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Abstract 

Denna uppsats har två mål. Det första målet är att ge en omfattande överblick över samtliga 

tillgängliga vikingatida runinskrifters prepositionsbestånd och -former, vilket innefattar en 

presentation av de prepositioner som använts i dessa inskrifter samt en förklaring till 

ortografiska skillnader i prepositionernas representation. Denna överblick avslutas med en 

förklaring av prepositioners olika skrivningsformer som kan förklaras med utvecklingar inom 

ljudsystemet samt felskrivningar. 

Det andra målet är att genomföra en undersökning av prepositionsfrasens rektioner som 

baseras på Lena Petersons (1991) behandling. Syftet med denna undersökning är, utegående 

från korpusen Samnordisk runtextdatabas 2014, att spåra och förklara semantiska avvikelser i 

samtliga tillgängliga vikingatida runinskrifter. Resultatet av rektionsundersökningen visar i 

enlighet med Petersons resultat att den grammatik som används i vikingatida runinskrifter är 

stabil och att de avvikelser som rör semantiken är så pass få att de mycket väl kan baseras på 

fakultativa beslut från runristarnas sida och inte nödvändigtvis på förändringar i grammatiken. 

Ett fåtal avvikelser kan dock ha grammatiska förklaringar. Det finns en viss tendens till att 

egennamn står i nominativ efter prepositioner och att ackusativ används istället för dativ, 

vilket kan tolkas som ett väldigt tidigt tecken för senare kasus-sammanfall. Med tanke på hur 

sällan dessa avvikelser förekommer, är det dock tveksamt om man kan dra några generella 

slutsatser utifrån dem. 

Av detta resulterar enligt min mening att de fakultativa reglerna har sitt ursprung å ena 

sidan hos runristaren, som i de flesta fallen har anledning för att använda den använda 

formen, och å andra sidan hos dagens läsare, som saknar förståelse för vissa drag i det dåtida 

språkbruket. 

Nyckelord: prepositionsbruk, prepositionsfras, rektion, vikingatida runinskrifter 
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1. Inledning 

De vikingatida runinskrifterna kan studeras utifrån många fascinerade perspektiv. Å ena sidan 

manifesterar de människans status och sociala förhållanden till varandra, å andra sidan 

berättar de om utlandsfärder och människornas religiositet. Bortsett från sitt kulturella värde 

är dessa inskrifter också ett vittnesbörd om det språk, som talades c:a 800–1100 e.Kr., inom 

ett unikt skriftsystem som än idag inte har avslöjat alla sina hemligheter. Även om de flesta av 

dessa inskrifter är formelaktiga och relativa korta, erbjuder de en stor mängd information inte 

bara om språkets inre struktur, utan också om själva uttalet. 

Inom de vikingatida runinskrifterna hör prepositioner till de vanligaste orden. Detta till 

trots har de hittills inte fått någon större uppmärksamhet i forskningslitteraturen. Det saknas 

en övergripande studie över deras bestånd, former och rektioner. Närmast kommer i detta 

avseende Lena Petersons (1991) undersökning om rektioner i svenska vikingatida runin-

skrifter. Hon konstaterar att det finns enstaka fall där rektioner avviker från det förväntade 

kasuset. Peterson menar i sin slutsats att dessa avvikelser är att förstå antingen som utslag för 

fakultativa regler i runristarnas grammatik eller möjligen som feltolkningar från nutida läsare. 

Hon utvecklar dock inte hur dessa fakultativa regler skulle ha sett ut. 

Petersons iakttagelser samt den generella avsaknaden av en översikt över prepositions-

bruket i de vikingatida runinskrifter har varit min anledning till att skriva denna uppsats. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ge en överblick över prepositionsbruk i samtliga vikingatida 

runinskrifter. Detta innebär inte bara en framställning av deras bestånd och former utan också 

av deras användning. 

För detta ändamål består uppsatsen av två delar: i den första delen ges en omfattande 

överblick över samtliga tillgängliga vikingatida runinskrifters prepositionsbestånd och pre-

positionsformer, vilket innefattar en presentation av de prepositioner som använts i dessa 

inskrifter. Målet med denna del är att presentera en förklaring till ortografiska skillnader, 

skenbart avvikande skrivningar i rektionen, i prepositionernas skrivning. Medan den andra 

delen utgörs av en undersökning av prepositionsfrasens rektioner som baserar sig på Lena 

Petersons undersökning från 1991. Denna undersökning har haft som mål att finna acceptabla 

förklaringar till semantiska avvikelser, avvikelser från förväntat kasus, inom de svenska 

vikingatida runinskrifterna (utom Gotland). Syftet med denna undersökning är att utvidga 

Petersons undersökning (1991) och att spåra och förklara semantiska avvikelser i samtliga 

tillgängliga vikingatida runinskrifter. Frågan som ska besvaras är således: 

 Hur kan avvikelsen från den förväntade formen besvaras? 
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1.2 Disposition 

Denna uppsats består av fem delar, varav de första fyra är beskrivande och den sista såväl 

beskrivande som utforskande, men med fokus på utforskandet. 

Uppsatsens börjar med allmän bakgrundsinformation om terminologi, en kortfattad be-

skrivning om det vikingatida skriftsystemet samt en introduktion till hur man läser och tolkar 

runinskrifternas signa. Avsnittet avslutas med en presentation av tidigare forskning. I avsnitt 3 

presenteras materialet enligt Samnordisk runtextdatabas 2014. I detta avsnitt tydliggörs bland 

annat vilka runinskrifter som ingår i materialurvalet och hur försvunna runinskrifter hanterats. 

Därpå följer i samma avsnitt en presentation av den kvanti-tativa metod som använts samt en 

beskrivning av de teoretiska ansatserna, som har sin utgångspunkt i runristarens ortografi och 

grammatikens stabilitet under vikingatiden. Avsnitt 4 utgörs av en framställning av pre-

positionernas bestånd och former. Formerna står i fokus, eftersom kapitlet har som mål att 

förklara variationer i prepositionernas skrivning. I avsnitt 5 undersöks rektionerna. För detta 

ändamål ges först en beskrivning av sambandet mellan prepositionsfras, preposition och 

rektion, sedan presenteras resultatet i tabellform. Avsnittet avslutas med en diskussion om 

resultatet från undersökningen och en framställning av de slutsatser som kan dras. 

Uppsatsen avrundas i avsnitt 6 slutligen med en sammanfattning utifrån uppsatsens syfte, 

samt en utblick mot framtida forskning. 

2. Bakgrund 

Målet med detta avsnitt är att förklara den terminologi som används i uppsatsen, att ge en 

introduktion till den 16-typiga runraden som användes under vikingatiden, samt att presentera 

den tidigare forskningen på området. 

2.1 Terminologi 

I denna uppsats ska några för runologin typiska begrepp och deras betydelser samt an-

vändning i det följande förklaras, för att förebygga möjliga felassociationer och underlätta 

läsningen. 

För att underlätta läsningen återges runskrift vanligtvis i litteraturen med translitterering 

av runtecknen till latinska bokstäver i fetstil (Larsson 2002:15). Denna form av trans-

litterering används också i föreliggande uppsats. Efter translittereringen brukar en tran-

skribering, en överföring från runradens translitterering till ett fornspråk, följa. I fallet med 

Samnordisk runtextdatabas 2014 handlar det om runsvenska och fornvästnordiska, vilket, på 

grund av sin närhet till runsvenska, får betraktas som hjälpmedel för att åstadkomma tran-

skriberingen till runsvenska (Peterson 1993a:162). I denna uppsats sätts i enlighet med runo-

logisk standard den runsvenska transskriberingen i kursiv stil under den fetstilta trans-

littereringen. 
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Till sist måste några ord sägas om hur systemet med hänvisningar till enskilda 

runinskrifter, så kallade signa, fungerar. Ett signum består vanligtvis av två delar: först en 

förkortning för landet eller landskap där inskriften hittats, sedan ett nummer som anger vilket 

nummer inskriften har i en viss korpus.
1
 Exempelvis avser signumet DR 248 runinskrift 248 i 

utgåvan Danmarks runeindskrifter. Därtill finns det specialtecken som ibland dyker upp i 

signa: de vanligaste är #, vilket betyder att inskriften är försvunnen, och $, som står för en 

nyläsning, antingen baserad på en komplementering eller en nytolkning av inskriften. Men det 

kan också tyda på en försvunnen runristning som återfunnits ($; Lagman & Williams 

1989:18). Hänvisningar till vem som bidragit med nyläsningen av en $-markerad inskrift 

finns under menyn Diverse i Samnordisk runtextdatabas 2014. Bortsett från de omtalade 

specialtecken finns det ett flertal tecken som ger ännu fler upplysningar om runinskriften i 

fråga. Dessa kan uppträda såväl i translitterering av runinskriften som i transskriberingen. De 

tecknen listas med förklaringar i bilaga 1. 

2.2 Den 16-typiga runraden – yngre fuþarken 

Den 16-typiga runraden – den yngre fuþarken – är resultatet av en språklig omvälvning som 

haft sin utgångspunkt i övergången från urnordiska till fornnordiska (c:a 450/500–700/800 

e.Kr.; Knirk 2002:639). Under denna övergång reducerades den ursprungliga 24-typiga 

runraden – den äldre fuþarken – till den 16-typiga runraden. 

Reduceringen förklaras oftast med fonologiska förändringar som påverkade den akrofona 

principen, det vill säga principen enligt vilken runnamnets första ljud utgör runans ljudvärde 

(Knirk 2002:636). Till exempel har bortfallet av initialt /j/ i denna övergångsfas lett till att 

*jāra-runan har övergått från /j/ till /a/ (*āra). Likadant skedde med det gamla a:et (*ansuR) 

som övergick först till /ą/ (*    ) och sedan till /o/ (ōss). Andra runor som w- (ᚹ), ï- (ᛇ) och ñ-

runan (ᛜ) har bortfallit sedan omljud har förändrat deras initiala ljud (Schulte 2006:422). Den 

akrofona principen hjälper däremot inte för att förklara varför tonande klusiler /d/ och /g/ kom 

att återges med samma grafem som tonlöst /t/ och /k/. Förklaring för detta är än så länge att 

”these symbols were deliberately eliminated” (Barnes 1987:38, jfr Knirk 2002:640). 

Reduceringen av runor kan dock tyckas paradoxal (Odenstedt 1992:71), eftersom sam-

tidigt som antal grafem minskats, utvidgats vokalsystemet med ytterligare fem vokaler (ŏ, æ, 

ø, y och ǫ) till totalt tio (a, ō, u, i och e + ŏ, æ, ø, y och ǫ) som endast återges med fyra runor 

u, o, i och a.
2
 

Tvärtemot den äldre fuþarken där en ”near-perfect agreement between the runes [...] and 

the phonemes of Germanic” (Derolez 1998:6) rådde, utmärker sig den yngre fuþarken för sin 

ofullständiga ortografi, där ett tecken ofta bär flera ljudvärden. En översikt över den yngre 

fuþarken och dess ljudsystem ges i figur 1. 

                                                           
1
 Det finns runinskrifter som avviker från denna princip, exempelvis genom att därutöver ha ett tillägg i form av 

en förkortning för ett tidskriftsnamn. (Fv, NT, SAS etc.). 
2
 Utökningen av vokalsystemet från ursprungligen fem till tio vokaler sker bland annat på grund av synkope samt 

i- och u-omljud. Ljudutökning trots grafemreducering är dock ensamstående, den frisiska och anglosaksiska 

runraden har i enlighet med ljudutökningen också utvidgat sitt grafembestånd. 
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ᚠ ᚢ ᚦ ᚬ ᚱ ᚴ  ᚼ ᚾ ᛁ ᛅ ᛋ  ᛏ ᛒ ᛘ ᛚ ᛦ 

f u þ o r k  h n i a s  t b m l R 

[f] [u] [θ] [ã] [r] [k]  [h] [n] [i] [a] [s]  [t] [p] [m] [l] [R] 

[v] [y] [ð] [ǫ]  [g]  [γ]  [e] [æ]   [d] [b]    

 [o]  [o]  [γ]    [æ]         

 [ø]  [ø]      [j]         

 [v]                 

Figur 1: Den 16-typiga runraden (den yngre fuþarken) med translitterering och runornas ljudvärden. 

Runraden återges i denna figur med långkvistrunor, translittereringen står i fetstil och runornas 

ljudvärden återges i hakparentes enligt IPA. 

Problemet med skriftsystemets ofullständiga ortografi måste ha varit märkbar redan för 

dåtidens användare, för en del av runorna kunde från och med sen vikingatid (c:a 1000-talet) 

förses med stingning för att precisera ljudvärdet. Den stungna u-runan (ᚤ) betecknar fonemen 

/y/ och /ø/ och translittereras y, den stungna k-runan (ᚵ) motsvarar fonemet /g/ och trans-

littereras g, och den stungna i-runan (ᛂ) står för fonemen /e/ och /æ/ och translittereras e. 

