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Tendenser i skrifttecknens 
utveckling: Alfabet och runor

Staffan Fridell (Uppsala University)

Abstract
Two scholars in semiotics, William C. Watt and Herbert E. Brekle, have each 
made significant contributions to the history of alphabets by systematizing 
and generalizing empirical observations on the historical development of the 
writt en characters of Western alphabets. Watt made an important distinction 
between visual lines and other segments of the characters (phanemes) on the 
one hand, and the movements made with the writing tool to form the char-
acters (kinemes) on the other. He stressed the importance of the latter aspect of 
writ ing for the change and development of the alphabet signs. When applied 
to runology this means, according to the present author, that the process of 
carving runes, particularly into wood with a knife, was vital in determining 
the development of their shapes over time. Watt distinguishes three important 
tendencies or trends in the development of written characters, i.e. facilitation: 
reducing the effort and thereby increasing the speed of writing, homogenization: 
making the characters more like each other, and heterogenization: making the 
char acters more different from each other. Brekle supplements this with three 
principles, vectoriality: the tendency of written characters to have a direction, 
most often following the direction of writing, symmetry: their tendency to be 
symmetrically formed, and the hasta + coda principle: the tendency of alpha-
betic characters to be formed by one vertical line and one or two other lines 
attached to the main vertical. In this article, the author presents these principles 
and suggests some of their applications to the history of the runes.

Keywords: semiotics, alphabet history, phanemes, kinemes, facilitation, homog-
enization, heterogenization, vectoriality, symmetry, hasta + coda principle

De flesta alfabets- och skrifthistoriker har intresserat sig för system-
frågor: relationen fonem.—.grafem, skriftens uppkomst, olika typer 

av skrift system och deras relation och genes. Bara några få, semio tiskt 
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inriktade forskare har försökt att systematisera och generalisera empi-
riska iakttagelser om de enskilda skrifttecknens form ut veckling över 
tiden. Främst står William C. Watt, professor emeritus i Cognitive 
sciences vid University of California, Irvine, USA (Watt 1979; 1984; 1988a; 
1988b; 1989a; 1989b; 1994a; 1994b; 1994c; 2002; 2012), och Herbert E. 
Brekle, professor emeritus i Allgemeine Sprach wissen schaft, Universität 
Regens burg, Tyskland (Brekle 1987; 1994a; 1994b; 1994c; 1995a; 1995b; 
1996; 1997a; 1997b), som båda har genomfört omfattande studier av de 
väster ländska alfabetens utveckling och formulerat allmänna principer 
med stort förklarings värde, ett förklaringsvärde som jag menar beror på 
att de iaktt agna tendenserna och principerna är funktionellt motiverade.

Watt gör en principiellt viktig distinktion mellan de linjer och andra 
seg ment som visuellt formar skrifttecknet, vilka han kallar fanem, och de 
rö relser med skriftredskapet som producerar dessa segment, kallade kinem 
(Watt 1979, 59; 1988a, 122; 1984, 1544, 1547). Motsvarande distinktion 
fångas av motsats paret production complexity : decoding complexity hos 
Rein hard Köhler (2008, 6).

En konsekvens av att kinembegreppet starkt betonas är att skrivredskap 
och skriftmaterial antas ha stor betydelse för skrifttecknens utformning 
och utveckling. Här rör det sig främst om de redskap och material som har 
varit mest frekvent använda för skriften, vilket i allmänhet betyder de red-
skap och material som har använts för vardaglig skrift. För runornas del 
utgår jag, liksom flera forskare tidigare, från att trä har varit det mest an-
vända skriftmaterialet och att runornas former påverkats av att de i första 
hand ristats med kniv i trä. I princip alla människor under vikingatid har 
haft en relativt liten eneggad kniv för vardagsbruk, män, kvinnor, barn 
(Lyng strøm 1995; Häggström 2003), och det måste vara den som man 
också i allmänhet har ristat runor med. Vi vet också att man ristat mycket 
i ben och metall, men tekniken skiljer sig inte så mycket åt att det har 
någon betydelse för mina resonemang. Vid ristning i sten har man, menar 
jag, efter liknat de runformer som utvecklats vid och påverkats av ristning 
i trä.

