typiga variant som användes 
under vikingatid och större delen av medeltiden. Framför allt har man 
diskuterat om den vikingatida futharken har uppkommit genom en stegvis 
utveckling av det äldre systemet eller om den har skapats momentant 
genom någon sorts reform (se t.ex. Schulte 2009, Stoklund 2010). Båda 
teorierna bygger egentligen på ett mycket begränsat material, där ett fåtal 
inskrifter och ibland till och med något enstaka belägg har fått utgöra 
hela bevismaterialet. Förmodligen behövs ett ganska stort nytillskott 
av väldaterade fynd från den aktuella perioden innan dessa frågor kan 
avgöras med någon större säkerhet.

Det verkar dock rimligt att omstöpningen av skriftsystemet började 
med förändringar inom den 24-typiga runraden men att det sista steget, 
där tecken antalet bestämdes till just 16 med ett antal bestämda funktioner, 
togs av en liten grupp människor med kontakter och möjligheter att sprida 
dessa nya idéer (jfr Grønvik 2001, 61–83, Knirk 2010, 188 f.). Var och när 
detta skedde vet vi inte säkert, men det runristade skalltaket från Ribe i 
Dan mark, numera daterat till cirka 725–750, är förmodligen inte alltför 
avlägset i vare sig tid eller rum (jfr Grønvik 2001, 80 f.; den reviderade 
dateringen enligt Søvsø i denna volym, jfr Stoklund 2010, 240). Detta fynd 
visar hur som helst att det vikingatida runsystemet har funnits färdig-
utbildat i Syddanmark senast i mitten av 700-talet. Vid samma tid har 
förmod ligen den äldre runraden också gått ur bruk. Visserligen kan äldre 
run former dyka upp senare, men det verkar då alltid vara med speciella 
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syften. Ett sådant exempel är de två raderna med äldre runor på baksidan av 
Rökstenen (Ög 136), där dessa används som en sorts lönnskrift. Samtidigt 
måste man komma ihåg att denna lönnskrift faktiskt bara är belagd här 
och att den därför knappast har varit särskilt spridd. Ett annat exempel 
är D-runan på Ingelstad hällen (Ög 43) i Östergötland, som sannolikt ska 
uppfattas som en begreppsruna och som ett ideogram för mansnamnet 
Dagʀ (SRI, 2: 43). Också detta fall är ganska isolerat, även om det kan finnas 
ytterligare några förekomster av denna typ av begreppsrunor. Slutligen 
är det väl inte omöjligt att de äldre teckenformerna kan ha använts som 
magiska tecken, utan att man egentligen kände eller tog hänsyn till 
deras ursprungliga ljudvärden. En sådan användning föreligger möjligen 
på den amulett, som 1993 påträffades vid en arkeologisk undersökning 
vid Hovgården på Adelsö i Uppland (U NOR1994;26A). Det är dock inte 
uteslutet att det här kan röra sig om ett hittills otolkat lönnskriftssystem, 
vilket likheten med de bekanta amulettinskrifterna från Gorodišče i Ryss-
land skulle kunna tyda på (se bilder i Melnikova 2001, 181–189, 440).

I en av de tidigaste varianterna med yngre runor användes fortfarande 
några av de delvis mer komplicerade runformerna från den äldre 
futharken: A a, h A, H H och M M. Vi känner denna tecken uppsättning 
främst genom några runstenar på Fyn, bl.a. den berömda Helnæs stenen 
(DR 190). Dessa runor blev med tiden ersatta av de enklare former som 
möter på den själländska Gørlevstenen (DR 239), där dock â-runan fort-
farande har formen A. Däremot finns det skäl att ifrågasätta om det före-
kommer några säkra exempel på inskrifter i den yngre futharken som 
inne håller urnordiska teckenformer utöver de 16 runor som finns i den 
vikinga tida run radens tecken upp sättning. 

I litteraturen figurerar ett antal sådana inskrifter. Till dessa hör den 
stora runbildsten, som ligger framför altaret i Gothems kyrka på Gotland 
(G  157), där man har antagit en g-runa av urnordisk typ (G), fastän 
resten av inskriften verkar bestå av kortkvistrunor (fig. 1).1 I Gotlands 
runinskrifter (SRI, 12: 47) translittereras inskriften på följande sätt: 

…uþurfra!ta2gR-u-£a…

Något försök till tolkning har inte gjorts trots att det av stavelsestrukturen 
framgår att det bör röra sig om en meningsgivande inskrift. Det är dock 
frågan om det X-formiga tecknet verkligen ska uppfattas som en runa. 

1  Runan a har visserligen formen a med dubbelsidig bistav, men denna är närmast att 
betrakta som normalformen i de gotländska runinskrifterna med kortkvistrunor (se 
Johnsen 1968, 93, Källström 2012, 122).
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Ett liknande tecken förekommer nämligen i en del andra sammanhang, 
t.ex. i slutet av inskriften på Kärnbostenen (Sö 176, se SRI, 3: plansch 85), 
vilken liksom G 157 är ristad med kortkvistrunor. Även på den av Åsmund 
Kåres son signerade Gs 13 Söderby, Valbo socken, i Gästrikland finns två 
liknande tecken (se SRI, 15.1: plansch 9). 

Redan Carl Säve har uppfattat krysset på Gothemsstenen som ett skilje-
tecken (se referat i SRI, 11: 47), något som senare också har föreslagits av 
Lis beth Imer (2007, ”Katalog”, 133). Jag skulle dock snarare vilja se det som 
ett avslutnings tecken, vilket är den funktion som motsvarande tecken har 
på Kärnbo stenen. På stenen i Gothems kyrka ser man också att det är ett 
större avstånd på ömse sidor om det X-formiga tecknet än mellan runorna 
i inskriften, vilket är ett starkt indicium på att det inte alls rör sig om en 
runa. Dessutom är runorna till höger om tecknet ristade från höger till 
vänster, medan de som står till vänster har motsatt läsriktning; det senare 
framgår tydligt av u-runan. Inskriften ska i så fall i stället läsas på följande 
sätt:

…£o£kubR G …uþurfrata

Någon säker tolkning är inte möjlig att ge, men beträffande runföljden 
…uþurfrata är det frestande att tänka sig ett släktskapsord [br]ōður eller 
[m]ōður följt av ett namn i genitiv. Det senare skulle vara mansnamnet 
fornsvenska Frænde (SMP, 2: 124–27), även om man då kanske hade väntat 
sig en skrivning med åsruna.2 Andra tolkningsmöjligheter skulle också 

2  På Pilgårdsstenen, G 280, som också är ristad med kortkvistrunor, verkar en särskild 

Fig. 1. Inskriften på runbildstenen G 157 i Gothems kyrka, Gotland. Foto: Raymond 
Hejdström (Runverkets fotosamling, Riksantikvarieambetet, Stockholm).
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kunna diskuteras, men jag menar att det står klart att inskriften från 
Gothems kyrka inte innehåller någon runa av urnordisk typ, utan att det 
rör sig om en inskrift med enbart kortkvistrunor.

