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Redan under medeltiden användes runorna som en del av den specifikt skandi-
naviska evighetskalender som kallas runstav eller primstav, vars stora sprid ning 
skedde i Sverige under 1500- och 1600-talet. Förutom kalendrar av denna typ 
brukades i Europa flera andra konkurrerande tidberäkningssystem där man til-
lämpade olika grafiska system än runorna. Den svenska runstaven verkar dock 
ha haft ett visst inflytande över en numera liten grupp kalendrar daterade till 
tidigt 1500-tal, där runliknande tecken influerade av den skandinaviska gyllental-
serien och av söndagsrunorna användes tillsammans med tecken som avslöjar 
påverkan från gyllentalens kontinentala varianter (se s. 118). På grund av en 
rad likheter och gemen samma drag som dessa kalendrar uppvisar utgör de en 
specifik typ, särskild från andra kalendrar i bruk i Europa under samma period. I 
den här recenserade boken presenterar Carla Cucina resultaten av en omfattande 
studie om alla kända kalendrar av detta slag. Det handlar om fem föremål 
bevarade i museisamlingar i Bologna, Berlin, Paris, Köpenhamn och i den privata 
Schøyensamlingen, samt om två förkomna exemplar kända från senare källor, 
d.v.s. Ole Worms Fasti danici (1643) och en liten handskrift som betecknas Borg. 
lat. 156, skriven av Nicolò Alemanni, som bland annat var överbibliotekarie på 
Vatikanbiblioteket 1614–1626.

De första tre och ett halvt kapitlen i Cucinas bok är av inledande karaktär och ger 
en bred bakgrund inför den egentliga beskrivningen av de studerade kalendrarna, 
vilken först börjar i slutet av kapitel fyra. Cucina närmar sig sitt studie objekt 
successivt genom att starta i den breda kontexten för det tidberäknings system 
som var i bruk i Norden före införandet av kristendomen, liksom konsekvenserna 
av den ökande kontakten mellan detta system och den julianska kalendern 
(kap. 1). Författaren samlar här de sparsamma källor som finns tillgängliga om 
tideräkningen i det förkristna Norden och beskriver ett tidberäknings system som 
i stort sett var heterogent och därför receptivt för externt inflytande. Med hjälp av 
olika isländska källor försöker Cucina rekonstruera den process som leder till att 
den inhemska isländska modellen för tideräkningen så småningom påverkas av 
den julianska kalendern och, inte utan svårigheter, anpassas efter den.

Efter dessa inledande premisser ägnas kapitel två och tre åt bruket av runorna 
som grafiskt system i den skandinaviska evighetskalendern, och åt spridningen 
av den huvud sakligen svenska kalendertyp som kallas runstav. Tidberäknings-
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systemet som kommer i bruk i de skandinaviska evighets kalendrarna skiljer sig 
i princip inte från andra europeiska kalendrar. Detta system bestod av en kom-
bi nation av uppgifter relaterade till den 28-åriga solcykeln och till den 19-åriga 
mån cykeln (Metons cykel). Kopplade till solcykeln var de så kallade litterae 
Dominicae eller dominicales, söndags bokstäver, som användes för att beteckna 
sön dagarna under ett visst år och följaktligen också de resterande sex dagarna. 
I den latinska traditionen användes de sju första bokstäverna i det latinska alfa-
betet som söndagsbokstäver. De första sju dagarna på ett år betecknades alltså 
med bokstäverna från A till G, och den bokstav som stod för söndagen var det 
årets söndags bokstav. I Skandinavien kunde de latinska versalerna ersättas med 
futharkens sju första runor. Kopplade till måncykelns 19 år var dessutom de 
romerska siffrorna I–XIX, så kallade aurei numeri eller gyllental, som i Skandi-
navien ersattes av futharkens 16 runor, till vilka man lade ytterligare tre tecken: 
árlaug, ý, tvímaðr, ú, och belgþór/belgþorn, E.