Till kinem räknas inte bara de rörelser som direkt åstadkommer ett 
syn ligt resultat i materialet utan också de rörelser som inte resulterar i ett 
fanem (se även Köhler 2008, 7.f.). För runristande i trä med kniv räknas alltså 
både de drag med kniven som ger upphov till skåror i träet och de rörelser 
som man gör när man flyttar kniven i luften. Eftersom man använt en en-
eggad kniv har man varit tvungen att göra riktningsförändringar, vända 
på kniven, för att åstadkomma vinklar, vilket också måste räknas som 
kinem. En del tecken i runristande (stingningar, ”bistavarna” i kortkvist-h 
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och -m, vissa fanemvarianter i de stavlösa runorna) kan åstadkommas 
genom att man trycker knivspetsen in i träet med ett triangulärt fanem 
som resultat. Detta ska också räknas som ett kinem. Kinemen rör sig med 
andra ord i tre dimensioner, medan fanemen är tvådimensionella.

Runan i har ett fanem som åstadkoms genom ett kinem, ett drag med 
kniven uppifrån och ner. Runan r har fyra fanem som åstadkoms genom 
sju kinem: 1) ett drag med kniven uppifrån och ner för att åstadkomma 
huvud staven; 2) en förflyttning av kniven i luften till huvudstavens topp; 
3) ett drag snett neråt höger med kniven; 4) en riktningsförändring; 5) ett 
drag snett neråt vänster med kniven; 6) en riktningsförändring; 7) ett drag 
snett neråt höger med kniven.

Watt särskiljer fyra olika huvudtendenser för skrifttecknens utveck-
ling: facilitering, homogenisering, heterogenisering och tröghet (engelska 
inertia). Det sista avser konservatism och traditionalism i skrift bruket, 
men är, som jag ser det, på ett annat abstraktionsplan än de övriga, efter-
som det är fråga om en motkraft till all förändring över huvud taget. 
Den har knappast något eget förklaringsvärde. Brekle komplett erar Watt 
med vektorialitet och dess mottendens symmetri, samt med hasta + coda-
principen. Dessa tre principer kan ses som underkategorier till homo-
genisering. Dessa sex nämnda tendenser ska inte ses som absoluta semio-
tiska lagar utan som just tendenser som dessutom kan konkurrera med 
var andra och verka i motsatta riktningar. 

Den starkaste tendensen är utan tvekan facilitering. Jag väljer att 
över sätta den engelska termen facilitation så. En svensk mot svarig het 
skulle närmast vara underlättande, men det blir klumpigt. Förenkling är 
inte samma sak. Facilitering innebär att man medvetet eller omed vetet 
utformar skrift tecknen så att de går lättare och snabbare att skriva (Watt 
1988a, 132; 2002, 159). Richard Salomon (2012, 122) kallar samma tendens 
för ”the principle of economy”. Behovet av att kunna skriva snabbt har 
varit viktigast i vardaglig skrift och det är i de samman hangen som ten-
den ser till facilitering först och mest uppträder. En stor del av den faci-
li tering som det latinska alfabetet har genomgått har förklarats med 
pressen på de karolingiska skrivarna att relativt snabbt mass producera 
hand skrifter (Watt 2012, 199). I monumental skrift, oavsett om det är 
minnes stenar med runskrift eller medeltida prakthandskrifter, har inte 
behovet av snabbhet och enkelhet varit styrande för skriftens utformning.