Användningen av de stungna runorna blev dock aldrig obligatorisk under vikingatiden 

(Lagman 1990:152 ff), så att exempelvis den ostungna u-runan kunde stå för inte mindre än 

fem fonem (/u/, /y/, /o/, /ø/ och /v/). 

Det ortografiskt ofullständiga skriftsystemet är dock inte det enda problem som forskaren 

möter vid sina undersökningar. Fram till medeltiden var det ovanligt att markera långa 

konsonanter som ‹tt› och ‹dd›; de återgavs med en enkel t-runa, detsamma gällde också för 

långa vokaler (Peterson 1994:68). Nasal kunde ofta utelämnas, framför homorgan explosiva 

[p], [b], [t], [d], [k] och [g] samt [s] (Wessén 1995:29), om den uttalas på samma 

artikulationsställe som explosiv eller [s].
3
 Det förekom att man använde sig av binderuna, det 

vill säga att två runor kombinerades till en; detta har i translittereringen i databasen markerats 

med en vinkel (^) mellan de runor som bundits ihop. Dessutom finns möjligheten att 

dubbelläsa en runa. Ett sådant exempel finner man i U 809: bukiǀ ǀi : herfistam; byggi i 

Hærvistaðum, där i:et efter buki inte finns med i själva inskriften, utan måste komplementeras 

i efterhand.
4
 Detta drag har sitt ursprung i de äldsta runinskrifterna, där inga skiljetecken 

använts, men dyker även upp hos enstaka vikingatida runristare (till exempel hos Åsmund; 

Källström 2007:282). 

Dessa tendenser måste hållas i minnet inte bara vid själva translittereringen av runraden 

utan också vid tolkningen i den transkriberade texten. 

  

                                                           
3
 Exempelvis i Sm 5 eklati (England, i dat.), istället för eklanti (Sö 46). Användningen respektive utelämnandet 

av m eller n framför hormogan explosiva beror däremot snarare på runristarens fonologiska analys än på 

konventionaliserad stavning (Williams 1994:221). 
4
 För mer information om detta, se Peterson (1993b). 
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2.3 Tidigare forskning 

Prepositionsbruket i de vikingatida runinskrifterna har tidigare undersökts av Peterson (1991). 

I hennes undersökning ingick dock endast runinskrifter från Sverige
5
 och bara sådana som var 

tillgängliga i den databas som föregick Samnordisk runtextdatabas 1991. Trots att materialet i 

Samnordisk runtextdatabas numera har utvidgats, är Petersons undersökning en lämplig 

utgångspunkt för vidare undersökningar. Detta beror på tre faktorer: för det första existerar 

redan ett definierat utgångsmaterial, de arton prepositionerna i svenska vikingatida runin-

skrifter. För det andra finns en teoribildning som tar sin utgångspunkt i grammatikens 

stabilitet och till sist finns det en förklaring till orsaken för rektionernas avvikelser: 

I många av de diskuterade fallen kan man inte tala om avvikelse från en norm, utan man får i 

stället konstatera fakultativa regler. Avvikelserna kan inte heller alltid skyllas på språkbrukarna 

själva, utan det kan vara efterkommande som har missförstått texterna. (Peterson 1991:183) 

De teoretiska ansatser som återfinns i Petersons undersökning av prepositionernas rektioner 

bygger på Svante Lagmans undersökning av runristarnas ortografi (1989). I denna under-

sökning diskuterar Lagman stavningar som avviker från normerna och kommer till ett tydligt 

resultat: runristarnas ortografi är förvånansvärt god, särskilt när hela det vikingatida materialet 

beaktas och inte bara enstaka inskrifter (1989:37). Lagmans resultat grundar sig på ett eget-

utvecklat ”förslag till ett tolkningsschema” (Lagman 1989:36 f) som kan användas för att 

undersöka de från normen avvikande skrivningar:
6
 

1. Läs runor som de står 

2. Pröva utelämnandet av runor 

3. Pröva vokalinskott vid speciella konsonantförbindelser 

4. Bedöm individuell avvikelse utifrån uttal eller ljudanalys 

 

5. Grafisk förväxling av runor 

6. Omkastning av runor 

7. Felstavning: uteglömd eller felaktig runa 

Figur 2: Svante Lagmans förslag till tolkningsschema. 

Lagman delar upp tolkningsschemat i två delar, steg 1–4 och steg 5–7. Anledningen till detta 

är att man först ska pröva om felet tillhör en ortografisk norm som kan förklaras med steg 2–

4. Går det inte att förklara avvikelsen med den ortografiska normen måste man fundera på en 

möjlig felristning, steg 5–7. Men här borde man skilja mellan fel som uppstått på grund av 

runristarens slarvighet, till exempel grafisk förväxling och omkastning av runor och riktiga 

stavningsfel som användning av en felaktig runa. 

Detta tolkningsschema ska vara ett hjälpmedel för att delvis kunna förklara pre-

positionernas former i avsnitt 4.2.1 och också för att förklara avvikelser i prepositionsfraser i 

                                                           
5
 Observera det är Sveriges medeltida gränser som gäller, Halland, Blekinge och Skåne samt Gotland och 

Jämtland räknas inte med. Denna definition av Sverige gäller fortlöpande om inte något annat påpekas. 
6
 I figur 2 presenteras endast en kortfattad version av Lagmans tolkningsschema. För den utförliga versionen se 

Lagman (1989:36 f). 



10 
 

avsnitt 5. Med hjälp av detta tolkningsschema skiljs de ortografiska avvikelserna från de 

semantiska, så att de semantiska sedan kan undersökas vidare. I detta sammahng får också 

Petersons (1991:172 f) antagande om grammatikens stabilitet relevans. Hennes slutsats att de 

semantiska avvikelserna i prepositionernas rektion baserar sig på fakultativa regler från 

runristarens sida eller på nutida feltolkningar, betraktas i detta sammanhang som en hypotes, 

som antingen kommer att bekräftas eller förkastas av den genomförda undersökningen. 

3. Material och metod 

Syftet med detta avsnitt är att presentera det vikingatida runinskriftsmaterial enligt 

Samnordisk runtextdatabas 2014 och att därefter förklara hur materialet för att beskriva 

prepositionernas bestånd, former och rektioner har valts ut, samt den använda metoden. 

3.1 Avgränsning av materialet 

Materialet i denna uppsats utgörs av de vikingatida runinskrifter som finns förtecknade i 

Samnordisk runtextdatabas 2014, en online-korpus skapad vid Institutionen för nordiska språk 

vid Uppsala universitet, som innehåller samtliga runinskrifter från urnordisk tid till medel-

tiden. 

I denna uppsats behandlas de vikingatida runinskrifterna. Med vikingatiden avses i det 

här sammanhanget inte primärt den historiska period, som började med vikingarnas plundring 

av klostret Sankt Cuthbert på Lindisfarne i Northumberland i slutet av 700-talet och slutade 

åren närmast efter slaget vid Hastings 1066, där normanden Vilhelm Erövraren övertog 

makten i England; detta tidsrum motsvarar endast delvis den språkhistoriska period, där 

vikingatida runinskrifter producerades. Snarare definieras vikingatiden här som den period 

under vilken den yngre fuþarken användes, ungefär från och med 800-talet till början av 

1100-talet, då runstensresandet minskades i frekvens.
7
 

I Samnordisk runtextdatabas 2014 finns 3 721 inskrifter från den vikingatida perioden, 

fördelade på nitton länder över hela Europa och Grönland. I tabell 1 (s. 11) ges en översikt 

över de vikingatida runinskrifternas geografiska proveniens. Tabellen visar att de flesta 

inskrifterna (2 988, c:a 80 %) har hittats i Sverige.
8
 Norden har totalt 3 606 inskrifter. Det näst 

viktigaste fyndområdet är de brittiska öarna, som med sina endast 94 inskrifter dock väger 

relativt lätt gentemot de nordiska beläggen. 

                                                           
7 Enligt Lagman & Williams (1989) är tidsgränserna åt båda håll flytande. För en tidig användning av den yngre 

fuþarken (700-talet), se Marie Stoklunds (1996) artikel om Ribe kranium. Gränslinjen mot medeltiden har 

dragits så att inskrifter från 1100-talet ingår, såvida de inte uppvisar tydliga medeltida drag som användning av 

æ- eller ø-runan (Lagman & Williams 1989:13). 
8
 Bland de svenska landskapen är Uppland mest välrepresenterat (Haugen 1976:142), hälften av de svenska 

inskrifterna har hittats där. 



11 
 

Av de 3 721 inskrifter som återfinns i tabell 1 innehåller 2 848 inskrifter prepositioner, 

vilket motsvarar c:a 77 % av inskrifterna. Dessa 2 848 inskrifter bildar materialet för denna 

uppsats. Beroende på vad som beskrivs – former eller rektioner – används detta material i 

olika hög utsträckning. Anledningen till detta är att beståndet utgörs av samtliga prepositions-

belägg i de vikingatida runinskrifter, även sådana som är skadade (...ftiR) och sådana som 

innehåller tecken som inte kunnat identifieras, men räknas som en runa (-ftiR). Det finns två 

sorters inskrifter som inte ingår i beståndet: inskrifter där en förmodad preposition helt saknas 

på grund av skada (...) och sådana där en preposition supplerats i den transkriberade texten, 

utan att runföljden tyder på någon preposition (se exempelvis Sö 256 $). 

Tabell 1: Geografisk fördelning av de vikingatida runinskrifterna. 

Land Inskrifter Procent 

Sverige 2 988 80 % 

Danmark 471 13 % 

Norge 139 3 % 

Färöarna 2 < 1 % 

Grönland  1 < 1 % 

Island 3 < 1 % 

Finland 2 < 1 % 

Shetland 5 < 1 % 

Orkney 19 < 1 % 

Skottland 7 < 1 % 

England 14 < 1 % 

Isle of Man 33 < 1 % 

Irland 16 < 1 % 

Tyskland 8 < 1 % 

Polen 3 < 1 % 

Lettland 1 < 1 % 

Ryssland 5 < 1 % 

Ukraina 1 < 1 % 

Bysans 3 < 1 % 

 3 721 ~ 100 % 

När prepositionernas former beskrivs, har beståndet reducerats till att endast innefatta full-

ständigt bevarade former (eftiR) och sådana som med viss säkerhet kan tydas (ef(t)iR) eller 

suppleras från en äldre källa. Inskrifter som innehåller tolkningar och suppleringar markeras 

med ( ) respektive [ ] bakom signum. Ett motsvarande materialurval har skett när pre-

positionsfrasernas rektion undersöks. Då har prepositionsfraser där rektionen är alltför svårt 

skadad utelämnats, men lättskadade inledande prepositioner (-ftiR och ...tiR) har tagits med. 

Mer omfattande materialbeskrivningar ges vid bestånds- (avsnitt 4.1), form- (avsnitt 4.2) 

respektive rektionsbeskrivningen (avsnitt 5.1.2). Hela materialurvalet har tydligt redovisats 

med hjälp av konkordanser i bilagorna 2–4. 
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3.2 Försvunna inskrifter 

En annan sak som man måste ta hänsyn till i materialet är hur de försvunna inskrifterna, 

markerade med #, ska betraktas. Det handlar om inskrifter, där originalet gått förlorat och 

som endast finns bevarade i tidigare forskares avskrifter. Enligt Börje Westlund (1980:137) 

bör man inte ”ägna möda och utrymme åt tolkning” av sådant som idag inte längre kan 

kontrolleras. Detta låter som en lämplig utgångspunkt i de fall där inskriften endast existerar i 

en källa, eftersom man då bara har två alternativ: att anta att avskriften korrekt återger den 

ursprungliga inskriftens text eller betvivla detsamma. Hur man än ställer sig i den frågan, är 

det svårt att bedöma hur slutsatser som i forskningen dragits av sådana inskrifter ska värderas. 

Existerar flera av varandra oberoende källor till en och samma försvunna inskrift, kan man 

dock som Henrik Williams (1989:39) argumentera för att dessa källor sammantagna kan bilda 

en tillräckligt stabil grund för att det ska vara möjligt att bygga språkliga observationer på 

dem. 

I denna uppsats behandlas försvunna inskrifter på följande sätt: De nämns i beståndet och 

ingår i presentationen av prepositionernas former. Däremot undersöks inte deras rektioner; de 

presenteras i framställningen med de andra rektionerna, men deras avvikande rektioner 

undersöks inte. Anledningen till detta är osäkerhet beträffande deras trovärdighet. 