Cucina ger talrika exempel på användningen av detta tidberäkningssystem, 
bland vilka man kan nämna den så kallade Nyköpingsstaven (Sö AA29;8), som är 
daterad till mitten av 1200-talet och är den äldsta bevarade runstaven, samt flera 
gotländska runin skrifter, som exempelvis G 70 och G 124. Särskilt Nyköpings-
staven blir, till sammans med kalenderstaven från Lödöse (Vg 233), närmare 
beskriven i kapitel tre i samband med att författaren behandlar olika typer av 
runstavar, deras ursprung och spridning. Dessa två kalendrar anses nämligen 
vittna om olika stadier i utvecklingen av den svenska runstaven. På staven från 
Lödöse, daterad till 1100-talet, blandas nämligen grafiska drag från de engelska 
så kallade clog almanacs med några enstaka runor, d.v.s. F som utmärker vigiliae 
’helg dags aftnar’, och ö som anger kalendae, alltså de första dagarna i varje 
månad. På Nyköpingsstaven tillämpas däremot konsekvent det system med runor 
för gyllen tal och söndagsrunor som kom att prägla de yngre runstavarna.

Från de svenska runstavarna övergår sedan Cucina till att behandla dels andra 
konkur rerande grafiska system som var i bruk i Europa och som inte innehöll 
runor, dels det system bestående av runliknande tecken som alltså är den främsta 
gemen samma nämnaren för de sju kalendrarna behandlade i denna bok (kap. 
4). Cucinas grafiska jämförelse är den bredaste som hittills har gjorts, i och med 
att den innefattar alla kända exemplar av denna kalendertyp. Resultaten av jäm-
förelsen sammanfattas i en användbar och tydlig tabell (s. 126; se fig. 1), där 
varian terna av kalendrarnas gyllentalserier ställs upp.

Medan det verkar uppenbart att vissa av gyllentalen på kalendrarna har skandi-
naviska runor som modell, har man ibland svårt att hålla med författaren om 1) 
att den grafiska likheten mellan runliknande tecken och de tänkta motsvarande 
runorna är så slående alla gånger, och 2) att det föreligger ”una sostanziale 
seppure non del tutto coerente coincidenza con il tradizionale ordine del fuþark” 
(’ett väsentligt om inte helt konsekvent sammanfall med futharkens traditionella 
ordning’; s. 128). Ibland har man svårt att förstå vad exakt det är författaren 
jämför med gyllentalen på kalendrarna, d.v.s. om de jämförs med någon variant 
av futharken, eller med varianter av gyllental och söndagsrunor belagda på andra 
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runkalendrar, och i så fall vilka. Det intryck man får är ändå att gyllentalen 
jämförs med någon ”standardiserad” variant av runraden. Som exempel kan 
nämnas gyllentalet nummer 11 som tillförs en grupp som i både form och 
placering ska sammanfalla med de motsvarande runorna i futharken. Kopp-
lingen är ändå inte så uppenbar, då den snarare liknar en r-runa och svårligen 
kan föras samman med en s-runa. Liknande anmärkningar kan egentligen göras 
angående andra gyllental som förs till samma grupp, som tecken nummer 6 och, 
till viss mån, nummer 8. I en annan grupp placeras gyllental som bedöms vara 
egentliga runor till sin form, men som inte förekommer i samma position som 
de sistnämnda hade ”nella più comune variante scandinava del fuþark” (’i den 
skandi naviska futharkens vanligaste variant’; a.a.). Förutom att det inte är helt 
tydligt vilken denna vanligaste variant är och vilka varianter som däremot skulle 
vara avvikande, påpekar Cucina exempelvis att tecken nummer 12 och 16 borde 
före komma på plats 19 resp. 17. På dessa platser fanns dock de två gyllentalen 
belg þór/belgþorn och árlaug, som ju inte tillhör den egentliga futharken. Ytter-
ligare två tecken som förs till samma grupp är nummer 13 och 14, som enligt 

Fig. 1. Runliknande tecken för gyllentalen på runkalendrarna av Bolognatyp. Original-
illustrationen, vänligen tillhandahållen av Edizioni Università di Macerata; jfr Cucina, Libri 
runici del computo, s. 126.
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för fattaren förekommer i omvänd ordning på de studerade kalendrarna. Här är 
det deras form som bekymrar, för om 14 möjligtvis kan härledas från b-runan, 
kan 13 svårligen förenas med vare sig m- eller l-runan, som vanligtvis upptar den 
platsen i futhark inskrifter.