Detta kan ses som en parallell till den stilistiska variation som finns i 
språket, där mer informella kommunikativa kontexter favoriserar (eller 
kräver) ett snabbare och enklare språk, vilket leder till reducerade och 
för kor tade språkformer, medan formella kontexter å andra sidan tvärtom 
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favo riserar ett tydligare uttryck, vilket gynnar språkvarianter som är 
utför ligare och mer explicita (Finegan och Biber 2001; Fridell 2006). I båda 
fallen.—.språket och skrifttecknen.—.är alltså de förändrings processer 
som leder till reducerade och faciliterade former funktionellt betingade. 
En intressant relaterad hypotes av Gabriel Altmann (2008, 158) är att 
frekventa, mer använda tecken tenderar att vara mindre distinktiva än 
infrekventa.

Facilitering är för det mesta omedveten och kan ofta även ske gradvis 
(jfr Watt 2012, 197). Man kan dra en parallell till språkliga förändringar 
av uttalet av den typ som kallas ”change from below”. De är också typiskt 
omed vetna och gradvisa och innebär oftast också en facilitering av uttalet. 
Assimi lationer och andra reduktioner av uttalet (engelska weakening 
eller lenition) är som bekant vanligare än dissimilation och förstärkning 
(engelska strengthening eller fortition).

På samma sätt som en uttalsförändring som uppstått i vardagligt tal-
språk kan sprida sig socialt och stilistiskt i en språkgemenskap och så 
små ningom slå igenom även i skrift, på motsvarande sätt kan en variant 
av ett skrifttecken som faciliterats i vardaglig skrift sprida sig och komma 
att användas också i mer formella sammanhang. Våra gemena, ”små” bok-
stäver är historiskt sett faciliterade varianter av de motsvarande ”stora” 
bok stäverna, versalerna. Fortfarande har versalerna ett slags högre stil-
värde än de gemena. Versaler används t.ex. initialt i vissa samman hang: 
i meningar, i namn, och i äldre skrift ibland i viktigare ord i texten. De 
används också i sammanhang där tydlighet är särskilt viktig, t.ex. på väg-
skyltar (Watt 1979, 53).

Facilitering av skrifttecken kan inte gå hur långt som helst. I all kom-
mu ni kation krävs en viss redundans och eftersom det bara finns ett visst 
begränsat antal fanem att använda sig av, riskerar alltför reducerade 
skrift tecken till slut att bli så lika varandra att det kan vara svårt att avgöra 
vilket tecken som avses. Altmann (2008, 153, 158) talar om distinctivity som 
en egenskap som kan vara större eller mindre i ett skriftsystem och där 
större komplexitet hos skrifttecknen också innebär större distinktivitet.

Ett tydligt runexempel är r-runan, där den mest faciliterade varianten, 
där bistaven ristas i trä med ett enda drag från huvudstavens topp, ten-
derar att bli så lik u-runan att det finns en uppenbar risk för förväxling, 
vilket inte minst Forsaringens tolkningshistoria visar (se Liestøl 1980). 
Faci li tering och heterogenisering kan därför sägas vara två motverkande 
ten denser i skrifthistorien. Heterogenisering kan ske genom återgång till 
en tydligare, mindre faciliterad variant, eller genom att nya fanem läggs 
till för att tydligare särskilja två tecken från varandra. Salomon (2012, 
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122) använder termen ”disambiguating” för samma fenomen. Man kan 
också se detta som en intressekonflikt mellan skrivaren och läsaren, där 
skrivarens försök att facilitera om de går för långt leder till svårigheter 
för läsaren. 

En tredje tendens är homogenisering, dvs. att skrifttecken medvetet 
utformas så att de blir mer lika varandra (Watt 1988b, 203; 1989b, 322). 
Skälet är sannolikt oftast estetiskt, dvs. fanemiskt motiverat. Samtidigt 
inne bär det på köpet en praktisk kinemisk, i sig faciliterande fördel, efter-
som det underlättar och snabbar upp skrivandet om man vet att varje 
skrift tecken produceras på likartat sätt. För alla långkvistrunor (utom 
s) gäller t.ex. att de påbörjas med en hellång huvudstav, dvs. kinemiskt 
ett drag med kniven uppifrån och ner. Homogenisering kan naturligt vis, 
liksom facilitering, inte heller drivas för långt. Heterogenisering är alltså 
även här en mottendens (jfr Röhr 1994, 26.f.).