Ett liknande exempel finns på Rävsalsstenen i Bohuslän (Bo KJ80), där 
man har tvistat om det inledande namnet innehåller en w- eller þ-runa. Att 
läs ningen þ måste äga företräde fastslogs visserligen redan på 1940-talet 
(se Andersen 1947, 306–08), men genom att Krause i sin utgåva 1966 höll 
fast vid tolk ningen av namnet som (gen.) Hariwulfs (Krause och Jan kuhn 
1966, 184 f.) har den felaktiga w-läsningen levt vidare.3 Inskriften bör 
alltså åter ges som Hariþulfs * staina[R], vilket kan tolkas som Hrīðulfs 
(eller med ett omkast nings fel: Hræiðulfs) stæinaʀ (beträffande tolk ningen 
av namnet se Allén 2007). Rävsals stenen inordnar sig då också utan 
problem i den äldsta gruppen av inskrifter med lång kvist varianten av den 
16-typiga futharken, den s.k. Helnæs gruppen. 

Andra inskrifter som skulle behöva granskas på nytt mot bakgrund av 
de ovan nämnda exemplen är bl.a. Sölvesborgsstenen (DR 356) i Blekinge 
(kan verkligen inte den antagna w-runan ha varit b?) och runstenen från 
Vatn (N KJ68) i Norge (hur säker är egentligen läsningen av o-runan?). 
Kanske kan en sådan granskning visa att det trots allt råder en ganska 
skarp skiljelinje mellan de inskrifter som har ristats med den äldre 
24-typiga futharken och dem som tillhör det yngre systemet, vilket i så 
fall är ett mycket viktigt konstaterande.

Långkvistrunor och kortkvistrunor
Exemplen ovan leder oss in på förhållandet mellan de olika varianter av 
den yngre futharken som har varit i bruk under vikingatiden. Från hand-
böckerna känner vi igen termer som långkvistrunor, kortkvistrunor och 
stavlösa runor. Indelningen och beteckningarna är som bekant moderna 
upp finningar och gränserna mellan varianterna kan ibland vara flytande. 
Sam tidigt är de inte helt gripna ur luften utan fångar åtminstone under 

beteckning för /ã/ saknas (biarfaa biartfānn, kua[m]u kvāmu). I inskriften har man tidigare 
också läst ordet siso, vilket har tolkats som ett demonstrativt pronomen (se Snædal 2002, 
54 med hänvisningar), men i den läsning som hävdas i manuset till tredje delen av Gotlands 
runinskrifter lämnas den sista runan oidentifierad. På spjutspetsen från Svenskens (G 225) 
förekommer dock en runföljd oþn som har tolkats som ett omkastningsfel för þon þann.
3 Se t.ex. Peterson 1992, 94 f. — Stenen undersöktes 1996 av Helmer Gustavson, som fram-
håller att runan är ”i det närmaste […] bevarad i hela sin höjd” och att ”den bör läsas som 
þ, inte som w” (Gustavson 1996). Jag har vid en egen granskning den 29 april 2011 kommit 
till samma resultat.
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äldre vikingatid en del av de variationer i runbruket som kan iakttas i 
olika delar av Skandinavien.

Det som vi i dag kallar långkvistrunor verkar under vikingatidens två 
första århundraden ha dominerat i Danmark, medan kortkvistrunorna är 
typiska för Sverige och Norge. På nutida svenskt område finns ett fyrtiotal 
inskrifter med kortkvistrunor, som av olika skäl kan dateras till 800- eller 
900-talen. Av dessa utgörs cirka 30 av runstenar. Stenarna förekommer 
i stort sett över hela landet, även om de är något mer frekventa i några 
landskap som Östergötland, Gotland och Uppland (fig. 2). Dessutom finns 
ett tiotal inskrifter med kortkvistrunor på lösföremål, vilka i huvudsak 
uppträder i samma områden som stenmonumenten.

Inskrifter med enbart långkvistrunor är däremot mycket sällsynta på 
nutida svenskt område under denna period, och bland steninskrifterna är 
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Fig. 2. Den geografiska spridningen av inskrifter med kortkvistrunor före c:a år 1000 i 
Sverige. Karta: författaren.
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det endast ett fåtal som är ristade med denna variant. Hit hör ett fragment 
från Finsta i Skederids socken i Uppland som har tydliga beröringspunkter 
med den danska Helnæsgruppen (Källström 2007b, 2012), samt U 10 Dal-
by, Adelsö socken, som förmodligen också är ganska tidig (se Nordén 
1943, 219–22). Från Sydsverige (och gammalt danskt resp. norskt område) 
stammar Örja stenen (DR 333) och den nyfunna runstenen vid Färlöv 
(DR NOR1998;21) i Skåne samt den ovan nämnda Rävsal stenen (Bo KJ80) i 
Bohus län. Möjligen ska också inskriften på Roesstenen från Gotland (G 40) 
och Sölves borgs tenen (DR 356) i Blekinge räknas till denna grupp. Slående 
är att dessa stenar så gott som uteslutande uppträder i kustbygderna (fig. 
3) och aldrig i inlandet som runstenarna med kortkvistrunor gör. De fåtal 
in skrifter på lösföremål med inskrifter som kan karakteriseras som lång-
kvist runor följer samma mönster.
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Fig. 3. Den geografiska spridningen av inskrifter med långkvistrunor före c:a år 1000 i 
Sverige. Karta: författaren.
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Det har sagts att de båda varianterna ofta förekommer blandade med 
var andra och att det därför kan vara felaktigt att göra en skarp åtskillnad 
mellan systemen (Barnes 2006). Ett tydligt exempel på sådan blandning 
förekommer som bekant på Sparlösastenen i Västergötland (Vg 119), 
men den framstår från svensk synpunkt som ett unikum. Under 800- 
och 900-talen är nämligen ”blandinskrifter” mycket sällsynta om man 
tar hänsyn till att vissa runformer är gemensamma för båda systemen. 
Runorna n, a och o med dubbelsidiga bistavar kan nämligen lika gärna 
ingå i kortkvistsystemet på samma sätt som o-runan med ensidiga bistavar 
är en naturlig del av långkvistrunesystemet fram till slutet av 900-talet. 
Av de cirka 40 kortkvistruneinskrifter som är kända från dagens Sverige 
är det endast i ett knappt tiotal som det finns inslag av entydiga lång kvist-
runor och då i regel bara något enstaka tecken.