Denna del av kapitel fyra kännetecknas i allmänhet av vissa något otydliga 
resone mang och en och annan oriktighet. Tveksamt är exempelvis påståendet 
att runornas standard antal och -ordning i Norden efter vikingatiden ”aveva 
progressiva mente, ma infine decisamente, ceduto alla necessità di adattamento 
all’ordine e al numero dei caratteri della scrittura latina” (’successivt hade givit 
vika för ett behov av anpassning efter antalet bokstäver och deras ordning i den 
latinska skriften’). Det ska dessutom vara på grund av denna anpassning som 
man inte längre brukar prata om futhark utan om runrad vad gäller runalfa betet 
under den skandi naviska medeltiden (s. 128). Som bekant utökas den vikingatida 
futharken under medel tiden, men man kan fråga sig om detta hände på grund av 
ett behov av anpassning efter det latinska alfabetet, eller om orsaken också kunde 
vara ett behov av att ha ett skriftsystem som i högre grad än tidigare var fone-
matiskt och därför mindre tvetydigt. Vad runornas ordning beträffar kan man 
anmärka att så kallade abc-inskrifter med runor är under medeltiden väldigt säll-
synta i Sverige (bara ett belägg, Öl NOR1997;31), och tämligen sällsynta i Norge (N 
539, den förkomna N 547, N A126 och N B582). I futharkinskrifter är det bara m- 
och l-runans ibland omvända ordning i medeltida inskrifter som brukar förklaras 
med inflytande från det latinska alfabetet (om m- och l-runans ordning samt om 
abc-inskrifter jfr Karin Fjellhammer Seim, De vestnordiske futhark-innskriftene fra 
vikingtid og middelalder — form og funksjon [Trondheim, 1998], s. 116, 149 och 
153–163).

Vidare påstås det att de tre sista gyllentalen, som på de undersökta kalendrarna 
har en pilliknande form, har modellerats med den näst sista runan i den svenska 
sen medel tida futharken i åtanke, d.v.s. z, Æ. Jag vet inte vilken futharkinskrift som 
ligger till grund för detta påstående, men jag har i alla fall inte bland de svenska 
medeltida futharkinskrifterna lyckats hitta en inskrift där denna runa (eller en 
liknande runa) upptar näst sista plats. Dessutom är det inte särskilt vanligt, som 
det däremot påstås i boken (s. 129), att m- och R-runan byter plats i futhark-
inskrifter, då det som har påpekats snarare är m- och l-runan som kan före komma 
i omvänd ordning under medeltiden.

Intressant är Cucinas iakttagelse att gyllentalserierna belagda på de studerade 
kalend rarna med undantag av några avvikande varianter visar en förvånans värt 
hög grad av regelbundenhet och inbördes likhet. Detta pekar på ett system som 
ändå måste ha varit tämligen etablerat, även om det ändå är oklart hur spritt 
det var och hur länge det användes (s. 130). Genom sin analys kan författaren 
dessutom dra slutsatsen att dessa gyllental är resultatet av en eklektisk bland ning 
av påverkan från den skandinaviska futharken och andra konkurrerande system, 
först och främst de kontinentala gyllentalen men även arabiska siffror.