En intressant iakttagelse är att skrifttecken som står intill varandra 
i ett abe ce darium ibland kan påverka varandra till större likhet (Watt 
1979, 51.f.). F (digamma) anses t.ex. ha påverkats av E under det grekiska 
alfabetets ut veck ling. Ett möjligt runexempel är a a vars slutliga form, 
efter en viss vacklan (h, s, båda oftast translittererade ᴀ), kan ha influerats 
av n n. Sym metrin nia i andra ätten i den 16-typiga runraden, hnias, är 
kanske mer än en tillfällighet.

Till Brekles bidrag till förklarande begrepp för tendenser i alfa bets-
historien hör alltså vektorialitet och symmetri. För att tydliggöra att det 
är tendenser och inte absoluta egenskaper borde man egentligen göra 
termi no login mer enhetlig och i stället tala om vektorialisering och 
sym metrisering, men det är onödigt att klåfingrigt ändra på etablerade 
begrepp och dessutom svårt att hitta en motsvarande term för hasta + 
coda-principen.

Tendenserna till vektorialitet och symmetri kan, som sagt, ses som 
två olika underkategorier av homogenisering. Vektorialitet innebär att 
skrift tecknen tenderar att ha en riktning, genom att de ”vänder sig” åt 
ett bestämt håll vilket i de flesta fall sammanfaller med skrivriktningen. 
Skrift historikern Roy Harris (1995, 132) kallar detta för skriftens ”face”. 
Hasta + coda-principen betyder att det finns en tendens att skrift tecknen 
i de väster ländska alfabeten består av en hasta (latin för ’spjut’ eller 
’stav’), dvs. ett vertikalt streck (med runtermer: en huvudstav, engelska 
stave/vertical), och en eller två codae (latin för ’svans’), dvs. till hastan 
an slutande fanem (vanligen i skrivriktningen; med runtermer: bistavar, 
engelska branch/twig). (Se Brekle 1994b, 173; 1994c, 131, 136; 1995a, 5; 
1997a, 180; jfr Watt 2002, 162.)
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På vilka sätt kan man tillämpa detta på runorna? Vad har det för för-
klarings värde? Vad gäller den kraftfullaste tendensen, facilitering, finns 
det flera olika sätt på vilket den verkat. När man ristar runor i trä med 
kniv är det betydligt lättare att rista mot sig än från sig. Också horisontella 
skåror är besvärliga att göra. Dessa kinemiska orsaker förklarar varför 
hori sontella fanem i vissa bokstäver i latinska alfabetet (FAHTL) ersatts 
med diagonala fanem (som kan ristas med drag med kniven mot ristaren) 
när de ombildades till runor (œÈHtl). Av samma skäl är det, menar jag, 
som vissa runvarianter med horisontella fanem i den äldsta runraden (™ 
e, À ŋ) tenderar att försvinna med tiden till förmån för motsvarande runor 
med diagonala fanem (E, Á) Det sistnämnda är för övrigt som jag ser 
det även ett relativt starkt argument för att förebilden för e-runan i den 
äldre runraden var latinskt E, inte M (och följaktligen för att förebilden för 
m-runan M var latinskt M och inte E; jfr Robertson 2012, 18.f.). En över-
gång från ™ till E kan förklaras genom kinemisk facilitering, medan den 
motsatta utvecklingen är osannolik.