3.3 Metod 

Den metod som använts i denna uppsats är en korpusanalys av Samnordisk runtextdatabas 

2014. Detta innebär att runtextdatabasen genomsökts i syfte att hitta för denna uppsats 

relevant material: prepositioner, deras former och rektion. Detta material betraktas sedan 

utifrån ett kvantitativt perspektiv för att exempelvis bedöma antalet variationer av en pre-

position i relation till övriga och förekomsten av semantiska avvikelser i rektionen. På detta 

sätt blir det möjligt att dra slutsatser om den ortografi och grammatik som är rådande i de 

vikingatida runinskrifterna.  

För att uppfylla de målsättningar, som satts upp i avsnitt 1.1, har denna uppsats i första 

hand en beskrivande karaktär: det granskade materialet framställs och presenteras. I andra 

hand innehåller den förklarande moment, exempelvis av prepositionens olika stavnings-

former (avsnitt 4), samt utforskande moment, då framför allt undersökningen av de semant-

iska avvikelserna i prepositionsfrasen (avsnitt 5). 

4. Prepositionsbruk i vikingatida runinskrifter 

Syftet med detta avsnitt är att ge en övergripande inblick i vikingatida runinskrifters pre-

positionsbruk. Detta avser framför allt en presentation av prepositionernas bestånd och former 

samt en förklaring till formernas skrivningsvariationer. 
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4.1 Prepositionernas bestånd 

I avsnitt 3.1 har det nämnts att prepositionsbeståndet utgörs av 2 848 inskrifter som fördelar 

sig över nitton länder. Dessa inskrifter innehåller till skillnad från Petersons (2006) nitton 

prepositioner belägg på 21 prepositioner. Denna ökning av antalet prepositionsbelägg kan å 

ena sidan förklaras med det faktum att materialurvalet utökats i denna uppsats från ett land till 

nitton länder och inte längre bara avser steninskrifter, å andra sidan att kombinationen ut i 

bland annat i inskrift U 201 inte längre räknas till preposition í utan som preposition ūtī, samt 

det faktum att de gotländska runinskrifterna varken ingick i Petersons undersökning (1991) 

eller i hennes runordsregister (2006). I tabell 2 ges en framställning av dessa 21 prepositioner 

samt deras fördelning. Prepositionsurvalet basereras på Peterson arbeten, uppsatsen från 1991 

och svensk runordsregister från 2006, samt Johan Fritzners (1886–1896) ordbok, vilken an-

vänts som uppslagsverk för prepositioner och deras användning. 

Tabell 2: Prepositioner och deras fördelning i länder med vikingatida runinskrifter.
9
 

Prep./Land Sverige DR N GR Sh Sc E IM IR LV RU UA By Totalt 

ā 98 41 11 2     3 1   1 157 

af 5  1           6 

aft/æft 22 71    1  8      102 

ān 1             1 

at 603 17 9     1     1 631 

fra(n) 1       1      2 

fyr/for 11 2      1      14 

fyriR 12  3           15 

ī 153 65 8     2 1    1 230 

með(r) 39        1     40 

miðli 1  1           2 

næR 2             2 

(of)
10

   (1)           (1) 

til 26  1   1        28 

um 4 1            5 

und(iR) 2             2 

ūR 6 1 1           8 

ūtī 4             4 

viðr  1 1    1       3 

yfiR 29 1    1     1   32 

æftiR 1 432 117   1 1  11    1  1 563 

 2 451 317 37 2 1 4 1 24 5 1 1 1 3 2 848 

                                                           
9
 Förkortningar löses upp på följande sätt: DR=Danmark, N=Norge, GR=Grönland, Sh=Shetland, Sc=Skottland, 

E=England, IM=Isle of Man, IR=Irland, LV=Lettland, RU=Ryssland, UA=Ukraina, By=Bysans. 
10

 of återges i parantes eftersom det inte med säkerhet kan påstås att ordet använts som preposition. I samtliga 

vikingatida inskrifter finns det totalt åtta belägg. Men i alla förutom i N 2 kan of betraktas som en ”expletiv 

partikel”, en svagtoning prefix (Strid 2002:736, Noreen 1955:194 f). I fallet N 2: ...R ... ub ... stoin stotR ... 

kan det dock inte avgöras om det handlar om en ʼexpletiv partikelʼ eller en preposition. 
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Antal belägg i denna tabell motsvarar det totala antalet runföljder som identifierats som pre-

position, oberoende om runföljden är skadad eller inte. Det ingår till och med sådana 

inskrifter där prepositionen i den transkriberade texten anses vara tveksam, markerat med (?). 

Ur tabell 2 framgår att det totalt finns 2 848 prepositionsbelägg som ingår i 2 517 inskrifter. 

De mest frekvent använda prepositionerna är aft/æft, at och æftiR med 2 296 belägg, fastän 

deras andel av de 21 prepositionerna utgörs av bara 14 %. 

I följande stycken presenteras de olika prepositionernas former samt en förklaring till 

deras skrivningar. Detta sker under särskilt hänsyntagande till de ovan nämnda pre-

positionerna, aft/æft, at och æftiR. Dessa prepositioner är nämligen inte bara de mest frekvent 

använda utan existerar också med flest skrivningar, se tabell 3 nedan. Men dessförinnan ska 

det väldigt kortfattat påpekas att det finns ett etymologiskt sammanhang mellan aft/æft, at och 

æftiR. För enkelhetens skull kan det sägas att aft ligger till grund för dessa prepositioner; går 

man dock lite djupare måste man enligt Ottar Grønvik (1981:217 f) utgå från två olika 

urnordiska former: en obetonad *after (preposition) som utvecklats till aft och en betonad 

*afteri (adverb) som utvecklats via *aftiri till æftiR. Denna form som uppstått genom i-omljud 

kan nämligen inte ha utvecklats ur *after. Larsson (2002:79) påpekar vidare att æftiR har 

använts som adverb vid sidan av prepositionen aft/æft.
11

 Sedan har aft/æft vidareutvecklats till 

at och æftiR började också användas som preposition. 

4.2 Prepositionernas former 

Vid närmare granskning av de runinskrifter som utgör beståndet lägger man märke till att 

dessa 21 prepositioner uppträder i olika former, det vill säga en och samma preposition kan 

skrivas på flera sätt. För att kunna ge en översikt över de 21 prepositioners variationer 

redovisas i tabell 3 antalet av deras former i de olika inskrifterna, såsom antalet belägg i 

inskrifterna, enligt avsnitt 3.1. I denna tabell ingår samtliga belägg som är oskadade och 

sådana som med en viss säkerhet kan rekonstrueras, markerade med ( ). Det ingår också 

sådana former som i den transkriberade texten anses vara tveksamma (?). 

Bilden som ges nedan i tabell 3 (s. 15) motsvarar i stort sett Lagmans resultat som visar 

förvånansvärt god ortografi i de vikingatida runinskrifterna; förutom i tre fall: aft/æft, at och 

æftiR, uppträder färre än tio varianter för en och samma preposition. Dessa tre prepositioner 

används i följande avsnitt för att förklara de olika stavningsvarianterna för en och samma 

preposition. 

  

                                                           
11

 Varianten uppstod genom analogi med æftiR, æft kan anses att vara en vokalisk sammanblandning mellan aft 

och æftiR. 
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Tabell 3: Prepositionernas former. 

Preposition Former Belägg Inskrifter 

ā 4 149 138 

af 2 5 5 

aft/æft 11 100 92 

ān 1 1 1 

at 14 594 537 

fra(n) 2 2 2 

fyr/for 5 13 13 

fyriR 7 13 13 

ī 3 231 217 

með(r) 4 37 35 

miðli 1 2 2 

næR 1 2 2 

(of) (1) (1) (1) 

til 1 27 26 

um 2 5 4 

und(iR) 2 2 2 

ūR 4 8 7 

ūtī 1 4 4 

viðr 3 3 3 

yfiR 7 22 22 

æftiR 121 1 382 1 310 

 197 2 603 2 436 

4.2.1 Förklaring till prepositionernas skrivningsvarianter 

Utgångspunkten för all förklaring av en prepositions skrivningsvarianter ligger i runristarens 

arbetssätt "skriv som det låter" (Lagman 1989:28). Detta innefattar att de olika varianterna i 

första hand bör läsas som de står (Williams 1990:14). Det betyder dock inte att möjliga orto-

grafiska fel kan bortses från, enligt Lagmans tolkningsschema (figur 2:9). Dessutom bör 

också hänsyn tas till ljudutvecklingar som har skett under vikingatiden. 

1. aft/æft 

I tabell 3 framgår att prepositionen aft/æft förekommer med elva olika former i totalt 100 

belägg i de vikingatida runinskrifterna. Följande tabell ger en överblick över deras former och 

antal belägg. 

Tabell 4: aft/æft-former. 

Preposition abt Aft aft aift auft eft haft iaft ift oft uft 

Belägg 1 2 58 1 5 3 1 1 17 4 5 

Inskrifter 1 2 51 1 4 3 1 1 16 4 5 
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Ur tabell 4 framgår att formen aft är den mest använda med 58 belägg. Denna form kan 

enligt den yngre fuþarkens ljudsystem läses som aft eller æft. Den lämpligare varianten är 

dock med hänsyn till Lagman (1989) och Williams (1990) den första (aft). I samband med aft 

kan också Aft förklaras. Aft återges med den gamla j-runan (*jāra) som använts i den äldre 

fuþarken. Användningen av j-runan istället för den yngre fuþarkens a-runa (ᛅ) är ett tecken 

för att dessa två inskrifter, DR 192 och DR 333, tillhör övergångsskedet. abt får också räknas 

till denna grupp, och b-runan i formen abt står förmodligen för fonemet /p/, och formen abt 

kan anses som en övergångsform av aft. Elias Wessén (1995:46) beskriver denna övergång 

från f till p framför t som partiell assimilation.
12

 

Kombinationen av a- och u-runan i formen auft måste i detta sammanhang betraktas som 

/ø/ i øft, vilket är en labialiserad form av æft. Användning av formerna oft och uft är varianter 

till aft. I uft:s fall består möjligheten att den ostungna u-runan betecknar fonemet /ø/. 

Däremot kan oft basera sig på övergången från au till o i trycksvag ställning (Wessén 

1995:34), i detta sammanhang kan uft betraktas som en variantform till oft detsamma gäller 

ok och uk. Detta verkar vara sannolikare än att utgå från /ø/ markerat med en u-runa. 

De i tabell 4 nämnda formerna eft och ift borde också betraktas enligt principen: ʼskriv 

som det låterʼ och ʼläs som det stårʼ. Det måste emellertid att ostungen i-runan (ᛁ) liksom 

stungen (ᛂ) kunde återge både /e/ som /æ/.
13

 Enligt Wessén (1995:29) skedde så småningom 

en övergång från kort e i tryckstark ställning till kort ä. Lagman (1990:57 f) påpekar i detta 

sammanhang att i-runan använts för att återge kort e i trycksvag ställning, medan den stungna 

i-runan återge kort e i tryckstark ställning, vilken sedan övergick till kort ä. 

Formerna aift och iaft har ett samband; vid aift kan det möjligen handla om en omkastad 

form av iaft. Denna runkombination ia betraktar Bengt Hesselman (1936) åtminstone i ad-

verbet här som diftongering av ē, med ljudvärde ie eller iæ.
14

 Å andra sidan kan det också 

tänkas att iaft är en omkastad form till aift. 

Jämfört med de andra formerna tycks användningen av h-runan i formen haft ovanlig, 

den enda parallellen är huftiR (æftiR) i DR 279 $. Rune Palm (1983) har i en undersökning om 

uddljudande h i uppländska runinskrifter beskrivit vad förlusten respektive användningen av 

initialt h-runa kan bero på. Men förklaringen att användningen av h-runan är följden av 

kraftig aspiration av en klusil är olämplig (Palm 1983:44), eftersom haft följer på ordet þinsi 

som inte slutar på en klusil. En annan möjlig förklaring är att betrakta initialt h i haft som en 

lokal variant. 

  

                                                           
12

 Med partiell assimilation avser Wessén (1995:43) ett tonande ljud som blir tonlöst i förbindelse med ett tonlöst 

ljud. Ett exempel från dagens svenska är gud som blir till guds [guts] i genitivkonstruktioner. 
13

 Observera att en stungen i-runa (ᛂ) återges i translittereringen med e och att i-runan (ᛁ) kan också användas för 

att återge den stungna variantens ljudvärden /e/ eller /æ/. Detta är möjligt för att stingningen är inte obligatorisk i 

vikingatida runinskrifter (Lagman 1990:152 ff). 
14

 Trots att det i fallet aift och iaft handlar om en kort vokal kan det dras en parallell häremellan. 
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2. at 

I följande tabell framställs at:s fjorton olika skrivningsformer i de vikingatida runinskrifterna. 