Efter de första mer allmänna kapitlen, kommer undersökningen av själva run-
kalend rarna i kapitel fem och sex. I kapitel fem behandlas frågan om föremålens 
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proveniens och datering, kalendrarnas fysiska beskaffenhet och layout beskrivs 
och de delar av artefakterna som angår tidberäkningssystemet avhandlas. Natur-
ligt nog är det runkalendern bevarad i Bologna som öppnar denna del av Cucinas 
undersökning. Denna kalender tjänar dessutom även som något av en referens-
punkt och som jämförelsematerial i beskrivningen av de andra kalendrarna. Trots 
några skiljaktigheter uppvisar nämligen alla kalendrar vissa gemensamma drag 
som berättigar deras betraktande som en enhetlig genre.

Alla kalendrar, med undantag av Schøyenkalendern som är utförd i ben, är 
ristade i trä och verkar uppvisa en liknande design, bestående av samman lagt åtta 
plattor försedda med två hål där ett snöre eller rep användes i syfte att hålla ihop 
kalendrarnas beståndsdelar. Av dessa plattor används generellt de sex interna 
till tidberäkningen av månaderna, medan de externa fungerade som något slags 
omslag. Undantag till detta utgör återigen Schøyen kalendern, som består av nio 
plattor, och Berlinkalendern, som i sitt nuvarande skick saknar en av de externa 
plattorna och därmed består av bara sju träplattor. Jämförelsen med de andra 
kalendrarna gör det dock sannolikt att även denna kalender hade två omslags-
skivor. De externa skivorna kan innehålla dekorativa element, ristningar som 
har med tidberäkningstekniker att göra, som exempelvis påsktavlan på Bologna-
kalendern, samt ristningar där de olika grafiska system sammanfattas som 
används i de interna plattorna, t.ex. runliknande tecken och latinska minuskler.

De interna sidorna ägnas åt de olika månaderna, och uppvisar i alla sju kalendrar 
en jämförlig layout. Dessa sidor går först och främst att dela in i två fält. Det 
översta innehåller representationer av olika liturgiska högtidligheter och helgon. 
Figurerna ägnas i regel största utrymmet på plattorna och får en mycket mer 
fram trädande roll jämfört med den strikt kalendariska delen. Den sistnämnda 
ryms nämligen i ett annat mindre fält på träskivorna, och består av olika många 
rader beroende på vilken kalender det handlar om. På Bolognakalendern utgörs 
exempel vis denna del av fyra rader med söndagsbokstäver, kanoniska gyllental, 
rättade gyllental resp. indikationer av på vilken tid på dygnet nymånar inföll. 
Gyllen talen består på alla de sju undersökta kalendrarna av de run lik nande 
tecken som nämndes ovan och som beskrivs i kapitel fyra i boken, och utgör som 
nämnts den främsta anledningen till att dessa föremål kan föras till en gemen-
sam kalender typ. Kännetecknande för bara vissa av artefakterna är dock att även 
söndags bok stäverna kan betecknas med runliknande tecken, i stället för latinska 
minuskler. Kalendrarna från Bologna, Paris och Schøyen samlingen uppvisar detta 
drag. Det intressanta i sammanhanget, vilket Cucina påpekar, är att det bara finns 
en partiell överlappning mellan söndagsrunorna och de run liknande tecken som 
används som gyllental. I verkligheten sammanfaller de förstnämnda i sin grafiska 
utformning i rätt stor utsträckning med de sistnämnda. Diskrepansen går först 
och främst att finna i den ordning i vilken de runliknande tecknen uppträder som 
söndagsrunor å ena sidan, och som gyllental å andra sidan. Med undantag av den 
sjunde, h, motsvarar söndagsrunorna inte de första sju tecknen i gyllentalserien, 
utan de motsvarar som förväntat ordningen av futharkens första sju runor. 
Bruket av tecken som till sin form och inbördes ordning är direkt inspirerade av 
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de söndags runor som exempelvis förekommer på svenska runstavar, utgör enligt 
Cucina ytterligare bevis på att dessa föremål producerades med det explicita 
syftet att ansluta det grafiska och kalendariska system som förekommer på dem 
till de svenska runstavarnas.