Ett annat sätt att facilitera runristande är att minska antalet kinem i en 
runa. Och ett konkret sätt att göra detta är att ersätta vinklar med kurvor. 
Det är faktiskt möjligt att rista kurvor (böjda, rundade linjer, bågar) med 
en kniv i trä om man gör det genom att dra kniven mot sig. Och det 
går snabbare och lättare att dra en båge än att dra en diagonal bistav, 
ändra riktning och dra en diagonal bistav till i vinkel mot den första. Detta 
är orsaken, menar jag, till att runvarianterna b och ê under vikingatid 
prak tiskt taget fullständigt ersätts av ‡ och d, liksom till utvecklingen av 
m-runan från ò till ´. Den vidare förändringen till m eller · är en ytter-
ligare facilitering, eftersom det är lättare och snabbare att rista en kortare 
båge (eller ett diagonalt streck) än en halvcirkelbåge.

Heterogenisering kan förklara varför vissa kortkvistrunor kom att för-
svinna ur bruk. Kortkvistvarianten av b-runan (Í, men också Ê) blev i 
längden för svår att särskilja från o-runan (Ê och senare Í), och även h- 
och m-runorna (š,e,¹,º) var inte tillräckligt distinkta med sina små kodor 
och när den stungna e-runan (e) uppfanns, blev det omöjligt att längre 
använda det snarlika kortkvist-h:et. Kortkvistvarianterna av n, a, s, t och 
ʀ (N, ƒ, c, T, Z) var däremot distinkta tecken utan risk för förväxling och 
dess utom kinemiskt enkla och blev därför fortsatt använda.

Hasta + coda-principen känner runologer som principen om en huvud-
stav, vilken kännetecknar den 16-typiga runraden i kontrast till den äldre 
24-typiga. Detta innebar både en homogenisering och en facilitering. Det 
enda undantaget mot principen var s-runan, och två olika lösningar upp-
fanns för att komma runt detta: så kallat stols-s (â) och gotländskt s (ä). 
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Man kan också här anföra Altmanns (2008, 156) hypotes om en positiv 
korre lation mellan antalet tecken i ett skriftsystem och den genomsnittliga 
tecken kom plexiteten, alltså: ju färre tecken desto lägre komplexitet. Teck-
nen i den 16-typiga futharken behövde alltså inte vara så komplexa som 
tecknen i den 24-typiga.

Kortkvistrunorna präglas av viss facilitering (färre kinem), men i ännu 
högre grad av vektorialisering, genom en relativt stark tendens att placera 
bistavarna i skrivriktningen. Just detta kan också förklara varför runorna 
i den första ätten inte förenklats: de var redan vektorialiserade. Detta 
förutsätter då att man ser kortkvistrunorna som utvecklade ur lång kvist-
runorna, vilket är ett större och omdiskuterat problem (jfr t.ex. Liestøl 
1981; Moltke 1988; Barnes 2009) som inte kan lösas eller bevisas med alfa-
bets historiska tendenser, även om jag menar att dessa utgör ett av många 
argu ment för ett sådant synsätt. 

De stavlösa runorna har jag utförligt behandlat i andra sammanhang 
(Fridell 2001; 2011, 80–84). Jag vill här inte gå in i detalj, utan bara åter 
upp repa att jag inte betraktar dem som en ”snabbskrift i vardagens tjänst” 
utan som en kryptisk skrift och ett skriftexperiment. De stavlösa runorna 
har full ständigt övergivit hasta + coda-principen. Som jag ser det är de 
inte resultat av en kinemisk facilitering utan av ett medvetet försök att 
skapa en runrad som är så fanemiskt reducerad som möjligt.

Watt har även formulerat en modell för ett skriftsystems utveckling 
och spridning i ett samhälle, med fyra definierade stadier, som inte är 
klart avgränsade.

1. Det eografiska stadiet: ”At this stage the letters are being mastered 
one by one, with no (or few) generalizations being formed”; ”Writing 
direction ..... may not be stabilized” (Watt 1988a, 147); ”in which 
letters are known in isolation with almost no sense of their consti-
tuting a set of shared attributes” (Watt 1994b, 217).

2. Det neografiska stadiet: ”This is the first stage at which stability 
is found, with writing direction and letter orientation becoming 
fixed” (Watt 1988a, 147), ”in which the letters are known (perhaps 
not consciously) as members of a set having attributes in common, 
at which time those attributes tend to spread, increasing the set’s 
homo geneity” (Watt 1994b, 217).