Dessa former dyker upp i 594 belägg. 

Tabell 5: at-former. 

Preposition a ai at ata ati atn D et it kt nt ot/oto t uk 

Belägg 2 1 576 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 

Inskrifter 2 1 520 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 

Tabell 5 visar att formen at med 576 belägg av 594 är den mest vanliga. Alla andra verkar, 

sett till antalet, vara varianter till denna form. I tabellen sticker formerna D, kt, nt och t ut, 

eftersom de bryter med principerna ʼskriv som det låterʼ och ʼläs som det stårʼ. Dessa former 

kan dock förklaras med hjälp av Lagmans (1989) tolkningsschema. I fallet D och t, där båda 

formerna härstammar från samma inskrift Ög 136 $, kan man tänka sig utelämnandet av en 

lätt tillagd a-runa. Användningen av den äldre fuþarkens D-runa (ᛞ) tyder på att inskriften Ög 

136 $ är en övergångsskrift där gamla drag använts vid sidan av de nya (Petersson 1981:23). 

Uppkomsten av formen nt kan däremot förklaras med grafisk förväxling av a-runan (ᛅ) med 

n-runan (ᚾ).
15

 Vid formen kt måste det handla om en felristning. Denna form står i kontexten 

auk kt aystain; ok at Øystæin (Sö 254 $). Förmodligen var runristaren i kt:s fall ouppmärk-

sam och ristade en k-runa istället för en a-runa. 

Formerna it och et är intressanta eftersom de representerar ett alternativt uttal: [it], [et] 

eller [æt] till [at]. Ändå är antalet belägg endast totalt fyra. Men formen et liksom tre 

inskrifter med it har lokaliserats till Södermanland, vilket kan vara ett tecken på en lokal 

variant. Den fjärde inskriften Vg 178 har däremot hittats i Västergötland. Denna inskrift är 

unik i Västergötland, eftersom prepositionen at återges med it istället för det vanligare at. 

Möjligtvis saknar a-runan i Vg 178 bara en bistav och betraktas därför som it. 

Formerna a, ai, ata, ati och atn bör ses i ett sammanhang. Formen a verkar sakna en t-

runa medan formen ai saknar t-runans bistavar. Att betrakta formerna a respektive ai som 

akrivningar för olika uttal (/a/ och /e/ respektive /æ/) till /at/ tycks inte vara rimligt eftersom 

antalet belägg är så pass få. Dessutom är det tveksamt att tolka a som at i inskrift U 49 $. 

Detsamma verkar gälla för ati och atn som motsvarar varianter till ata. I samband med 

formen ata bör man också se formerna oto respektive ot. oto och ot är variantläsningar i U 

847 $. Dessa former kan förklaras med inskriftens upphovsman, Åsmund. Denna runristare 

använde sig enligt Williams (1990:77) nämligen av o-runan återger nasalt / / eller /  /. Det 

betyder att ot respektive oto helt enkelt kan vara ett alternativ till at eller ata. Å andra sidan 

dubbelläses o-runan i U 847 $, þino| |ot| |to respektive þino| |oto, därför bör man i sin 

argumentation utgå från o-runans ljudvärde i þino. Men denna runas ljudvärde kan potentiell 

såväl betecknas med /ã/ eller /a/. Det enda som är säkert är att o-runan i denna inskrift inte 

återger /o/. 

                                                           
15

 Förväxlingen mellan a- och n-runan skedde lätt hänt eftersom det är bistavens lutning som avgör om vilken 

runa det handlar. 
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Användningen av formen uk är intressant eftersom den återges i den transkriberade 

texten med at men formen anses som tveksam. Som alternativ till läsningen at föreslås 

numera att uk representerar konjunktionen ok.
16

 

3. æftiR 

Prepositionen æftiR förekommer med 121 olika stavningsformer på 1 382 belägg i de vikinga-

tida runinskrifterna. En anledning till denna formrikedom kan vara att æftiR med 54 % är den 

mest använda prepositionen. Nedan förklaras enbart elva av æftiR:s över 100 former. Detta 

beror på att en stor del av formerna kan förklaras med samma regler. I detta stycke kommer 

också en del intressanta former framhävas. 

Tabell 6: æftiR-former. Formen fitiR återges i Ög 228 med binderuna (f^itiR), det vill säga två runor 

återges i en. 

Preposition aeftiR aufti eftiR eftR fitiR iftim iftiR ruiki RftiR ubtir yfitiRr 

Belägg 1 2 370 56 2 2 331 1 5 1 1 

Inskrifter 1 2 343 54 2 2 314 1 5 1 1 

I tabell 6 finns med de mest använda formerna (eftiR och iftiR) för att uttrycka æftiR. Dessa 

två former utgör 50 % av samtliga belägg och den största delen av former som börjar med 

ostungen i-runa (ᛁ) eller stungen i-runa (ᛂ) kan förklaras utifrån dessa två former. 

De formerna aeftiR, eftR, fitiR och iftim kan diskuteras utifrån eftiR och iftiR. De första 

två, aeftiR och eftR är varianter till eftiR. Genom den unika skrivningen ae i aeftiR uttryckte 

runristaren säkerligen ett /æ/. I formen eftR saknas en i-runa. Avsaknandet av i-runan kan 

förklaras med att slutstavelsen i denna form är obetonad. I detta fall har ordet eftR ristats som 

det uttalats. Men formen eftR kunde också förekomma med /r/ istället för /R/ som i eftr. I 

dessa fall, där r-runa följer på dental konsonant, handlar det enligt Larsson (2002:90) om det 

tidigaste teckenet på övergången från /R/ till /r/. De andra två fitiR och iftim är varianter till 

iftiR och kan förklaras med Lagmans tolkningsschema. Inom detta skulle fitiR och iftim 

betraktas som en variant till iftiR. Genom grafisk förväxling av R-runan (ᛦ) med m-runan (ᛘ) 

uppkom formen iftim.
17

 Omkastning av i-runan och f-runan ledde till uppkomsten av fitiR. 

Denna form är särskilt intressant i Ög 228 eftersom en binderuna (f^i) då används, som 

teoretiskt också kan läsas (i^f), alltså iftiR. 

Formerna aufti och auftiR inleddes med runkombinationen au som står för /ø/. Bägge 

formerna presenterar då en labialiserad form av æftiR. Formen aufti uppvisar också av-

saknandet av /R/ som kan tolkas som bortfall i uttalet (Larsson 2002:113). Bortfall av /R/ har 

framför allt skett i sydliga språkområden som Danmark och östra Götaland (Wessén 

1995:49), vilket också motsvarar områden där inskrifterna med formen aufti upptäckts. 

                                                           
16

 Inskriften U 1176 $ lyder: kilauk uk funtin litu risa stin at þori broþur sin uk ilefr uk mak; Gillaug ok 

Fundinn letu ræisa stæin at Þori, broður sinn, ok ÆilifR/ÆilæifR at(?)/ok mag. Beroende på vilket alternativ man 

väljer, blir det antingen ʼoch ÆilifR/ÆilæifR efter svågerʼ eller ʼoch ÆilifR/ÆilæifR och svågerʼ. 
17

 En tendens för denna typ av förväxling har iakttagits av Lagman (1989:34) i sin undersökning om runristarens 

ortografi. 
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Formen yfitiRr kan delvis förklaras med Lagmans tolkningsschema, där i-runan mellan f- 

och t-runan är en inskottsvokal som enligt Lagman (1989:29) kunde förekomma mellan två 

konsonanter. Användningen av Rr i yfitiRr är ett indicium för två saker: för förlusten av r-

ljudens särdrag och runristarens osäkerhet för att återge r-ljuden (Lagman 1989:29 f, Larsson 

2002:42 f). 

Formen ubtir är på tre sätt intressant. För det första handlar det om en uttalsvariant till 

æftiR, där u-runan kan ha stått för /o/ eller /u/, men möjligtvis också /ø/. För det andra är b-

runan ett tecken för partiell assimilation av f till p framför t (Wessén 1995:46).
18

 Med tanke 

på de få beläggen handlar det nog om tidiga exempel för denna företeelse. Och för det tredje 

har r-runan istället för R-runan använts. Att r-runan har använts efter vokal är i jämförelse 

med eftr ett tecken på övergångens framsteg (Larsson 2002:90). 

RftiR är en ytterst intressant form eftersom den initiala yrrunan (R) i detta fall ska 

representera en vokal och i Ög 219:s fall kan det handla om både långt och kort /e/, /i/ och /æ/ 

(Larsson 2002:155). Anledningen till denna användning av R-runan som vokal ligger i den 

akrofona principen, enligt vilken runan betecknar runnamnets initiala fonem. Övergången från 

konsonant- till vokalbeteckning hänger ihop med övergången från /R/ till /r/. Under över-

gångsfasen har yrrunan i de östnordiska (danska och svenska) inskrifterna gått över till att 

beteckna sitt initiala fonem, i de västnordiska inskrifterna har R-runan som vokalruna använts 

för /y:/ när övergången från /R/ till /r/ var avslutad (Larsson 2002:155). 

Att formen ruiki ska betyda æftiR betraktas som tveksam. Tittar man på runinskriften (Ög 

188 #), baseras antagandet huvudsakligen på inskriftens kontext: [þurstn x irs- (u)niR x ruiki 

si----- x uk x ai...]; Þorstæinn ræis[t r]uniR æftiR(?) ... ok ... Det går inte att förklara denna 

form på ett rimligt sätt med hjälp av runradens ortografi, ljudlära eller Lagmans tolknings-

schema, om man inte utgår från en felristning. 

4.2.2 Sammanfattning 

Målet med det föregående avsnittet har varit att förklara olika skrivningsvarianter av en 

preposition utegående från principerna ”skriv som det låter” (Lagman 1989:28) och ”läs som 

det står” (Williams 1990:14). Med dessa två principer har det visats att det fanns olika 

uttalsvarianter för en preposition. Det kunde också påvisas att en del varianter har uppstått 

genom ortografiska fel som grafisk förväxling eller omkastning av två runor. Sådana fall har i 

denna uppsats betraktats som varianter, exempelvis nt till at, men under vikingatiden hade nt 

nog betraktas som underförstått at. Dessutom kunde det visas att ljudutvecklingar, bland 

annat övergången från /R/ till /r/ i eftiR och eftir samt övergången från R-runans konsonant-

beteckning i iftiR till dess vokalbeteckning i RftiR, också har bidragit till form-rikedomen. 

Slutligen måste det påpekas att det finns vissa former som inte kan förklaras med de ovan 

nämnda tillvägagångssätten. Till dessa former räknas ruiki (Ög 188 #) och tfs^l'fR (U 163), 

vilka båda enligt inskrifternas kontext ska betyda æftiR. Åtminstone i fallet av ruiki är 

betydelsen æftiR tveksam, däremot står tfs^l'fR i en vanlig kontext där æftiR brukar användas, 

tfs^l'fR + þuri; æftiR Þori. Formen går dock inte att förklara på ett lämpligt sätt. 
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 Observera att b-runan, också ostungen, kan användas för att återge fonemet /p/. 
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5. Prepositioner och deras rektion 

I detta avsnitt presenteras en undersökning av prepositioner och deras rektion. Denna under-

sökning anknyter till Petersons undersökning från 1991 med skillnaden att inte bara de 

svenska utan samtliga tillgängliga vikingatida runinskrifter, som innehåller en prepositions-

fras, har undersökts. Målet med detta kapitel är tredelat: för det första ska redogöras för hur 

många rektioner som avviker från sitt egentligen förväntade kasus, för det andra ska mätas 

vilken frekvens prepositionsfraser med dessa rektioner har i förhållande till prepositions-

fraserna som helhet och för det tredje beskrivs de semantiska avvikelserna. Därpå följer en 

diskussion av de vunna resultaten samt en presentation av slutsatser genom vilka uppsatsens 

syfte och frågeställningar aktualiseras. 

5.1 Undersökning 

Innan undersökningen presenteras ska det förklaras vad som menas med prepositionsfras och 

prepositioners rektion. Med prepositionsfras betecknas den del av en mening som inleds av en 

preposition och följs av en satsdel, denna satsdel kallas för rektion. Rektionen för sin del 

består vanligtvis av en nominalfras, infinitivfras eller bisats (Josefsson 2013:124). I vanliga 

fall står rektionen till höger om prepositionen; men undantagsvis står prepositionen efter sin 

rektion. Ett sådant exempel återfinns i U 29, där det står: raþ| |þu kaiRmuntr -ik • 

kaiR[l]a[uk •] (m)aytumi| |i; Rað þu! GæiRmundr [f]ikk GæiRlaug møydomi i. Den avgörande 

delen i detta inskriftsstycke är (m)aytumi| |i; ʼi mödomʼ i uttryck ʼGæiRmundr gifte sig med 

GæiRlaug i hennes ungdomʼ. Sådana exempel är inte vanliga, ändå bör man vara medveten 

om deras existens. 