Förutom de kalendariska uppgifter som nämndes ovan, förekommer på de flesta 
av kalendrarna även indikationer om de så kallade dies mali, en beteckning som 
här stammar från den romerska kalendern och som användes under medeltiden 
för att markera olycksdagar då man skulle begränsa sina aktiviteter, och dessutom 
andra symboler som anger antalet dagar och dygnens genomsnittliga längd 
under en viss månad. De sistnämnda symbolerna består av kombinationer av 
de runliknande tecken som används som gyllental. Cucina påpekar att sådana 
kombi nationer motsvarar bindrunor i runepigrafiken. Frågan är om bindrunor 
egentligen är en lämplig term. De kombinationer vi här talar om har som sagt 
siffervärden och består i slutändan av tecken som nog bör betecknas som 
runliknande snarare än som egentliga runor. Ett ännu mer belysande exempel 
utgörs av de symboler som används på Berlinkalendern. Där används två olika 
serier av teckenkombinationer: dels likadana tecken som på t.ex. Bologna-
kalendern, dels unika kombinationer som består av gyllental seriens run liknande 
tecken kompletterade med vänster- eller högervända bågar. För dessa tecken 
anger Cucina två möjliga tolkningar, d.v.s. att de indikerar 1) på vilken dag i 
månaden månens första och sista kvarter inföll; 2) vilken tid på dagen nymånar 
inföll. I båda fallen är bågarna att tolka som representationer av månen, vilket 
gör det tydligt att bruket av termen bindrunor här inte är berättigat. Att en sådan 
terminologi förefaller problematisk även för bokens författare, förstår man av 
den samtida användningen av flera andra termer, bl. a. binderuner (t.ex. s. 160), 
rune legate (’bindrunor’; s. 138), combinazioni di cifre (’siffer kombinationer’; s. 
151), combinazioni grafiche “lunari” (’grafiska ”månrelaterade” kombinationer’; 
citatt ecken i originaltexten, s. 152), combinazioni di segni (’teckenkombinationer’; 
s. 166). I det sammanfattande avsnittet i slutet av boken skriver Cucina också 
tydligt att man i detta fall rätteligen inte kan prata om egentliga runor, i och med 
att dessa tecken även innehåller icke-runska element (s. 264). En diskussion om 
hur och varför de olika termerna används hade varit på sin plats och en större 
termi nologisk konsekvens hade bidragit positivt till framställningen. En liknande 
problematik angår även benämningar som gyllentalen och söndags bokstäver. 
De betecknas som runor, ”runor” mellan citattecken, och pseudorunor. Ibland 
får man intrycket att termen runor reserveras för söndags bokstäverna, medan 
pseudo runor används för gyllentalen (något som till slut visar sig stämma, då det 
bekräftas av författaren själv, återigen i bokens avslutande avsnitt), med det är 
inte en distinktion som tillämpas konsekvent. Ytterligare en liten anmärkning 
av terminologisk art kan göras angående termerna grafematisk och ductus, vars 
veder tagna innebörd skiljer sig från den som dessa termer ofta ges i boken. 
Grafematisk används som synonym till grafisk, och inte med sin anknytning till 
språkligt distinktiva enheter, grafem. Ductus syftar i detta verk ofta på skrivna 
teckens utseende, alltså deras fanemiska aspekt, och inte på deras kinemiska 
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aspekt, som har att göra med i vilken ordning och riktning deras bestånds delar 
dras (om runornas fanemiska och kinemiska aspekter se Staffan Fridell, ”Graphic 
Variation and Change in the Younger Fuþark”, NOWELE 60/61 [2011]: 69–88, och 
däri anförd litteratur).