Av spridningskartorna kan man få intrycket av att de båda varianterna 
av den yngre futharken nästan har uteslutit varandra på svenskt område, 
men med tanke på det ganska begränsade materialet kanske denna bild 
är skenbar. Det finns dock åtminstone en plats där de båda varianterna 
har före kommit sida vid sida, nämligen handels platsen Birka i Mälaren. 
Denna stads bildning existerade från mitten av 700-talet fram till omkring 
970, då den lades öde. Detta gör att inskrifter påträffade inom det gamla 
stads området (”Svarta jorden”) grovt kan dateras till äldre vikinga tid, 
även om vi saknar närmare uppgifter om fynd för hållandena.

Från Birka finns för närvarande 18 inskrifter kända, varav åtta utgörs av 
frag ment av runstenar, medan de övriga är ristade på lösföremål. En run-
sten från Björkö by, som ligger ett stycke ifrån den vikingatida staden, kan 
med ledning av ornamentiken dateras till senare hälften av 1000-talet.4 De 
övriga är påträffade inom det gamla stadsområdet och tillhör följakt ligen 
en äldre tid.5 Med tanke på hur få inskrifter från tiden före tusenårs skiftet 
som är kända från svenskt område, utgör detta en påfallande kon cen-
tration av runfynd från vikingatidens två första århundraden.

Runstenarna från stadsområdet verkar till övervägande del ha varit 
ristade med kortkvistrunor, medan föremålsinskrifterna ger en betyd-
ligt brokigare bild. Kortkvistrunorna tycks dock även ha dominerat 
inom denna grupp. Som exempel kan nämnas ett litet täljstens stycke 

4 I februari 2013 kunde det konstateras att samtliga tio runstensfragment som har påträffats 
i Björkö by (U 6, U 7, U 8 samt tre senare påträffade fragment) utgör delar av en och samma 
sten (se den preliminära redogörelsen i Källström 2013b).
5 U 4, U 5 och U 9. Av de åtta fragment som har upptagits under U 9 döljer sig rester av fem 
olika runstenar. Tre fragment har passning och ett (SHM inv. nr 14134) är sannolikt ingen 
runsten, utan en slipsten.
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(U Fv1921(2);14, fig. 4), som ska ha påträffats i den södra delen av Svarta 
jorden och som införlivades i Historiska museets samlingar 1920 (SHM 
inv. nr 16481). Inskriften lyder (enligt min läsning 2007): …Rfahok * 
£ukula6 och bör av fördelningen av vokal- och konsonan trunor att döma 
vara menings givande, även om det är svårt att ge någon entydig tolkning.7

Ett annat intressant fynd är ett runristat bryne av sandsten som också 
ska ha framkommit i Svarta jorden (U Fv1913;276, fig. 5). Även detta 
är ett gammalt fynd som inköptes till Historiska museet redan 1913 
(inv. nr 14981), men som av någon anledning aldrig har figurerat i den 
runologiska diskussionen. Den främsta anledningen är givetvis att det 
inte har blivit publicerat. Inskriften består av en urnordisk o-runa följd 
av runföljden (þuft. Rent teoretiskt skulle detta kunna vara en urnordisk 

6 Bistaven i den sjunde runan är något otydlig och det är möjligt att runan ska läsas som r.
7 Det är exempelvis inte omöjligt att fa svarar mot presens eller imperativ av verbet fā 
’gripa; skaffa’, medan hok (som p.g.a. åsrunan måste innehålla ett nasalt element) kan 
återge ackusativ formen av en motsvarighet till fornsvenska hanker. Detta var under 
medeltiden bl.a. en beteckning för ett vidjeband som användes för att förtöja båtar eller 
binda samman störarna i en gärdesgård (se Schlyter resp. Söderwall, s.v. hanker).

Fig. 4. Täljstensstycke med inskrift med kortkvistrunor funnet i Svarta jorden på Björkö, 
Adelsö socken (U Fv1921(2);14). Foto: ATA 1938.
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inskrift, eftersom de senare runorna har i stort sett samma form både i 
den 24-typiga futharken och i långkvistvarianten av den yngre runraden.8 
Fynd för hållandena — så långt vi nu känner dem — talar dock för att den är 
vikinga tida. Runföljden (þuft skulle mycket väl kunna svara mot sub stan-
tivet þyft f. ’tjuvnad’, medan funktionen hos den urnordiska o-runan är 
mera oklar. Det ligger dock nära till hands att tänka på en begrepps runa, 
som i så fall borde svara mot ordet ōðal ’odal’.

Som ett tredje exempel från Svarta jorden vill jag nämna en runristad 
bennål, som påträffades 1924 (U ANF1937;172, SHM inv. nr 17473). Fyndet 
pub licerades 1937 av Arthur Nordén (1937, 171–76), på vars uppgifter och 
läsning alla senare omnämnanden i litteraturen bygger. På nålen finns två 
rader med runor, varav den ena är ganska hårt åtgången. Den andra är 
däremot relativt oskadad och bör snarast läsas: þura * ishaþiR * li!r (fig. 
6).9 Runorna tillhör genomgående lång kvist varianten av den yngre run-

8 Det bör nämnas att den spetsiga bistaven i þ-runan påminner mer om de varianter av 
detta tecken som förekommer i inskrifter med den äldre runraden, även om den där är 
relativt sällsynt (se sammanställning hos Odenstedt 1990, 31–34).
9 Nordén (1937, 174) återger det sista ordet som liik, men denna läsning är uppenbarligen 
felaktig. Jag fann vid min egen undersökning den 9 november 2009 att man i stället för ik 
av allt att döma bara ska läsa ett runtecken. Detta tecken består av en rak huvudstav som 
inte når ända upp till den övre ramlinjen. Till höger om denna huvudstav utgår en ganska 

Fig. 5. Runristat sandstenbryne funnet i Svarta jorden på Björkö, Adelsö socken 
(U Fv1913;276). Foto: ATA 1938.



Vikingatida och medeltida skrifttraditioner • 111

Futhark 4 (2013)

raden. På nålen finns också en hjortfigur, som Nordén lägger till grund 
för dateringen av föremålet. Han menar att denna kopierats från något 
av de s.k. ”Birka mynten”, som han med stöd av äldre litteratur daterar 
till tiden 870–900 (Nordén 1937, 171). Nålen har därför senare antagits 
härröra från tiden omkring 900 (jfr t.ex. Imer 2007, ”Katalog”, 21). Det 
bör dock noteras att den myntt yp som Nordén använder för sin datering 
sedan länge är om daterad till cirka 825 (se Malmer 1966, 209). Om det 
stämmer att hjort figuren har kopierats från något av dessa mynt är det 
möjligt att det i stället rör sig om en 800-talsinskrift och i så fall kanske 
det hittills äldsta daterbara föremålet med långkvistrunor i Mälardalen. 
Sam tidigt måste man komma ihåg att dateringen av mynttypen givetvis 
endast ger en möjlig terminus post quem för tillkomsten av ristningarna 
på ben nålen och att de givetvis kan vara senare.