Prepositionen, som huvudord i prepositionsfrasen, inleder inte bara den efterföljande 

rektionen; prepositionen styr också hela rektionsfrasens kasus, det vill säga: 

de olika betydelseförhållanden, vari ett nomen eller pronomen står till andra ord i satsen (eller till 

satsen i dess helhet). Nominativen har sålunda till huvuduppgift att ange det grammatiska 

subjektet, ackusativen det direkta objektet (›› föremålet för handlingen ››) och dativen det 

indirekta (›› den till vilkens förmån något sker ››); genitiven har till huvudfunktion att beteckna 

ägaren. (Wessén 1965:10) 

Under vikingatiden motsvarade dock kasus som följt efter prepositionen inte nödvändigtvis 

det kasus som man skulle förvänta sig idag. Därför ges i tabell 7 en överblick över de kasus 

som styrs av de olika prepositioner som upphittats i de vikingatida runinskrifterna. Denna 

överblick baserar sig på Adolf Noreens (1904) grammatik och Fritzners (1886–1896) ordbok. 

I bägge verken finns det utförliga information till varje preposition och vilken eller vilka 

kasus den styr.
 19
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 En komplementering till de redan nämnda källorna är Barnes (1999) och Ragnvald Iversen (1973). 
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Tabell 7: Kasus som följer efter preposition. 

Preposition Kasus 

ā ack. vid rörelse och tid 

dat. vid befintlighet och tid 

af dat. 

aft/æft ack. vid tid 

dat. vid rörelse 

ān ack., dat. och gen. i betydelsen ʼutanʼ 

at dat. vid befintlighet och tid 

ack. vid tid i betydelsen ʼefterʼ 

fra(n) dat. 

fyr/for ack. vid rörelse, riktning och tid 

dat. vid befintlighet 

fyriR ack. vid rörelse, riktning och tid 

dat. vid befintlighet 

ī ack. vid befintlighet och tid 

dat. vid befintlighet 

með(r) ack. i betydelsen ʼmed(förande)ʼ 

dat. i betydelsen ʼtillsammans medʼ 

miðli gen. 

næR dat. 

(of) ack. vid rörelse och tid 

(sällan) dat. vid befintlighet och tid 

til gen. 

um ack. vid rörelse, tid och  

(sällan) dat. vid befintlighet och tid 

und(iR) ack. vid rörelse 

dat. vid befintlighet 

ūR dat. 

ūtī dat. 

viðr ack. vid tid, befintlighet och riktning 

dat. i samma betydelse som með(r) med dat. 

yfiR ack. vid rörelse 

dat. vid befintlighet 

æftiR ack. vid tid 

dat. vid rörelse 

Av tabell 7 framgår tydligt två saker: de flesta prepositioner kunde styra fler än ett kasus och 

de flesta prepositionerna styrde såväl ackusativ som dativ. Användningen av dativ eller 

ackusativ skedde inte helt ovillkorligt, för det mesta går det att förklara varför dativ eller 

ackusativ har valts. Handlar det till exempel om rörelse styr bland annat á och í ackusativ, ... i 

uak : uaþ : taþR uastr; i veg varð dauðr vestr (Sö 62). Handlar det däremot om befintlighet 

styr de dativ, ... han + uarþ tauþr : o kniri :; Hann varð dauðr a knarri (Sö 49). Sådana 
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förklaringar hittas för de flesta prepositioner när man letar upp den relevanta paragrafen i 

Fritzners ordbok och Noreens, respektive Barnes eller Iversens grammatik. 

Men prepositionsfrasens kasus återspeglas inte bara av den använda prepositionen utan 

också av rektionens ändelse/r. Användningen av dativ i Sö 49 kan förklaras på två sätt: 

semantiskt a knarri; på fraktskeppet (befintlighet) och ortografiskt, -i:et som lagts till ordet 

knarr markerar att det handlar om dativ. Denna ortografiska skillnad sker inte längre i dagens 

skandinaviska språk betingat av kasussammanfall,
20

 i de vikingatida runinskrifternas språk 

däremot har kasus i ord markerats med ett suffix. Den ortografiska skillnaden i rektionen, 

särskilt den som motsäger semantiken enligt tabell 7, vill jag spåra och förklara i den följande 

undersökningen. 

5.1.1 Resultat 

Med hjälp av informationen som presenterats i tabell 7, har de vikingatida runinskrifterna 

analyserats, och resultaten av denna undersökning är framställda i tabell 8 (s. 23). 

Materialet i denna tabell utgörs i första hand av prepositionernas bestånd. Detta material 

har sedan, enligt avsnitt 3.1, begränsats till prepositioner som inte är för svårt skadade och på 

rektioner vars kasus kan tydas samt sådana rektioner som endast är så lite skadade att det 

fortfarande är möjligt att spåra deras kasus. Det har inte tagits hänsyn till prepositioner och 

rektioner som är helt otolkbara (< >),
21

 och inskrifter som innehåller en preposition eller 

rektionsdel som anses att vara tveksam har markerats med (?; se bilagorna 3 och 4). Tabellen 

följer samma struktur som den i Peterson (1991:174). De olika kolumnernas siffror återger 

totalvärden utgående från prepositionsbeståndet, prepositionsfraserna respektive prepositions-

fraser i försvunna inskrifter. 

Det första som läggs märke till när man studerar tabell 8 är det låga antalet avvikande 

prepositionsfraser jämfört med det totala antalet prepositionsfraser. Av de 2 379 prepositions-

fraser som granskats avviker 172 från den förväntade formen, vilket motsvarar c:a 7 % av 

prepositionsfraserna. Denna iakttagelse stöder både Petersons (1991:173) antagande att 

grammatiken under vikingatiden var stabil och Lagmans (1989:37) iakttagelse att runristarens 

ortografi kan anses att vara förvånansvärt god. Ändå måste man försöka förklara vad de 174 

avvikande prepositionsfraserna kan bero på. 

24 av dessa 172 prepositionsfraser återfinns dock endast i försvunna inskrifter och dessa 

behandlas i enlighet med avsnitt 3.2 inte vidare.
22

 De andra 148 prepositionsfrasernas 

avvikelser ska däremot närmare beskrivas. 

  

                                                           
20

 För mer information se bland annat Delsing (2014). 
21

 Det har dock tagits hänsyn till enstaka fall där en del av rektionen är otolkbar om resten av rektionen ger 

tillräckligt information om rektionens kasusförhållande till prepositionen, som till exempel i Ög 13. 
22

 I avsnitt 3.2 har påpekats att försvunna runinskrifter måste behandlas med en viss försiktighet eftersom det är 

svårt att bedöma om en avskrift av den försvunna inskriften motsvarar denna inskrifts verklighet. 
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Tabell 8: Resultat av rektionsundersökning i vikingatida runinskrifter. 

 Prep.- 

bestånd 

Prep.- 

fraser 

Prep.- 

fraser i ä. 

läsningar 

Prep.- 

fraser m. 

avvik. form 

Prep.- 

fraser m. 

avvik. form 

i ä. läsningar 

ā 157 119 5 3 1 

af 6 6 1   
aft/æft 102 86 6 11 2 

ān 1 1    
at 631 555 54 21 4 

fra(n) 2 2    
fyr/for 14 13  1  
fyriR 15 11 1   
ī 230 210 9 5 1 

með(r) 40 35 1   
miðli 2 2    
næR 2 2    
(of) (1)     
til 28 12 1 1  
um 5 5    

und(iR) 2 2 1   
ūR 8 5 1 1  
ūtī 4 4    

viðr 3 3    
yfiR 32 19 1 1  
æftiR 1 563 1 287 120 104 16 

  
2 379 201 148 24 

5.1.2 Avvikelser 

De 148 exempel som listas i tabell 8 kan vid närmare betraktelse kategoriseras i två grupper 

av avvikelser: (i) ortografiska avvikelser, alltså skenbart avvikande skrivningar i rektionen 

och (ii) semantiska avvikelser som avser avvikelser från det förväntade kasus. Möjligheten för 

denna kategorisering uppstår vid analysen av avvikelserna. Den största delen, med 90 

inskrifter, utgörs av ortografiska avvikelser som i stort sett kan förklaras med hjälp av 

Lagmans (1989) tolkningsschema utifrån den yngre fuþarkens ljudsystem.
23

 De kvarstående 

58 inskrifterna är mycket mer intressanta. Dessa semantiska avvikelser ger nämligen i motsats 

till de ortografiska avvikelserna inblick i de vikingatida runinskrifternas grammatik och i 

denna undersöknings fall också i prepositionsfrasens inre struktur, det vill säga hur själva 

rektionen förhåller sig till sitt huvudord (prepositionen). 
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 En beskrivning av de ortografiska avvikelserna finns i samband med en konkordans över dessa i bilaga 3. 
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Semantiska avvikelser 

Nedan i tabell 9 ges en överblick över de semantiska avvikelser som upptäckts under 

materialgranskningen. Efter granskningen har det framkommit att dessa avvikelser kan delas 

in i sju grupper av avvikelser: fristående apposition ʼapposition som inte kongruensböjs med 

sitt huvudordʼ, nominativ ʼen nominativform som följer på prepositionʼ, oblikt kasus ʼgenitiv, 

dativ eller ackusativ som följer på prepositionʼ, numerus, genus, preposition-adverb 

konstruktion och tillagda runor. En fördelning av de 58 inskrifter som innehåller semantiska 

avvikelser finns likaledes i tabell 9. 

Tabell 9: Sju grupper av semantiska avvikelser. En konkordans över de i denna tabell nämnda be-

läggen finner sig i bilaga 4. 

Semantisk 

avvikelse 

fristående 

apposition 

Nom. 

 

Obl. 

kasus 

Numerus Genus Prep.-

adverb 

Tillagda 

runor  

Belägg 16 21 14 1 3 1 2 

Av tabell 9 framgår att de flesta avvikelser påträffas i rektionens kasus, det vill säga att det 

förväntade kasus, som presenterats i tabell 7, ersatts med ett annat kasus. Till gruppen med 

avvikelse i kasus kan räknas 51 av de 58 semantiska avvikelserna. Dessa avvikelser tillhör 

grupperna fristående apposition, nominativ och oblikt kasus. Den i rektionen befintliga 

avvikelsen rör dock inte alltid hela rektionen, ibland handlar det enbart om en del av 

rektionen, som påverkas. I det följande ges en förklaring till de semantiska avvikelserna i de 

vikingatida runinskrifterna enligt gruppindelningen i tabell 9. Detta sker i prepositionernas 

alfabetiska ordning och med hjälp av enstaka exempel från det granskade materialet. 

1. ā 

Det finns tre inskrifter där rektionen som följer på á avviker från förväntat kasus. En av dessa 

avvikelser tillhör gruppen nominativ och de andra två gruppen oblikt kasus. 

Med den första gruppen avses rektioner som innehåller en nominativform, vilken följer 

direkt på prepositionen. I inskriften U 374 $ lyder prepositionsfrasen o kriklontr; a 

Grikklandi. Enligt Barnes (1999) och information från tabell 7 (s. 21) borde formen kriklontr 

stå i dativ, *kriklonti, eftersom prepositionen á uttrycker befintlighet. Men istället för dativ 

påträffas formen kriklontr i nominativ, det måste dock noteras att ristningen numera är 

förstörd, vilket betyder att det inte längre är möjligt att pröva om alternativa läsningar istället 

för kriklontr vore möjliga. 

De andra två avvikelser som tillhör gruppen oblikt kasus är DR M10 och DR M40. I båda 

inskriftersprepositionsfras, on lund; on Lund, ʼi Lundʼ, står ackusativ istället för det för-

väntade dativ on lundi; on Lundi.
24

 Avvikelsen i dessa två inskrifter är särskilt intressant 

eftersom det finns 23 andra danska myntinskrifter som består av samma fras ʼX i Lundʼ, men 

i dessa står Lund i den förväntade dativformen, se till exempel DR M3 och DR M52. 

                                                           
24

 on är den fornengelska motsvarigheten till fornvästnordiskans á och styr på samma sätt ackusativ vid rörelse 

och dat. vid befintlighet. 
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2. aft/æft 

Bland de inskrifter som innehåller preposition aft/æft upptäcktes tre avvikelser som tillhör 

grupperna fristående apposition och nominativ. 