Ytterligare ett gemensamt drag i de analyserade runkalendrarna är att de 
kalen dariska uppgifterna i varierande hög grad kännetecknas av bristande nog-
grannhet. Felaktigheter förekommer ofta i exempelvis gyllental serierna, där 
man dessutom i vissa fall blandar ihop runliknande tecken och arabiska siffror. 
Så är fallet på Köpenhamns kalendern, där de runliknande gyllentalen används 
systematiskt bara på sidorna för november och december. På denna kalender är 
dess utom de olika uppgifterna så bristande att tolkningen av flera sidor, speciellt 
de första sju månaderna, är omöjlig. Förklaringen till denna brist på precision är 
förmodligen, enligt Cucina, att söka i att kalendrarna är produkten av en lång 
förmedlings process mellan inhemska och främmande konkurrerande system, 
och att de sannolikt är kopior av äldre förlagor, vars tid beräknings system inte 
längre var helt aktuella och som ristarna inte till fullo förstod. Detta väcker även 
intressanta frågor om vem de tänkta användarna var, i vilken miljö kalendrarna 
produ cerades och, med tanke på den låga tillförlitligheten av de kalendariska 
upp gifterna, för vilket syfte.

Flera ledtrådar till svar på dessa frågor ger Cucina i sin grundligt utförda ikono-
grafiska analys (kap. 6). Av den framgår tydligt den stora vikt som helgon kulten 
måste ha haft i kalendrarnas produktionsområden. Representationer av helgon 
dominerar nämligen deras design. Helgon skildras ofta i full figur och med stor 
detalj rikedom. Just detta drag avlägsnar dessa kalendrar från de skandi naviska 
run stavarna, och gör i stället en parallell till tideböcker aktuell, i och med att 
de till skillnad från runstavar ofta var rikt och noggrant illuminerade. Valet av 
de represen terade helgonen säger dessutom något om det möjliga skandinaviska 
inflytandet på de studerade föremålen. Medan uppsättningen av run liknande 
tecken som används för de kalendariska uppgifterna pekar på ett sådant inflytande, 
avslöjar figurerna på dessa artefakter däremot att deras produktions miljö inte 
kan ha befunnit sig i Norden. De helgonfigurer som förekommer pekar nämligen 
snarare mot ett fransk-belgiskt område mellan Normandiet och Flandern, vilket 
när varon av få korta inskrifter på franska på några av kalendrarna också är ett 
tecken på (t.ex. s. 143 och 175–177).

Ytterligare intressanta resultat som författaren redogör för är att kalendrarna 
även ikonografiskt sett visar stora likheter. Detta konstaterande är, tillsammans 
med den tidigare nämnda iakttagelsen om gyllentalseriernas inbördes likhet, 
ytter ligare ett bevis på att dessa föremål härstammar från en gemensam och rätt 
etablerad tradition. Vad gäller frågan om deras tänkta användare, drar Cucina 
slut satsen att det sannolikt inte i första hand handlade om personer kopplade till 
kyrkan, utan snarare om det ökande nordeuropeiska urbana borgerskapet. Det 
som i detta sammanhang också talar för författarens slutsats och som utesluter 
att med lemmar av ett mer agrart samhälle kan vara tänkbara brukare, är från-
varon av indikationer på datum och aktiviteter anknutna till jordbruket.
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De talrika iakttagelser som Cucina redogör för sammanfattas i ett avslutande 
och behövligt kapitel, där författaren samlar de resultat som gäller alla sju 
kalendrar som tillhörande en mer eller mindre enhetlig genre, deras datering 
och proveniens, samt deras tänkta användare. Fotografiska reproduktioner av 
tämligen god kvalitet och flera användbara förteckningar avslutar verket.

Carla Cucinas bok har förtjänsten att innehålla den hittills mest kompletta redo-
görelsen om kalendrar av en speciell typ, då den omfattar alla kända exemplar, 
både bevarade och förkomna. I synnerhet beskrivs här kalendern bevarad i 
Schøyen samlingen för första gången. Både de inledande kapitlen och själva 
beskriv ningarna av artefakternas kalendariska uppgifter och figurer är mycket 
detaljerade, och ger intressanta upplysningar om dessa speciella kalendrar, som 
utgör viktiga pusselbitar i både studiet av tideräkningen i det medeltida och 
eftermedeltida Europa, samt av de egentliga runkalendrarnas inflytande i utom-
skan di naviska områden.
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