Att vi finner en så stor variation i den vikingatida futharken på en plats 
som Birka är knappast förvånande. Liknande drag kan också iakttas i 

djupt ristad linje snett nedåt höger som får sin fortsättning i en relativt rak linje som löper 
i lodrät riktning ned till den nedre ramlinjen. Den senare staven verkar vara ristad flera 
gånger. Linjen har ingen fortsättning ovanför den sneda linjen, vilket visar att de måste 
upp fattas som delar av samma runa. Närmast till hands ligger att tolka runan som r trots 
den avvikande formen gentemot r-runan i det första ordet. Alternativt rör det sig om en 
u-runa. Den k-bistav som Nordén trott sig se tycks bara bestå av missfärgningar i ytan.

Fig. 6. Detalj av inskriften på en bennål från Svarta jorden på Björkö, Adelsö socken 
(U ANF1937;172). Teckningen är baserad på Nordén (1937) men reviderad av författaren i 
enlig het med resultaten av undersökningarna 2009 och 2011.
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det tidiga runinskriftsmaterialet från Hedeby, även om detta är betydligt 
mindre (se Imer 2007, ”Tekst”, 230 f.). I Birka och Hedeby har givetvis 
människor från många olika håll mötts, och det är mycket rimligt — som 
många tidigare också har tänkt sig — att det just är genom de stora 
handelsplatserna som kunskapen om olika varianter av futharken har 
spridit sig till olika delar av den vikingatida världen.

De många frågetecknen kring den vikingatida runradens äldsta his-
toria beror delvis på att vi känner relativt få inskrifter från denna tid. 
För Sveriges del rör det sig om cirka 50 inskrifter, varav flera är frag-
men tariska och många svårtolkade. Strax före år 1000 sker dock en dras-
tisk förändring och källorna börjar flöda rikare. Detta hänger givetvis 
samman med det plötsligt uppblomstrande kristna runstens modet, som 
först har etablerats i Danmark och därifrån spridit sig norrut. Med detta 
runstensmode följer också ”danska” runformer dvs. lång kvist runorna, 
vilka så gott som fullständigt kommer att dominera run in skrift erna i land-
skapen upp till Mälaren. Norr om denna gräns ser det lite annor lunda 
ut. I den äldsta gruppen av uppländska runstenar — de s.k. oornerade 
stenarna — förekommer endast långkvistrunor och även i orto grafin finner 
man tydliga berörings punkter med bruket i de sydligare land skapen. 
Intressant är att denna samman hållna grupp av ristningar endast före-
kommer i den östra delen av landskapet och i närheten av goda kommu-
ni kations leder (jfr von Friesen 1933a, 206). Uppländska runinskrifter av 
senare datum har däremot ofta inslag av kortkvistrunor, framför allt ƒ a 
och N n, men även c s och T t. Sådana ”blandade” teckensystem är också 
mycket vanliga i Norrlandslandskapen och förekommer även på Öland. 
Däremot är de gotländska runinskrifterna från senvikingatiden för det 
mesta ristade med långkvistrunor (Snædal 2002, 88), vilket kanske är lite 
förvånande med tanke på den stora andelen av ristningar med kort kvist-
runor på ön under äldre vikingatid.

Det kanske intressantaste bruket finner man på runstenarna i land-
skapen Hälsingland, Medelpad och Jämtland (Källström 2010, 112–17). 
Tecken upp sättningen utgörs som nämnts ofta av en blandning av lång-
kvist- och kortkvistformer, där a, n, s och t vanligen hör till det senare 
systemet. Inskrifterna innehåller också många ålderdomliga drag. Exempel-
vis används skiljetecken mycket sparsamt, och i vissa inskrifter saknas 
markering av ordskillnad helt. Detta stämmer inte alls med de skrift kon-
ventioner som tillämpas på runstenarna i resten av landet vid samma tid 
och där bland annat bruket av skiljetecken snarare är regel än undantag. 
De runor som vi finner på de norrländska runstenarna bör därför snarast 
upp fattas som en särskild variant av den vikingatida futharken, som har 



Vikingatida och medeltida skrifttraditioner • 113

Futhark 4 (2013)

utvecklats lokalt i området under en tidigare period och som går tillbaka 
på äldre mönster. En liknande teckenuppsättning förekommer också på 
ett antal runstenar från Norduppland, som av ornamentiken att döma bör 
tillhöra tidigt 1000-tal. Detta tyder på att denna variant av den vikingatida 
futharken kan ha haft en större utbredning men överflyglats av de skrift-
konventioner som var förbundna med det från söder kommande runstens-
modet. Bristen på runinskrifter i Mellansverige från tiden före år 1000 gör 
det tyvärr för närvarande svårt att pröva denna hypotes.

En innovation i den yngre futharken: 
h-runan som tecken för frikativt g

Även om den 16-typiga futharken behåller sitt teckenantal och ordningen 
mellan runtecknen genom hela vikingatiden, sker flera förändringar inom 
systemet och vissa runor får förändrade ljudvärden. Ett bekant fall är den 
s.k. åsrunan (Ê med varianter), som övergår från att markera nasalerat 
/a(:)/ till att återge /o(:)/. Ett annat är yrrunan (z), som i och med samman-
fallet mellan de båda r-ljuden blir överflödig och därför börjar användas 
för vokal ljud. En tredje novation är systemet med stingningar, som gav 
ristarna möjlighet till en mer nyanserad återgivning av språkljuden. Dessa 
tre förändringar i den yngre futharken har ingående studerats i avhand-
lingar av Henrik Williams (1990), Patrik Larsson (2002) resp. Svante 
Lag man (1990). Jag vill därför i stället koncentrera mig på ett speciellt 
fenomen som dyker upp i materialet under vikingatiden, nämligen bruket 
av h-runan som tecken för s.k. frikativt g [γ].

I de vikingatida runinskrifterna är detta bruk så gott som uteslutande 
knutet till svenskt område, och framför allt Uppland. Det enda undantaget 
finns på runstenen DR 138 Suldrup på Nordjylland, där namnet Ofæigʀ 
åter ges som ack. ufah. I Norge har (ännu) inte framkommit några exempel 
som kan dateras till vikingatid (se Spurkland 1991, 212 f.).

Att h-runan har fått detta ljudvärde förutom att beteckna /h/ i den yngre 
futharken har förklarats på flera olika sätt. I äldre litteratur har man ofta 
velat se ett samband med j-runan i den anglosaxiska futhorcen, som ju 
hade samma form (h) och som i några få inskrifter också verkar ha använts 
för [γ]. Otto von Friesen (1933a, 209 f.) menade att detta ortografiska drag 
hade förmedlats från England genom runristaren Åsmund Kåresson, som 
han ville identifiera med en engelsk missionsbiskop Osmundus, nämnd av 
Adam av Bremen. Denna förklaring har dock avvisats på övertygande sätt 
av bl.a. Claiborne W. Thompson (1975, 161–67). 