Till gruppen fristående apposition räknas inskriften DR 216 $. I denna inskrift lyder 

prepositionsfrasen aft froþa fronti sin ¶ sin; æft Fraþa/Fræþa, frænda sin sin. Det 

avgörande ordet i denna fras är fronti som står i nominativ, men eftersom prepositionen aft 

styr ackusativ i betydelsen ”efter (nogen som er gangen bort, er borte eller tabt)” (Fritzner, 

s.v. eptir) skulle man förvänta sig formen *fronta. Ett alternativ till antagandet om fristående 

apposition är dock att fundera på en möjlig bortglömd bistav på a-runan eftersom a-runa utan 

bistav ser ut som en i-runa. I detta fall skulle det då tyda på en nutida feltolkning. 

De andra två inskrifterna DR 30 $ och DR 116 $ innehåller en nominativform som följer 

på prepositionen. I inskrift DR 30 $ påträffas en intressant prepositionsfras som lyder: aft : 

uibruk mþu sin; æft Wiburg moþur sina. Å ena sidan återges i denna fras namnet Wiburg i 

nominativ istället för den förväntade ackusativformen som skulle sluta på -u, och å andra 

sidan har det använts en förkortad form av moþur, där inte bara den första vokalen saknas 

utan också det avslutande -r:et. Dessutom står possessivpronomenet sin också i nominativ 

singularis. Att såväl rektionens inledning, uibruk, såsom rektionens avslutning, sin, står i 

nominativ istället för ackusativ är ett tecken på att hela rektionsfrasen borde betraktas som en 

nominativkonstruktion. Den andra inskriften (DR 116 $), ift ¶ þurstin : sin ¶ -(r)uþur : nuk 

¶ igi : sin : faþu-; æft Þorsten, sin [b]roður, ok Inga, sin faþu[r], är på så sätt intressant att 

namnet av den andra personen, igi, står i nominativ trots att namnet av den först omtalade 

mannen, þurstin, står i ackusativ. Som i ovan nämnda DR 216 $ kan anledningen till denna 

form vara en bortglömd bistav till a-runan. 

3. at 

I de rektioner som innehåller preposition at har upptäckts åtta avvikelser som kan delas in i 

fristående apposition, nominativ, oblikt kasus, numerus, genus och tillagda runor. 

Till den fristående appositions-gruppen hör Sö 137 $. Denna inskrifter innehåller en 

apposition i nominativ där man skulle förvänta sig en ackusativ, Sö 137 $ at : ubi : buanti : 

sin; at Øpi, boanda sinn istället för *buanta sin. 

Nominativ direkt efter prepositionen påträffas i Sö 273, -t + siR^uþr + faþur sin + siba 

--(o)þur; a]t Sigrøðr, faður sinn, Sibba [br]oður, och Sö 314 $, at : kakr : boana : nytan; 

at Gagar(?)/Kag(?)/Gag(?), boanda nytan. Wessén (1924–1936:291) föredrar läsningen 

Gagar med hänsyn till att r-runan och inte det för nominativ förväntade R-runan har använts, 

därför skulle kakr betraktas som ackusativ. Källström (2010:177) argumenterar däremot för 

KagR, eftersom det har funnits ett verb *kaga efter vilket namnet möjligen har bildats. Denna 

tolkning innefattar att kakr motsvarar nominativ och inte det förväntade ackusativ. 

Inskrifterna U 229 och U 1177 tillhör gruppen oblikt kasus. I bägge inskrifter styr at 

ackusativ, men i U 229, at ' huta ' faþur ' sin ' sun · þorbiarn; at Udda, faður sinn, sun 

ÞorbiarnaR, har appositionens, sun · þorbiarn, också markerats med ackusativ, fastän en 

genitiv, *þorbiarnaR, förväntats. Avsaknandet av genitivändelsen kan tolkas som en nästan 



26 
 

tvångsmässigt genomförd kongruensböjning, som är unik i det granskade materialet.
25

 U 

1177, at ' tuba · faþur ÷ askiarþ ÷; at Tobba/Tubba, faður AsgærðaR, visar i stort sett 

samma fenomen, förutom att formen askiarþ är namnets stam.
26

 Bortfall av genitivändelsen  

-aR i femina ord, som i U 1177, kan möjligtvis också betraktas som ett väldigt tidigt tecken på 

de under 1300-talet i svenska insättande kasusförsvagningarna (Delsing 2014:29 f). Men i 

båda fall kan det också handla om typiska drag av inskrifternas ristare Öpir som hade en 

tendens att utelämna genitivändelsen -aR (Peterson 1980:89 f). 

En inskrift med prepositionen at innehåller en avvikelse i rektionens numerus. Denna är 

M 8 $. Avvikelsen i M 8 $ föreligger i possessivpronomenets sinn singularis-form. Denna 

inskriftens prepositionsfras abtiR salua u[k at biurn s]unu si(n)n; æftiR Salva ok at Biorn 

sunu sina, innehåller ett possessivpronomen singularis istället för pluralis. Förklaring till detta 

kan ligga i grafisk för-växling av a- och n-runan. 

I Sö 14 $ ges ett exempel på avvikande genus. Inskriftens prepositionsfras, at · sit · 

faþur, innehåller en t-runa i slutet av possessivpronomenet. Detta kan leda till associationen 

med possessivpronomenets neutrumsform som inte passar ihop med faþur, vilket är 

maskulint. Antagligen handlar det om en felristning där t-runan använts för n-runan. 

Det sista exemplet, tillagda runor, finns i Gs 7. Inskriftens prepositionsfras lyder på 

följande sätt: at kuþbiurna × bruþu^r si-... (Gs 7). Anledningen till den tillagda a-runan i 

ligger i mörker, möjligtvis har det något med en bortglömd a-runa mellan u och r att göra 

som har lagts till i slutet av namnet. 

4. fyr/for 

I det granskade materialet har det endast upptäckts en avvikelse vid användningen av 

prepositionen fyr/for. Inskriften som det är talas om är U 489. Denna inskrift tillhör gruppen 

oblikt kasus. Inskriftens prepositionsfras, fr ant ' kilaua ' totur ' sin; fyr and GillaugaR, 

dottur sinnaR, innehåller en ovanlig genitivform, kilaua, som kan förklaras med en utelämnad 

eller bortglömd R-runa, och possessivpronomenet sin står i nominativ istället för genitiv. 

Orsaken till denna företeelse kan vara en utelämnad eller bortglömd ändelse, -aR. 

Avsaknanden av genitivändelserna i U 489 som i U 1177 kan möjligtvis tolkas som ett väldigt 

tidigt tecken på kasusförsvagning (Delsing 2014:29), men avvikelsen kan nog också förklaras 

med Öpirs stil eftersom denne runristare tenderade till att förkorta slutet på vanliga ord 

(Peterson 1980:89 f). 

5. í 

Fyra inskrifter, där prepositionsfrasen inleds med í, innehåller avvikande rektioner. Tre av 

dem tillhör gruppen oblikt kasus och en avvikelse står i en preposition-adverb konstruktion. 

Gruppen oblikt kasus utgörs av följande inskrifter: DR M62, DR M65 och DR M70. Alla 

dessa inskrifter har samma typ av avvikelse, ackusativ för dativ. När prepositionen í anger 
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 En parallell verkar finnas i DR 345 $ men då med genitiv, se nedan 8. æftiR. 
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 Namnet AsgærðR böjs som iō-stammar, det vill säga på stammen, Asgærð, följer beroende på kasus en av 

följande ändelser: -R (nom.), -aR (gen.), -i (dat.) eller -i (ack.). 
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befintlighet borde den efterföljande rektionen, i enlighet med tabell 7 (s. 24) stå i dativ, detta 

är dock inte alltid fallet: i lunt; i Lundi (DR M62). Användningen av ackusativ i typiska 

dativsammahang kan enligt Noreen (1904:336) förklaras med övergång från dativ till 

ackusativ. Denna övergång är möjligtvis det första tecknet på kasusförsvagning som 

resulterade i kasussammanfall under 1300- och första hälften av 1400-talet (Delsing 2014:28). 

Inskrift U 925 $ innehåller en preposition-adverb konstruktion: uaR ' tauþr ' i suþr ' 

kakr; VaR dauðr i suðr KagR(?)/GagR(?). Denna konstruktion, i suþr, är särskilt intressant 

eftersom den är ensamstående i det granskade materialet. Vanligtvis anges väderstrecks-

adverben i de svenska runinskrifter utan föregående preposition (Peterson 1991:179), mot-

sägande exempel har inte heller upptäckts i de andra vikingatida runinskrifterna. Detsamma 

skulle gälla om man ser i suþr inte adverbet utan substantivet. Peterson (1991:179–83) ger 

dock en förklaring till denna form: med referens till Sven B F Janssons (1953–1958:16) 

kommentar om att ristningen är ojämnt huggen och att felhuggningar uppträder när det gäller 

ornamentslinjerna, misstänker Peterson att i-runan inte är något runtecken utan en slinglinje i 

ornamentiken. Detta antagande leder då till läsningen uaR ' tauþr suþr kakr i betydelsen 

ʼKakR/GagR var dödat söderut, vilket är ett ”fullt normalt uttryck” (Peterson 1991:183). 

6. til 

Med prepositionen til finns det endast en inskrift där rektionen avviker från det förväntade 

kasuset. Inskriften som avses är U 395 $, denna inskrift tillhör gruppen oblikt kasus. Istället 

för den förväntade genitivformen som til egentligen styr påträffas i U 395 $, til sihtunum; til 

Sigtunum, en dativ.  

Claes Åneman (1989) tagit sig an denna formulering och har kommit fram till att til 

sihtunum möjligen är en frisisk eller annan västgermansk, variant till den inhemska 

genitivkonstruktionen *til sihtuna, som uppståtts genom kontakt med friser, lågtyskar eller 

sachsare (Åneman 1989:444).
27

 Icke desto mindre finns också möjligheten att til sihtunum är 

den enda hittills kända vikingatida runinskriften i vilken til styr dativ. Noreen (1904:335) 

påpekar att til kunde styra dativ men att detta skedde förhållandevis sällan. Exempel där til 

styr dativ dyker dock inte upp förrän på 1300-/1400-talet (Åneman 1989:442). 

7. úR 

Inskrift DR AUD1996;274 innehåller den enda avvikelsen i en rektion som följer på 

prepositionen úR. Denna inskrift tillhör gruppen oblikt kasus och innehåller en ackusativ, auR 

: (s)taþ; oR stað, för dativ, *auR staþi. Vid denna preposition påpekar Noreen (1904:336) att 

ackusativ i senare tid övertog dativfunktionen, vilket tyder på den begynnande kasus-

försvagningen. 
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 Denna hypotes stöder Åneman med skriftliga belägg som nämner frisernas närvaro i Sigtuna. Till de skriftliga 

beläggen hör bland annat de runinskrifterna U 379 och U 391 $. 
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8. æftiR 

37 inskrifter med prepositionen æftiR innehåller avvikelser i rektionen. Dessa avvikelser kan 

fördelas mellan grupperna fristående apposition, nominativ, oblikt kasus, genus och tillagda 

runor. På grund av antalet förklaras endast enstaka exempel ur dessa grupper. 

Till gruppen fristående apposition räknas följande inskrifter: DR 121 $, DR 337 $, DR 

372 $, DR 387 $, DR 389 $, U 57, U 112, U 200, U 294, U 350 $, U 393, U 1041, U 1145 och 

U RR1987;134. Dessa fjorton inskrifter innehåller alla minst en nominativ där det förväntas 

en ackusativ. I det följande presenteras två exempel som stuckit ut under granskningen. DR 

121 $ och U 57. DR 121 $:s prepositionsfras, iftiR : mula : bruþr : ¶ sin : harþo : kuþru : 

þin :; æftiR Mula, broþur sin, harþa goþan þægn, innehåller appositionen harþo : kuþru : 

þin, denna fras tycks innehålla ett adjektiv i nominativ, kuþur, som på grund av omkastning 

stavats kuþru. I den andra inskriften, U 57, kan det diskuteras om den på [eft]iR : biarn : 

faþur si[-] följande appositionen, [-oti] koþr ska betraktas som fristående apposition till 

biarn : faþur si[-], æftiR Biorn, faður si[nn, b]ondi goðr, eller om [-oti] koþr inleder en ny 

sats; [-oti] koþr by[ki| |i : ulsunti]; b]ondi goðr byggi i Ulfsundi. Om det i detta fall handlar 

om en fristående apposition eller inte är svårt att avgöra eftersom det är oklart om ett subjekt i 

formuleringen by[ki| |i : ulsunti] har utelämnats eller inte. Ett likadant fall föreligger i inskrift 

U 112. 