3. Det mesografiska stadiet: ”During this stage the dominant force 
is that of facilitation, i.e. subordinating other criteria to that of 
best fitting the alphabet to the rapid writing of large quantities of 
material. (Inscriptional writing, as on stone, will lag behind quotidian 
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writing on more casual materials in this respect .....) Older forms 
may be retained as living fossils for inscriptional or other formal 
purposes”; ”The new, more fluid figures thus formed will be subject 
to homogenizing tendencies, mostly in the executive (kinemic) 
modality, making the programs more regular, while the forces of 
heterogenization and inertia will act as inhibitors” (Watt 1988a, 148).

4. Det cenografiska stadiet: ”here an alphabet enters a more self-con-
scious design period” (Watt 1988a, 148), ”in which letters undergo 
deliberate reshaping so as to become more symmetrical, more 
cursive, more easily distinguished, and so on” (Watt 1994b, 217), 
”when esthetic factors may be consciously brought into play”; ”any 
’natural’ tendencies are often obscured ..... by changes introduced 
deliberately” (Watt 2012, 179.f.). 

Modellen är intressant eftersom den även kopplar skrifttecknens för-
änd ring till skriftkompetensens spridning i samhället. Det är när skriften 
blir mer allmänt brukad som tendenserna till facilitering blir starkare. 
Tillämpad på runorna vill jag identifiera det eografiska stadiet med den 
äldre runradens tid, det neografiska med de sextontypiga långkvistrunorna, 
det mesografiska med kortkvistrunorna och det cenografiska med de stav-
lösa runorna. Stingningar av runor kan också ses som ett ceno grafiskt 
drag.

Slutligen vill jag ta upp ett ämne som det faktiskt har skrivits mycket 
om, nämligen frågan om hur man ska förklara skrivriktningen i ett skrift-
system och i synnerhet: varför skriver man från vänster till höger i de 
flesta västerländska alfabet? Det finns ett flertal svar på denna fråga (de 
Kerck hove 1988a; 1988b; Sirat 1988; 1994; 2006, 368–72; Skoyles 1988; 
Watt 1989a, 309; Brekle 1996; Bodel 2012, 82–84). De vanligaste är: 

• Därför att det alfabet som utgör förebilden skrev så.
• Därför att det var praktiskt enklare med tanke på mest använda skrift-

red skap och skrivmaterial vid tiden för skriftsystemets etablering.
• Därför att det är en naturlig konsekvens av hjärnhalvornas specia li-

sering (hos högerhänta).

Man har gjort iakttagelsen att skrivriktningen ofta är godtycklig till 
en början, när ett skriftsystem uppstår och börjar spridas (Harris 1995, 
132). Man kan lika gärna skriva åt ena eller andra hållet och ibland 
ömsevis (bustro fedon). Oftast anpassar sig tecknens riktning (vektoria-
litet) efter skriv riktningen. I ett senare skede blir skriftriktningen fast och 
be stämd. Detta är välkända mönster också för de äldre runorna, men de 
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är ett källmaterial som inte såvitt jag vet har undersökts närmare i detta 
avseende och där studier skulle kunna bidra till att belysa den generella 
proble matiken, där det hittills främst är de klassiska alfabetenas tidiga 
skeden som stått i fokus.
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English summary

“Tendencies in the development of writing signs: Alphabets and runes”

Two scholars in semiotics, William C. Watt (Irvine, California) and Herbert E. 
Brekle (Regensburg) each made significant contributions to the history of alpha-
bets by systematizing and generalizing empirical observations on the historical 
development of the written characters in Western alphabets. Watt made an 
important distinction between visual lines and other segments of the characters 
(phanemes) on the one hand, and movements made with the writing tool to 
form the characters (kinemes) on the other, and stressed the importance of the 
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latter aspect of writing for the change and development of the alphabet signs. As 
applied to runology, the present author believes this means that the process of 
carving runes, particularly into wood with a knife, was vital in determining the 
development of the shapes of the runes through time.