Andra har velat se användningen av h-runan för [γ] som en inhemsk 
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utveckling. Terje Spurkland (1991, 214–16) har exempelvis satt upp-
komsten av denna beteckning i samband med de stora förändringarna i 
kon sonant systemet under övergången mellan urnordisk och run nordisk 
tid. Ett resultat av denna förändring var att den frikativa varianten av /g/, 
dvs. [γ], kom i komplementär distribution inte bara med klusilt /g/ utan 
också med /h/. Det bör då ha legat nära till hands att använda h-runan 
även för [γ], eftersom /h/ också var frikativt. Denna förklaring är mycket 
till talande, men det är svårt att förstå varför det inte finns några exempel 
på h-skrivningar för [γ] förrän i början av 1000-talet. Samtidigt måste 
det uppmärksammas att introduktionen av en sådan ortografisk kon-
vention kan verka överflödig, eftersom den stungna k-runan fyllde samma 
funktion inom systemet.

Jag kan tänka mig åtminstone två olika förklaringar till detta. Antingen 
är bruket att beteckna [γ] med h-runan äldre än de stungna runorna, som 
först verkar ha etablerats i slutet av 900-talet, eller också har denna orto-
grafiska konvention utvecklats i ett område där de stungna runorna inte 
användes eller kanske till och med var helt okända.

Ser man på spridningen av de vikingatida inskrifterna med h-runan 
som tecken för [γ] är dessa tydligt koncentrerade till Mälardalen och 
fram för Uppland (fig. 7). Det finns dock samtidigt spridda exempel även 
i andra landsändar som Medelpad, Västergötland och centrala Småland. 
Av orna mentiken att döma är många av dessa inskrifter samtida med de 
äldsta exemplen i Uppland, vilket gör det mycket svårt att utifrån kart-
bilden finna ett tänkbart centrum för novationen. En möjlighet är faktiskt 
att bruket först har utvecklats i något av Norrlands land skapen, eftersom 
stungna runor här verkar ha varit i stort sett helt okända under vikinga-
tiden (Lagman 1990, 135). I denna skriftmiljö har det alltså inte rört sig 
om någon överflödig innovation utan en uppenbar förbättring av skrift-
systemet. Förmedlaren av denna novation till Mälardalen skulle i så fall 
kunna vara just den tidigare nämnde runristaren Åsmund Kåresson, efter-
som det finns mycket som tyder på att han faktiskt kan ha haft sina rötter 
i just Medelpad, där h-runan förekommer i den aktuella funktionen (se 
Käll ström 2007a, 285–89, 2010, 118–25). Detta förklarar dock inte de tidiga 
före komsterna av h för [γ] i Västergötland och Småland. Kanske ska 
man i stället tänka sig att det märkliga spridnings mönstret beror på att 
denna konvention har etablerats mycket tidigare, men att den av någon 
anledning inte blir synlig i runmaterialet förrän under 1000-talet. Denna 
för klaring är kanske mer tilltalande, men det är samtidigt svårt att förstå 
varför ristarna under 800- och 900-talen alltid använder k-runan för att 
återge [γ] och aldrig h, om denna möjlighet verkligen fanns.
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Oavsett hur beteckningen har uppkommit, kan det konstateras att idén 
att använda h-runan för frikativt g med tiden skulle bli en succé i inskrifter 
med den yngre futharken. Under medeltiden finner vi bruket spritt över 
hela Skandi navien liksom på mer avlägsna platser som Orkney, Färöarna 
och Grönland. Hur spridningen har gått till vågar jag för närvarande inte 
spekulera om, men däremot har jag en idé om varför beteckningssättet 
har kunnat etableras så lätt. Om h-runan användes konsekvent för [γ] 
kunde den stungna runan g i samma ställning reserveras för /g:/, vilket 
gav ytterligare en opposition i systemet. Att man medvetet eller omedvetet 
faktiskt kan ha resonerat så antyds av exemplen på dubbelteckningar i 
svenska medeltidsinskrifter. Dubbelteckning av g förekommer här endast 
två gånger (liggia Vg 94, Vg 138), trots att en beteckning av /g:/ som 
involverar en g-runa är belagd 23 gånger i materialet. Att dubbelteckning 

1 belägg
2 belägg
3 el. �era

Fig. 7. Spridningen av inskrifter med h-runan som beteckning för [γ] i Sverige. Karta: 
författaren.
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av just g är så pass sällsynt i detta urval (10 %) kan bero på att detta ansågs 
onödigt när man ändå kunde sluta sig till att g-runa i denna ställning 
måste återge ett långt klusilt /g/.

Medeltida skrifttraditioner
Resonemangen om h-runans utvidgade användningsområden har fört oss 
in i medeltiden och till det medeltida skriftbruket. Medan run raden under 
vi kinga tiden tycks ha varit ganska opåverkad av latin skriften, finner man 
under medeltiden tydliga influenser därifrån. Samtidigt verkar detta in-
flytande på det inhemska skriftsystemet ha varierat i olika delar av Norden. 

Ett framträdande drag i det medeltida teckensystemet är förekomsten av 
s.k. stungna runor. Flera av dessa var etablerade redan under vikingatiden, 
även om det bara är e e, g g och y y som förekommer i någon större 
utsträck ning. Det finns dock även exempel på en del andra typer som 
man kanske oftare associerar med medeltiden. Den stungna d-runan (och 
då i varianten Œ) är känd genom sporadiska exempel från Uppland, Öland 
och Born holm redan under den senare delen av 1000-talet. En enstaka 
stungen p-runa (p) förekommer på en västgötsk runsten av vikingatida 
typ (Vg 20), och på de mynt som Sven Estridsson lät prägla i Lund 1065–76 
finner man också de första beläggen på q ð (Stoklund 2006, 371, 373).10 

Även om ett mer utpräglat bruk av stungna runor kan sägas vara ut-
märkande för den medeltida runtraditionen är det tydligt att bruket som 
sådant har sina rötter i vikingatiden och inte nödvändigtvis behöver bero 
på inflytande från den latinska skriftkulturen (se även Knirk 2010). När 
det gäller ett annat drag, differentieringen ƒ a : a æ och Í o : É ø, är det 
däremot ganska troligt att mönstret kommer från en miljö där bruket av 
latinskrift har varit väl etablerat. Magnus Olsen (1933, 98–100, i NIyR, 5: 
243) menade att åtskillnaden ƒ a : a æ kunde gå tillbaka till 1000-talet, 
men som Jan Ragnar Hagland (1994, 261) och senare Terje Spurkland 
(1995, 11 f.) har visat är det rimligare att denna konvention har etablerats 
i Norge först under den första hälften av 1100-talet. Detta stämmer väl 
med det äldsta arkeologiskt daterade exemplet från Sverige, nämligen en 
trästicka från Lödöse (Vg 280), som på stratigrafiska grunder har förts till 
1100-talets första hälft (Svärdström 1982, 22, 50). Något lika tidigt fynd med 