Den andra gruppen, nominativ, innefattar sexton inskrifter: DR 3, DR 325 $, IM MM131 

$, Ög 26 $, Ög 160, Ög 172 $, Sö 73, Sö 222, Sm 28 $, Vg 15, U 791, U 905 $, U 940 $, U 

1097, U 1110 och U Fv1975;169. I alla dessa sexton inskrifter följer en nominativform direkt 

på prepositionen fastän denna styr ackusativ. Intressanta former är utr, Ög 26 $, utR, U 

Fv1975;169 och oitr, Sm 28 $. Om formerna utr och utR råder diskussioner om de avser 

namnet Uddr eller djurbeteckningen Utr. I fallet av Ög 26 $ verkar detta antagande lämpligt 

eftersom utr slutar på radikalt /r/. Formen utR anses dock inte motsvarar Utr på grund av /R/ 

men som Larsson (2002) påpekats övergick /R/ till /r/. Problemet är att Utr först under 

fornsvensk tid har använts som mansnamn (Svärdström & Gustavson 1975:169). Frågan för 

utr och utR är hur r-ljudet ska tolkas. Den tredje formen oitr tolkar Williams (1990:121 f) 

som namnet Vintr. Denna tolkning blir möjlig om o-runan motsvarar halvvokalen /ṷ/.
28

 

Till gruppen oblikt kasus hör fyra inskrifter: Sö 258 $, Sö 333 $, U 266 $ och U 1010. 

Dessa inskrifter kan delas in i två kategorier: dativ istället för ackusativ (Sö 258 $, Sö 333 $, 

U 266 $) och U1010. 

Ur kategorin dativ för ackusativ är Sö 258 $ särskilt intressant eftersom prepositions-

frasen, iftR : k(u)(i)(b)an : suni : sinum; æftiR Guðbiorn(?)/Kulbæin(?), syni sinum, 

innehåller såväl en dativ singularis respektive ackusativ pluralis, suni, och en dativ singularis 

respektive pluralis, sinum. Av Wessén (1924–1936:225) har föreslagits att tyda inskriften 

ʼefter Gudbiorn(?), åt sin sonʼ, vilket skulle förklara dativanvändningen. Prepositionsfrasen i 

den andra kategori (U 1010) lyder etiR ' faþur sn ' þiumunt-; æftiR faður sinn Þiuðmund. 

Formen som står ut är þiumunt-. Som synes saknas en runa i slutet av namnet. Detta är ett 

tecken på att det egentligen inte kan vara talas om en ackusativ eftersom den är ändelselös. 
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Men vilken runa som döljer sig bakom - är nog svårt att få reda på; säkert är endast att den 

saknande runan kan ha påverka þiumunt-:s kasus. 

I inskrifterna Sm 96 $ och U 637 tillhör gruppen genus. Prepositionsfraserna, [ef]tiR · 

kunuar : buþur : sila; æftiR Gunnvar, broður sinn, och hftR : asboþ : kunu : sila :; æftiR 

Asboð, konu sina, på Sm 96 $:s B sida kan tolkas på tre olika sätt. Peterson (1987:212 ff) vill 

identifiera sila som possessivpronomen, sina, med felristning, vilket leder till antagandet att 

buþur borde tolkas som muþur; detta antagande bekräftar Peterson med uppfattningen att 

kunuar står för kvinnonamnet Gunnvar. Detta betyder för prepositionsfrasen att den ska 

transkriberas æftiR Gunnvar, moður sina. En annan uppfattning Salberger (1998:87 ff), 

betraktar sila som namnet Silli och i detta sammanhang nog kunuar som ackusativ av 

Gunvarr. Det tredje alternativet utgår ifrån att det vid handlar sila om possessivpronomenet 

med felristning. I det första fallet, buþur : sila, finns en runa för mycket, l-runa, och a-runan i 

slutet kan ha uppstått genom grafisk förväxling med n-runa. I det andra fallet, kunu : sila, 

föreligger en felristning, där l-runan använts för n-runan. Salbergers tolkning verkar dock 

vara den rimligaste av dessa eftersom den fungerar utan möjliga feltolkning. 

I U 637 däremot står det iftir : ulf : faþur : sina; æftiR Ulf, faður sinn, vilket i första hand 

tyder på en felristning, där en a-runa lagts till i slutet av possessivpronomenet så att hela ordet 

ser ut som en ackusativ singularis i femininum. 

För att kunna avsluta preposition æftiR presenteras nu den sista avvikelsen som tillhör 

gruppen tillagda runor. U 73 är intressant eftersom kvinnonamnet Inga verkar ha försetts med 

två genitivändelser. Prepositionsfrasen lyder eftR ' suni ' ikur; æftiR syni InguR, i betydelsen 

ʼefter Ingas sönerʼ. Den vanliga genitivformen av namnet Inga är Ingu men i det här fallet har 

ett -R tillagts, vilket väcker associationer med de andra kvinnonamn som slutar i genitiv på-aR. 

Noreen (1904:323) påpekar att -ur är en sällan brukt genitiv singularisändelse där ett svagt 

böjt personnamn som Inga i analogi med de starkt böjda personnamnen, exempelvis 

Ingibiorg, fått ett -R till ändelse.
29

 Tillägget av R:et får därmed betraktas som analogi till de 

starka böjningarna, vilket möjligtvis kan tolkas som osäkerhet om hur detta namn borde 

stavas i genitiv. 

5.1.3 Sammanfattning 

I början föregående avsnitt har det givits en framställning av de avvikelser som påträffas i 

prepositionsfrasens rektion och en beskrivning av dessa, med särskild hänsyn till de 

semantiska avvikelserna. Resultatet av denna beskrivning står i enlighet med Petersons 

(1991:183) resultat: i de granskade vikingatida runinskrifterna är semantiska avvikelser i 

prepositionsfrasens rektion fakultativa, det vill säga att de upptäckta avvikelserna beror på 

runristarnas fria vilja och de återspeglar inte några grammatiska förändringar. 
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 Svag böjning Inga: Inga (nom.), Ingu (gen.), Ingu (dat.), Ingu (ack.). Stark böjning Ingibiorg: Ingibiorg 

(nom.), Ingibiargar (gen.), Ingibiorgu (dat.), Ingibiorgu (ack.). 
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Detta kan återigen hävdas på grund av avsaknanden av några övergripande mönster som 

annars skulle ha framträtt i avvikelsernas beskrivning. Det kan dock påpekas att det finns 

vissa tendenser: 

 att använda egennamn i nominativ efter preposition 

 att ackusativ kan ta över dativens funktion 

 avsaknanden av genitivändelsen -aR 

De två sistnämnda tyder möjligtvis på det under senare medeltiden inträdande kasus-

sammanfallet, men belägg för detta fenomen är ytterst få. 

Detta gäller i stort sett för samtliga avvikelser, totalt 148 avvikande inskrifter inom ett 

material som omfattar 2 379 inskrifter. Med blick på de semantiska avvikelser som kan bära 

på information om grammatiska förändringar, handlar det totalt om 58 inskrifter som 

motsvarar c:a 3 % av de granskade inskrifterna. Detta låga antal är återigen ett tecken på att 

den i vikingatida runinskrifter använda grammatiken var stabil och att runristarna behärskade 

sitt språk. 

5.2 Diskussion 

I den undersökningen ovan har jag redogjort för de vikingatida runinskrifternas prepositioner 

och rektioner inom prepositionsfraser. Tyngdpunkten i framställningen har legat på att 

presentera och beskriva de prepositionsfraser som innehåller avvikande rektioner, vilket har 

skett med särskilt hänsynstagande till de semantiska avvikelserna. Målet med denna under-

sökning har i enlighet med avsnitt 1.1 varit att spåra och förklara semantiska avvikelser i 

vikingatida runinskrifter. Under undersökningen har jag blivit uppmärksam på två företeelser 

som verkar bryta mot den grammatiska normen och som saknar förklaringar: rektioner som 

står i nominativ istället för oblikt kasus, och rektioner som uppträder i fel oblika kasus, 

exempelvis ackusativ för dativ. 

Under den första företeelsen kan sammanfattas 37 avvikelser som innehåller användning 

av nominativ efter preposition som normalt styr oblikt kasus och användningen av fristående 

apposition i prepositionsfras. Det sistnämnda, användning av fristående apposition i en del av 

rektionen, får nog betraktas som ett tecken på att vissa runristare inte såg nödvändigheten i en 

helt genomförd kongruensböjd rektion. Därför skulle jag inte vilja betrakta användningen av 

fristående appositioner som semantisk avvikelse, särskilt inte när den fristående appositionen 

kan tolkas som subjekt till en anslutande mening, som i exempelvis U 57 [eft]iR : biarn : 

faþur si[- -oti] koþr : by[ki| |i : ulsunti]; æftiR Biorn, faður si[nn, b]ondi goðr, byggi i 

Ulfsundi i betydelsen ʼefter Björn, sin fader. Den gode bonden bodde i Ulfsundʼ. Den andra 

användningen, där en nominativ följer direkt på prepositionen påträffas i 21 exempel och 

framträder uteslutande i anslutning till egennamn. Orsaken till detta bruk är inte fullständigt 

klar och olika förklaringar har framkastats, alltifrån att runristarna skulle varit tanklösa och 

oupp-märksamma (Wessén 1924–1936:198 och Svärdström 1958–1970:29) till antagandet att 

namn kan återges med nominativ även efter preposition på grund av att de är särskilt 

betydelse-bärande (Kock 1922:130 f). Att förutsätta tanklöshet eller ouppmärksamhet verkar 

enligt min mening osannolikt, eftersom det ju i samtliga fall handlar om att en runa (r-runan) 
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lagts till, och inte om utelämning. Jag brukar förknippa tanklöshet snarare med utelämning än 

med till-läggande.
30

 Kocks förslag verkar då enligt min mening mer övertygande, även om det 

fortfarande behövs mer forskning i frågan. 

Till den andra företeelsen hör nio avvikelser som innehåller förekomster av fel oblika 

kasus. Detta väcker associationer till senare tiders kasusförsvagning som resulterade i kasus-

sammanfall, vilket beskrivits av Delsing (2014). I detta fall skulle det då handla om väldigt 

tidiga tecken på detta senare fenomen, som satte in i Sverige under 1300-talet. En närmare 

analys av dessa avvikelser visar dock att antalet exempel på den här typen av avvikelser kan 

reduceras från det ursprungliga nio fall till sex. Bortfall av genitivändelsen -aR i inskrifterna U 

229, U 489 och U 1177 representerar nämligen antagligen inte något tidigt tecken för kasus-

sammanfall, utan får snarare betraktas som ett typiskt drag för runristaren Öpir, som är 

upphovsman till alla tre inskrifterna (Peterson 1980:89 f). De andra sex inskrifterna, samtliga 

från Danmark, kan däremot motsvara tidiga tecken på kasussammanfall som började ske 

mycket tidigare i Danmark än i Sverige, de facto så tidigt att det inte kan studeras i detalj 

(Delsing 2014:27). Men med tanke på det fåtal exempel som hittats i det granskade materialet 

tycker jag mig inte kunna spåra tillräckliga bevis som bekräftar att en del runristare har använt 

sig av tidiga tecken för kasussammanfall, som några århundraden senare, under senare delen 

av medeltiden, skulle kulminera i kasussystemets sammanbrott. Dessutom måste det påpekas 

att det är en saknande i-runa (ᛁ), i fem fall på mynt, som bryter med den grammatiska normen 

och som gör att ordet står i en potentiell ackusativform istället för dativ, en potentiell 

felristning i dessa fall får alltså inte uteslutas. 

Trots de ovan presenterade förklaringsförsöken anser jag mig inte hittat någon slutgiltig 

orsak till de spårade avvikelser som runristarna, enligt vår förståelse, använde sig av. Jag 

håller med Peterson (1991:183) om att dessa avvikelser förmodligen är fakultativa, eftersom 

de dyker upp med så få belägg, sammanlagt i 27 inskrifter i ett material som omfattar 2 379 

inskrifter. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att vi som dagens läsare måste inse att 

vad vi betraktar som en avvikelse eller en ovanlig form inte alls måste ha varit märkvärdig 

under vikingatiden. Idag vet man helt enkelt inte vad en runristare tänkte sig, när hen 

bestämde sig för att lägga till eller utelämna en runa. Vad vi däremot kan vara säkra på är att 

hen åtminstone i de flesta fall hade en anledning till detta. 

5.3 Slutsats 

Slutsatser som måste dras av denna undersökning är två: för det första beror de semantiska 

avvikelserna på runristarnas fakultativa beslut som inte bryter mot den vikingatida 

grammatiska normen. För det andra är det dock oklart vilka grammatiska företeelser som har 

givit runristarna anledning till dessa fakultativa beslut. 