Watt distinguishes three important tendencies or trends in the development of 
written characters, viz. facilitation: reduction in effort and subsequent increase 
in the speed of writing, homogenization: making the characters more alike, and 
heterogenization: making the characters more different from each other. Brekle 
supplements these with three principles (which could be seen as subcategories 
of homogenization), vectoriality: the tendency of written characters to follow a 
direction, most often the writing direction, symmetry: the tendency of written 
charac ters to be symmetrically formed, and the hasta + coda principle: the 
tendency of alphabetic characters to be formed by one vertical line and one or 
two other lines attached to the main vertical. These six principles are not absolute 
laws of writing but trends, and they are also often in competition with one 
another.

The trend towards facilitation, which is by far the most important and powerful, 
is at work mainly in everyday writing, where simplicity and speed are essential 
factors. Facilitation is most often unconscious and can also occur gradually. If 
facilitation or homogenization is pushed too far, readability and distinctivity 
may be endangered, which could result in strategies of heterogenization being 
employed as counter-measures. 

One instance of homogenization may be observed where signs occurring next 
to each other in an alphabetic row become more alike. A feasible example in 
runology is the rune a a in the younger futhark which may have stabilized in 
that shape because of the influence of the nearby rune n n. The symmetry nia in 
the family hnias in the middle of the rune-row could be more than a coincidence.

When carving runes into wood, it is easiest to carve towards oneself, either 
vertically or diagonally. Horizontal cuts are more difficult to execute with the 
knife and thus avoided, which explains why the Latin characters FAHTL were 
introduced as œÈHtl in the older futhark, as well as why ™ e and À ŋ were 
eventually replaced by E and Á. The latter development is a strong argument in 
favor of the theory that the model for the e-rune was Latin E and not M (and as a 
consequence that the model for the m-rune M was Latin M).

Another method to facilitate rune carving is to reduce the number of kinemes 
in individual runes, e.g. by replacing angles by curves. One curve is actually 
easier to carve than two straight lines which form an angle. This is the reason 
for the runic variants b and ê being in practice completely replaced by ‡ and d, 
as well as for the development of the m-rune from ò to ´. The further change to 
m or · is yet another facilitation, since it is easier and faster to carve a shorter 
curved segment (or a diagonal line) than a semicircle.

The short-twig runes were characterized by some facilitation like the long-
branch runes, but even more by vectorialization. Heterogenization can explain 
why some of the short-twig runes disappeared from use. In the long run, the 
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short-twig b-rune (Í, but also Ê) was too difficult to distinguish from the o-rune (Ê 
and later Í), and the short-twig h- and m-runes (š,e and ¹,º) were not distinctive 
enough, and when the dotted e-rune (e) was invented it finally became impossible 
to use the similar short-twig h.

Watt has described a model for the development and spread of a writing system 
in a society with four defined stages, which are all applicable to the history of 
runes in Scandinavia: (1) The eographic stage where emphasis is on the individual 
signs and when letter orientation and writing direction are not stabilized (cor re-
sponding to the older futhark period); (2) the neographic stage where letter orien-
tation and writing direction stabilize and where there are tendencies towards 
homogenization (= the long-branch runes); (3) the mesographic stage where the 
spread of writing in society and increased use for everyday purposes leads to 
facilitation tendencies (= the short-twig runes); (4) the cenographic stage where 
conscious experimentation is  introduced to reshape the writing characters to be 
more symmetrical, more cursive or more esthetic, for example (= staveless and 
dotted runes).

Finally the author suggests further studies be made on the historical devel-
opment of the direction of runic writing. This has been studied in depth as regards 
Latin and Greek writing, and corresponding research on runes could contribute 
positively to general theories on writing direction, of which there are today many 
competing hypotheses.
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