10  En enstaka stungen þ-runa uppträder även på en sörmländsk runsten (Sö 318 Sund, 
Helge sta socken). Den ingår i ordet drunknaði, där en stingning skulle kunna vara moti-
verad, men man har här inte tillskrivit den någon speciell betydelse (se Wessén i SRI, 3: 294 
med not 1.)
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denna differentiering från Danmark verkar inte finnas, utan företeelsen 
tycks här först uppträda under den senare hälften av 1100-talet.11 Detta 
tyder på att det rör sig om en novation på västnordiskt område, vilken 
först så småningom har nått Sverige och Danmark. 

Några lokala utvecklingar: Uppland och Västergötland.
Vad vi i dag uppfattar som den medeltida runtraditionen har alltså först 
grad vis etablerat sig i olika delar av Norden. Det kanske tydligaste exemplet 
på detta finns i Uppland, där det senvikingatida runstensresandet var som 
mest intensivt och där det pågick ännu under 1100-talets första tredjedel. 
En fram trädande grupp i det allra yngsta skiktet är de sandstens runstenar 
som av allt att döma restes vid tidiga centrala kyrkogårdar runt om i 
Uppland (Hagenfeldt och Palm 1996, 59–62). Trots att många av dessa 
stenar säkert tillhör det tidiga 1100-talet innehåller inskrifterna inga som 
helst spår av differentieringen a : æ,12 och både runformer och ortografi 
anknyter i stället till de vikingatida mönstren. 

Det medeltida runbruket i Uppland känner vi annars främst genom 
run ristade föremål funna i medeltidsstäder som Sigtuna och Uppsala 
samt i mindre utsträckning i Enköping och Stockholm. Ett fåtal lösfynd 
har gjorts i andra miljöer som exempelvis gården Mälby i Tillinge socken 
utan för En köping (se Beronius Jörpeland och Seiler 2011, 365–68) och 
utan för kyrko gården i Gamla Uppsala (Göthberg 2008, 61). Dessutom kan 
nämnas de två sten mästar signaturerna från Vallen tuna kyrka (U 219, U 
220) samt den märkliga resta stenen från Hargs skog i nordöstra Uppland 
(U 595), som till form och text innehåll anknyter till den äldre runstens-
traditionen.

Medel tida gravmonument är däremot mycket sällsynta i Uppland och 
det kända antalet uppgår inte ens till tio.13 Det intressanta är att flera av 

11 De danska exempel som har daterats till tiden före omkring 1150 är samtliga osäkra. DR 
405 Klemensker har i DR (Text, sp. 464) en högst svävande datering (”Periode 3 el. 4: Før-
Middel alder (olda.) el. Middelalder (æmda.)”). Den möjliga æ-runan (n) på ett kniv skaft 
från Lund (DR EM85;466B), funnen i kulturlager från första hälften av 1100-talet, kan också 
upp fattas som en e-runa (se Gustavson och Snædal Brink 1981, 193). Slutligen kan nämnas 
DR Schl22 Schlesvig, som tidigare har daterats till slutet av 1000-talet eller till 1100-talet. 
Det rör sig dock om ett lösfynd och runtypologiskt tillhör inskriften snarare tiden omkring 
1200 (Lerche Nielsen, Stoklund och Düwel 2001, 229).
12 Ett antaget exempel på fragmentet U 65 från Spånga kyrka har med rätta avvisats av Per 
Stille (1999).
13 U 15, U 64, U 398, U 413, U 440, U 799, U 989, U Fv1959;196 Hammarby kyrka. Därtill 
kommer några osäkra exempel: U 105†, U 417†, U 441† samt U 396, som förmodligen 
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dessa har runformer och en ortografi som inte alls skiljer sig från den 
vikinga tida. Som ett exempel kan nämnas den massiva stenkistan från 
Hammarby kyrka (U Fv1959;196), där inskriften kan återges på följande 
sätt (jfr Jansson 1959, 196):

x kr£estin x let x giara x merki x eftiR x sun sen x huir sum runum riþr x hafi 
byniR x firiR x ala h14 sial x suni ' uaR faþiR ala x
Kristin lēt giæra mærki æftiʀ sun sinn. Hværr sum rūnum rāðr hafi bø̄niʀ fyriʀ 
Āla/Alla sial. Suni vaʀ faðiʀ Āla/Alla.
”Kristin lät göra minnesmärket efter sin son. Var och en som läser runorna må 
ha böner för Åles (Alles) själ. Sune var Åles (Alles) fader.”

Beträffande runformerna kan det noteras att a- och n-runorna genom-
gående har ensidiga bistavar och att ristaren använder de stungna runorna 
g, e och y. Detta är dock drag som också förekommer i rent vikingatida 
run inskrifter. Särskilt påfallande är att R-runan fortfarande är i bruk och 
dess utom används på etymologiskt korrekt sätt.

Detta kan jämföras med det runbruk som är känt från Sigtuna under 
samma tid. I staden har fram till i dag påträffats mer än hundra runristade 
före mål, vilka omfattar en period från cirka 990 till den senare delen av 
1200-talet. Liksom på Hammarbykistan använder de runkunniga i Sigtuna 
ofta n- och a-runor med ensidiga bistavar och de stungna runorna g, e 
och y, men det finns inga spår av tydliga medeltida novationer som t.ex. 
differen tieringen a : æ förrän under 1200-talet.15 Detta talar för att man 
i Sigtuna har följt den vikingatida skrifttraditionen så sent som under 
andra hälften av 1100-talet.

Det kan också vara intressant att jämföra det uppländska runbruket 
med hur det har sett ut i en annan del av Sverige under samma period, 
näm ligen Västergötland. Här finns ingen motsvarighet till det sena run-
stens modet i Uppland, men i stället har runristade gravkistor bestående 
av flera hällar förmodligen uppförts vid många kyrkor redan i mitten av 
1000-talet. Dessa gravkistor kom senare att följas av liggande massiva 
gravhällar med runor. På kist monumenten råder ännu den vikingatida 

aldrig har burit någon runinskrift. Även U Fv1993;231 Frösunda kyrka tycks ha varit ett 
liggande monument, men anknyter i det ornamentala utförandet tydligt till den vikinga-
tida traditionen. — Om en nyligen uppmärksammad gravhäll med runor i Giresta kyrka se 
nedan.
14 Namnet återges ofta som alah, men av allt att döma har den avslutande h-runan upp-
kommit genom att ett kryssformigt skiljtecken har huggits ovanpå en felristad huvudstav. 
15  Detta förekommer endast i en enda inskrift, U Fv1983;229. Den är på stratigrafiska 
grunder daterad till 1200-talet (Gustavson, Snædal Brink och Strid 1983, 229).
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skrifttraditionen, medan de massiva gravhällarna innehåller mängder 
av typiskt medeltida drag som t.ex. långkvistrunor för æ och ø, stungna 
runor som d, ð, p och v, dubbel tecknade konsonanter, ett stort inslag av 
bindrunor m.m. Den senare typen av gravmonument har daterats till 
andra hälften av 1100-talet och till början av 1200-talet (se SRI, 5: lv), och 
de är alltså samtida med det sena run materialet i Sigtuna och många av 
gravmonumenten i Uppland.

Frågan är hur denna skillnad mellan Uppland och Västergötland ska 
för klaras. Kanske hade de runkunniga i Väster götland en närmare kontakt 
med kyrkan och den kristna bokkulturen än sina kollegor i Mellan sverige, 
vilket banade vägen för novationer hämtade från bruket av latin skrift, 
t.ex. uppkomsten av särskilda runor för /æ(:)/ och /ø(:)/, fler stungna 
runor, dubbel teckning etc. (se även Palm 1997, som särskilt har studerat 
för hållandena i Västergötland). En annan orsak kan ha varit närheten till 
Norge, där flera av de ovan nämnda dragen verkar ha etablerats relativt 
tidigt. I Upp land fanns däremot vid samma tid en levande skrift tradition 
med rötter i vikinga tiden, som följde enklare kon ven tioner. Att denna 
tradition var livskraftig ännu under 1100-talet kan bero på att run stens-
resandet var extra intensivt i området, och att mängden av run monu ment 
som före kom runt om i land skapet har verkat konser verande på skrift-
bruket. Tyd ligen har detta även gällt mer inofficiella samman hang, vilket 
framgår av före måls inskrifterna från Sigtuna. 

Med tiden har dock även upplänningen tagit till sig de medeltida 
nymodig heterna, vilket finns dokumenterat i såväl sten som andra 
material. Fynden som belyser denna utveckling är ännu ganska få, men 
som avslutning tänkte jag nämna en inskrift som först på senare tid har 
uppmärk sammats och som bidrar med en viktig pusselbit. 

I december 2009 fick jag ett telefonsamtal från en privatperson som 
undrade om några runor som skulle finnas på en gravhäll från 1600-talet 
i Giresta kyrka i Uppland. Trots efterforskningar i olika arkiv kunde jag 
inte hitta några uppgifter om några sådana runor. Gravhällens latinska 
inskrift fanns däremot omtalad ett par gånger och den visar att hällen 
lagts över en pastor Andreas som dog den 3 februari 1631, vilket väckte 
miss tankar om att runorna kunde tillhöra samma tid.

Först i juni i 2010 fick jag möjlighet att undersöka gravhällen 
närmare och kom ganska snart fram till att det inte alls rörde sig om 
några efterreformatoriska runor utan om en tidigare okänd medeltida 
inskrift. Tyvärr är den ena långsidan av gravhällen täckt av en kabel-
trumma, men hällen har förmodligen trapetsoid form och runorna står 
med basen mot huvudändan och följaktligen upp och ner i förhållande till 
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1600-talsinskriften. Gravhällen måste alltså ha blivit återanvänd. Dess-
värre täcker kabeltrumman också en del av runinskriften, men det som för 
närvarande kan läsas är följande:

…laf-u- st(afby h9an * ligær h…
…(ī) Stafbȳ, hann ligger h[ær].
”… (i) Staby, han ligger här.”

Inskriften innehåller två bindrunor och gör skillnad mellan a och æ. 
Vokalen /y(:)/ har markerats med den gamla R-runan (z). Detta är som 
bekant det normala tecknet för detta ljud i Västnorden redan under vikinga-
tiden, medan runan i Sverige först får detta ljudvärde under medeltid, men 
bruket är då begränsat till landskapen Småland, Västergötland och Öster-
göt land (Lars son 2002, 185 f.). Detta är alltså första gången som runan 
har belagts med detta ljudvärde i Mälardalen. Det kan också noteras att 
g-runan i ordet ligger  — som kanske väntat (se ovan) — är enkeltecknad. 
Ort namnet stafby till drar sig ett naturligtvis särskilt intresse. Det avser 
utan tvivel det nutida Staby, en herrgård i Giresta socken, belägen 3 km 
SSV om kyrkan. Namnet är tidigast belagt 1298 som stabby (SD 2, 296), men 
skrevs under 1300-talet ofta Stafby (excerpter i Ortnamns registret). Under 
1400-talet finner man där emot mest skrivningar utan f. Återgivningen 
av ortnamnet som stafby på Gire sta hällen talar alltså för den att inte är 
yngre än 1300-talet.

Det är ganska få uppländska runinskrifter som uppvisar en liknande 
avancerad runanvändning som på Girestahällen. Närmast ligger grav-
hällen i Långtora kyrka (U 799), som på rätt osäkra grunder har antagits 
till höra tiden omkring år 1200 (SRI, 8: 401). Ett annat exempel är gravhällen 
U 15 från Ekerö kyrka, där språket är latin. Den senare har tidigare genom 
en djärv kombination av ett par historiska källor daterats till mitten av 
1100-talet (SRI, 6: 24), men tillhör enligt en senare konsthistorisk bedöm-
ning i stället slutet av 1200-talet (se Gustavson 1994, 71).16

Med tanke på bristen på runristade gravhällar från medeltiden i Upp-
land är den nyupptäckta Girestahällen ett glädjande nytillskott. Det märk-
liga är att det har dröjt så länge innan runorna uppmärk sammades, trots 
att gravhällen ligger i golvet till det nuvarande koret. Förmod ligen ska 
orsaken sökas i kyrkans tragiska historia. Den medeltida kyrkan var tyd-
ligen illa byggd redan från början och den revs och återuppbyggdes därför 
under 1700-talet. Denna kyrka brann 1911, varvid hela inredningen också 

16 Dateringen har enligt en anteckning i Runverkets fältexemplar C gjorts av konsthistorikern 
Rune Norberg.
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förstördes. Kyrkan byggdes dock upp på nytt och moderniserades. På 
hällen finns fortfarande tydliga spår av sot på den plats där runorna står. 
Det är därför sannolikt att denna del av hällen har varit dold av någonting 
av trä fram till branden. Att runorna inte har uppmärksammat senare är 
mera märkligt, men kanske har den omfattande förstörelsen gjort att man 
inte har räknat med att det funnits något av större ålder kvar i kyrkan. 
Runorna har alltså fått ruva på sin hemlighet fram tills nu.

Slutord
Som förhoppningsvis har framgått ovan bjuder studiet av de vikingatida 
och medeltida skrifttraditionerna i Norden på många intressanta problem-
ställningar. Om vissa kan man ha ganska välgrundade uppfattningar, 
medan andra ännu väntar på sin lösning. Inte minst utvecklingen av den 
16-typiga futharken under äldre vikingatid är ofullständigt känd, vilket 
fram för allt beror på det ganska begränsade antal inskrifter som vi har att 
arbeta med. Varje nytt fynd från denna tidsperiod kan därför bidra med 
ny kunskap och förtjänar att lyftas fram i ljuset. 

Den relativt glesa kartbilden över runfynden från vikingatidens två 
första århundraden ger kanske en grov uppfattning om utbredningen av 
run kun skapen, men knappast om intensiteten. Förmodligen utgör det 
run material som har bevarats till våra dagar inte mer än en bråkdel av de 
run texter som en gång har skapats, annars skulle runorna nog aldrig ha 
överlevt som skriftsystem. Att runkunskapen har odlats på vikingatida 
handels platser och i stadsbildningar som exempelvis Birka är kanske 
inte särskilt förvånande, men runskriften måste också ha använts i andra 
miljöer och av andra aktörer. Utan ett mer utbrett bruk skulle knappast 
en minnes sten som Rökstenen i Östergötland ha ristats eller lagtexten på 
Forsaringen i Hälsingland ha nedtecknats. 

Även den sena vikingatidens skriftbruk förtjänar fördjupade studier. 
Inte minst den skarpa gränsen mellan bruket av långkvistrunor och 
bland formerna norr om Mälaren är intressant. Kanske speglar skillnaden 
i skrift bruket i detta fall till och med en politisk indelning?

Runbruket under medeltiden är inte mindre komplext med inflytandet 
från det nyintroducerade latinska alfabetet, ett bruk som dock verkar ha 
varierat på olika platser. Det är här tydligt att utvecklingen gått snabbare 
i Sydsverige och att upplänningarna länge höll kvar de enklare kon-
ventioner som tillämpades under vikingatiden. Samtidigt kunde ett orto-
grafiskt drag som h-runan för frikativt g, som tidigare i stort sett varit 
koncen trerat just till Uppland, under medeltiden plötsligt vara i allmänt 
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bruk över hela Norden. Hur detta har gått till är ännu inte kartlagt och här 
finns uppenbarligen mer att göra.
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English Summary

“Viking Age and medieval writing traditions: Observations based on 
material from Swedish runic inscriptions”

This paper deals with a number of different questions relating to the development 
of runic script. It spans a period ranging from the beginning of the Viking Age 
to the High Middle Ages. Special attention is paid to a selection of lesser known 
runic inscriptions from Sweden that contribute in one way or another to our 
understanding of the topics discussed.

A crucial issue is the transition from the twenty-four character futhark to 
the Viking Age rune-row with its inventory of just sixteen signs. The author 
believes that the transition started as the result of gradual developments in the 
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older futhark, but he is convinced that the final step, the reduction to sixteen 
characters, was the brainchild of a single literate person, or a small group, with 
the ability to spread their new ideas. This assumption is based chiefly on the fact 
that there seems to be very little overlap between the two systems. It is further 
shown that certain examples of single runes from the older system alleged to 
occur in younger-futhark inscriptions (as g in G 157 from Gotland, or w on 
the Rävsal stone from Bohuslän) stem either from misconceptions or incorrect 
readings.

The relationship between the two main variants of the younger futhark is also 
discussed. In Sweden up to c. 1000 the short-twig runes seem to have dominated: 
some 40 inscriptions of this type occur there as against roughly 10 in long-branch 
runes. The find spots of the long-branch inscriptions are either connected to 
coastal sites or to trading centers such as Birka in Lake Mälaren. This speaks 
in favor of there having been two more or less discrete variants of the younger 
futhark in Sweden (within its current borders) prior to the beginning of the 
eleventh century.

With the introduction of the rune-stone fashion the situation altered drastically 
and the long-branch runes became the dominant system as far up as Lake Mälaren. 
In Uppland and the provinces of northern Sweden (Norrland) many inscriptions 
combine a selection of short-twig characters with the long-branch runes, and in 
the north this “mixed” system is often found in company with archaic features 
as, for example, the sparing use of word dividers or even a total lack of word 
separation. This suggests that the mixture of rune forms used in the provinces 
north of Lake Mälaren are to be seen as the remains of an earlier writing tradition. 

Another feature dealt with in this paper is the use of h to denote so-called 
fricative g, i.e. [γ]. In the Viking Age this feature is found almost exclusively in 
runic inscriptions from Sweden and it has sometimes been ascribed to the in-
fluence of particular rune carvers as, for example, Åsmund Kåresson. Instances 
of h for [γ] in Viking Age inscriptions show a very peculiar pattern of distri-
bution, however. Most of the examples come from the Mälar region, especially 
Upp land, but there are also early examples from districts such as Medelpad, 
Väster götland and Småland. One possibility is that the innovation originated 
in northern Sweden where dotted runes seem to have been unknown (g g was 
the alternative way of denoting [γ] in the younger system), but this assumption 
does not explain the early occurrences in regions such as Väster götland and Små-
land. It is also possible that the scattered distribution might represent traces of 
an orthographic rule established at a much earlier date, but not visible in the 
preserved material until the beginning of the eleventh century. This explanation 
seems the more attractive, but it is then difficult to understand why the carvers 
of short-twig inscriptions in the ninth and tenth centuries always used k for the 
fricative variant of /g/ and never h, if the option was open to them.

Concerning the writing traditions in the Middle Ages the author has limited 
the discussion to a few features as, for example, the differentiation of what had 
previously been variant forms of a and o to create unique symbols for /æ/ and /ø/. 
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To judge from currently accepted datings this innovation seems to have begun 
in western Scandinavia in the twelfth century, and from there to have spread to 
Sweden and Denmark. 

These and other innovations in the medieval runic system were not accepted 
by all literate milieux simultaneously, as can be illustrated by a brief study of 
runic inscriptions of the relevant period from Västergötland and Uppland. In 
Väster götland many medieval rune forms, and even certain scribal conventions 
borrowed from roman script, were well established as early as the beginning of 
twelfth century. In Uppland, on the other hand, it seems as though the simpler 
Viking Age system with use of only a few dotted runes and without unique 
symbols for /æ/ and /ø/ held sway up until around 1200. It is not unlikely that 
this is in some way connected with the longevity of the rune-stone fashion in 
Uppland, where runic monuments of traditional Viking Age type were produced 
and set up as late as 1100‒1130.