Peterson (1991:183) pratar i detta sammanhang om fakultativa regler som förmådde 

runristarna att ta dessa beslut. Detta tycker jag träffar huvudet på spiken eftersom det 

passande beskriver dilemmat vi befinner oss i. Å ena sidan är de semantiska avvikelserna så 
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 Med denna utsaga avser jag att det är betydligt lättare att utelämna en bokstav när en skriver än att lägga till en 

bokstav. 
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få att de inte är av vikt, därför betraktas de som fakultativa i samband med hela det vikinga-

tida materialet, 2 379 inskrifter, och å andra sidan måste det fortfarande undersökas vilka de 

språkliga reglerna som lett till vissa runristares beslut att exempelvis använda egennamnet i 

nominativ i stället för ackusativ efter preposition eller att använda fel oblika kasus på grund 

av utelämnad eller bortglömd ändelse. 

Efter denna undersökning tycker jag mig kunna säga att en inte borde betrakta dessa 

fakultativa regler endast som fakultativa utan också som grammatiska. Förkortningar på slutet 

av ordet bland vissa runristare är ett fakultativt beslut, men användningen av nominativ efter 

preposition har enligt min mening ett grammatiskt ursprung som under vikingatiden av vissa 

runristare ansetts lämpligare än användning av oblika kasus. Även om dessa få former eller 

rättare sagt varianter anses att vara störande och motsäger vår förståelse och våra kunskaper 

om det vikingatida språket, betyder det dock inte att det samma gällde för vikingatida 

språkbrukare. Slutligen vill jag säga att de vikingatida runristarna troligen hade sina skäl för 

att tillägga eller utelämna runor och dessa grundar sig antagligen på språkliga motiv som vi 

ännu inte har identifierat. 

6. Sammanfattning 

I denna uppsats har jag försökt att ge en omfattande redovisning av prepositionsbruket i de 

vikingatida runinskrifterna, med särskilt fokus på prepositionsbeståndet, prepositionernas 

olika former och deras rektioner. Detta har skett med utgångspunkt i Lena Petersons arbeten 

(1991 och 2006), vari hon genomfört en undersökning om prepositioner och deras rektioner 

inom de svenska vikingatida steninskrifterna samt skapat ett runordsregister över orden inom 

de svenska vikingatida runinskrifterna (med undantag för Gotland), samt Samnordisk 

runtextdatabas 2014. Efter framställningen av prepositionernas bestånd och former har jag 

dragit slutsatsen att förändringar i ljudsystemet liksom i enstaka fall stavningsfel, enligt 

Lagmans (1989) tolkningsschema, är de främsta orsakerna till att så stor variation före-

kommer i stavningen av prepositioner. 

Den därpå följande undersökningen om prepositionernas rektioner, har som syfte haft att 

utvidga Petersons (1991) undersökning till att omfatta samtliga tillgängliga vikingatida run-

inskrifter. Vid denna undersökning har jag haft stor nytta av Petersons resultat: att betrakta de 

avvikelser som uppträder i rektion som uttryck för fakultativa regler och inte som brott mot 

rådande normer. Jag har efter att ha gjort en åtskillnad mellan ortografiska och semantiska 

avvikelser i stort sett kunnat bekräfta detta. Jag vill här tillägga att det i många fall verkar vara 

omöjligt för dagens läsare att reda ut varför en runristare i ett visst fall har använt sig av en i 

våra ögon ovanlig form. Det enda som vi med säkerhet kan säga är att runristaren i de flesta 

fall haft en anledning till detta, även om vi inte förstår den nu. 

Avslutningsvis vill jag säga att det fortfarande finns mycket kvar att undersöka rörande 

prepositionsbruket i de vikingatida runinskrifterna, inte minst användningen av egennamn i 



33 
 

nominativ efter preposition. En sådan undersökning skulle ytterligare kunna belysa de in-

skrifter som studerats i denna uppsats. 
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Bilaga 1. Förteckning över förkortningar 

Denna bilaga upplöser förkortningar av runinskrifters signa. Den första delen upplöser land-, 

landskap- och publiceringsförkortningar och den andra delen förklarar de i bilagan 

uppträdande specialtecknen utegående från Lagman & Williams (1989). 

1. Land-, landskap- och publiceringsförkortningar 

ATA = Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 

Bo Peterson 1992 = Hogastenen på Orust. I: Blandade runstudier 1. Runrön 6, Uppsala. 

By = Inskrifter från Bysans. 

DR = Danmarks runeindskrifter. Text. Ved Lis Jacobsen og Erik Moltke under medvirkning 

af Anders Bækstad og Karl Martin Nielsen. 1942. København. 

[DR] AUD [årtal] = Arkæologiske Ugravninger i Danmark 1988 ff. København 1989 ff. 

[DR] M = mønter/mynt. 

E = Inskrifter från England. 

[E] DR419 = Inskrift från England som ingår i de danska runinskriftena. 

EM85 = Moltke, Erik, 1985. 

Fv = Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning. Utg. Av Kungl. Vitterhets  

Historie och Antikvitets Akademien 1–. Stockholm 1906 ff. 

G = Gotlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, Elias Wessén och  

Elisabeth Svärdström 1–2. Stockholm 1962–78 (SRI 11–12). 

GR = Inskrift från Grönland. 

Gs = Gästriklands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansso. 1981. Stockholm 

(SRI 15:1.). 

Hov = Jansson, Sven, B. F., 1962: Stenfynden i Hovs kyrka. Stockholm (Filologiskt arkiv 9). 

Hs = Runinskrifter i Hälsingland av Marit Åhlén. I: Bebyggelsehistorisk tidskrift 27 (1994). 

IM = Inskrifter från Isle of Man. 

[IM] MM = Manx Museum. MM-nummer ges till stenkorsmonument i Manx Museum and  

National Trust. 

IR = Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997: The runic inscriptions of  

Viking Age Dublin. 

[Öl, U] Köping = Owe, Jan, 2002: Runfynden vid Köpings kyrka. 

LV = Inskrifter från Lettland. 

N = Inskrifter från Norge. 
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[N] A = arkivnummer i Runearkivet, Oslo. 

NLT2004 = Grønvik, Ottar, 2004: Runeinnskriften fra Gamle Ladoga. Et nyt 

tolkningsforslag. I: Norsk Lingvistisk Tidsskrift 22. s. 3–23. 

NOR = Nytt om runer. Meldingsblad om runeforskning 1–, Oslo 1986ff. 

NT1984 = Jansson, Sven, B. F., 1984: Pireuslejonets runor. I: Nordisk Tidskrift för vetenskap 

konst och industri, utgiven av Letterstedtska Föreningen, Stockholm. s. 20–32. 

RR1987 = Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och  

Vitterhetsakademiens symposium 8–11 september 1985. Stockholm (Kungl. Vitterhets 

Historieoch Antikvitets Akademien. Konferenser 15) 1987. 

RU = Inskrift från Ryssland. 

SAS = Studia Anthroponymica Scandinaviva. Tidskrift för nordisk personnamnforskning. 

Uppsala. 

Sc = Inskrifter från Skottland. 

Sh = Inskrifter från Shetland. 

Sm = Smålands runinskrifter granskade och tolkade av Ragnar Kinander. Stockholm 1935–61  

(SRI 4). 

SvK43 = Curman, Sigurd & Lundberg, Erik, 1935: Vreta klosters kyrka. Stockholm (Sveriges 

kyrkor 43. Östergötland 2). 

THS10 = Runristningarna i Täby. En vägledning. Sammanställd och kommenterad av S. E. 

Vingedal. Ny, utvidgad och rev. uppl. Täby 1971 (Täby hembygdsförenings skriftserie 

10). 

Sö = Södermanlands runinskrifter granskade och tolkade av Erik Brate och Elias Wessén. 

Stockholm 1924–36 (SRI 3). 

U = Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson  

1–4 Stockholm 1940–58 (SRI 6–9). 

UA = Inskrift från Ukraina. 

Vg = Västergötlands runinskrifter granskade och tolkade av Hugo Jungner och Elisabeth  

Svärdström. Stockholm 1940–70 (SRI 5). 

Vs = Västmanlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson. Stockholm  

1964 (SRI 13). 

Ög = Östergötlands runinskrifter granskade och tolkade av Erik Brate. Stockholm 1911  

(SRI 2.). 

[Ög] MÖLM1960 = Jansson, Sven B. F., 1960–61: Törnevalla kyrkas runstenar. I. 

Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum 1960–1961 s. 219–237. 

Öl = Ölands runinskrifter granskade och tolkade af Sven Söderberg & Erik  Brate. 1900–06 

Stockholm. (SRI 1.). 
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2. Specialtecken 

( ) = skadad runa i translittereringen som med viss säkerhet kan tydas 

[ ] = runföljd i translittereringen som supplemerats från en äldre källa. Eller supplerad text i 

transkriberingen, ett skadat ord som kan tydas med viss säkerhet 

< > = markerar i transkriberingen en otolkad runföljd i en för övrigt tolkad runinskrift 

(?) = den transkriberade formen anses att vara tveksam 

/ = markerar alternativa former i transkriberingen 

- = markerar oftast en runa, som inte kan identifieras men ändå räknas 

A–O = varje boksatv markerar vid flersidiga inskrifter en sida 

P–R = varje bokstav markerar en variantläsning 
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Bilaga 2. Konkordans över prepositionernas former 

Prepositionernas olika stavningsformer har i det följande framställts i alfabetisk ordning. 

Runinskrifters signa har sorterats enligt Samnordisk runtextdatabas 2014:s schema och 

specialtecken har lagts till efter inskriftens signum. 

ā 

a: Öl Fv1918(2);15 $ R, Öl Köping14, Ög 27 #, Ög 28 #, Ög 104 $, Sö 39 [ ], Sö 56 $, Sö 

166, Sö 166, Sö 174 $, Sö 179, Sö 189 B, Sö 189 B, Sö 279, Sö 338 A, Sm 5 C, Sm 35 $, Sm 

45 $, Sm 101, Sm 104, Vg 20, Vg 187, U 112 B, U 133, U 141 #$, U 194 $, U 214, U 346 #, 

U 356, U 360, U 439 #$, U 533, U 539 B, U 540 [ ], U 574, U 614 $, U 616 $, U 698 #$, U 

699 $, U 785, U Fv1983;228, U Fv1992;161C $ B, Vs 9 $, Gs 13 $, Hs 21, G 77, G 135, G 

188 $, G 203 $, G 390, DR 6 C, DR 62 ( ), DR 201 #, DR 264 B, DR 344, DR Schl3 A, DR 

Schl3 B, N 210 $, N 236 A, N 540 A, IR 12, By NT1984;32 A $, o: Ög 81 $ B, Ög 81 $ B, 

Ög 83 $, Ög 136 $ A, Ög 136 $ A, Ög 136 $ C, Ög Fv1950;341, Sö 40 $, Sö 46 $, Sö 47 $, Sö 

49, Sö 65, Sö 104 $, Sö 131, Sö 137 $ B, Sö 160, Sö 281, Sö Fv1948;289, Sö Fv1954;22, Sm 

27 $, Sm 29 $, Sm 52, Sm 52, Sm 60 $ B, Sm 77, Vg 61, Vg 135 #, U 130, U 130, U 241, U 

258 $, U 344, U 374 $, U 527 $ ( ), U 527 $, U 582 #, U 593 $, U 812, U 999, U Fv1912;8 B, 

Vs Fv1988;36 $ ( ), Hs 6 $, Hs 7 B $, Hs 7 B $, Bo Peterson1992, DR 154 #$ ( ), DR 216 $ 

B, DR 220 $, DR 248, DR 259, DR 295 B, DR 296, DR EM85;350 $ AQ, DR AUD1996;274 

A, N 68, N 102 #, N 186 # ( ), N 225 ( ), N 239, N A280, GR 76 A, GR 76 A, LV 

RR1987;248 (?), on: Ög 136 C $, DR M3, DR M8, DR M10, DR M24, DR M26, DR M28, 

DR M31, DR M35, DR M37, DR M39, DR M40, DR M47, DR M49, DR M50, DR M52, DR 

M67, DR M74, DR M80, DR M97, DR M108, DR M116, DR M119, DR M126 

af 

af: Öl SAS1989;43 B, U 414 #, U Fv1912;8 A, N 61 A, afu: Sö 333 $ 

aft/æft 

abt: DR 144, Aft: DR 192, DR 333 $, aft: Ög 8 $ A, Ög 64 $, Ög 136 $ A, Ög 136 $ A, Ög 

189, Sö 176 A, Sö 176 A, Sö Fv1973;188B, Vg 119 $ C, U 4, U 10 $, U 615 #, U 909 $, G 

109, G 110 $ B, G 280, DR 26 A, DR 30 $, DR 37, DR 40, DR 41 A ( ), DR 42 A, DR 42 A, 

DR 53 B, DR 79 #, DR 94, DR 106 #, DR 110 A ( ), DR 110 A, DR 117, DR 131 A, DR 

132, DR 143 A, DR 143 B, DR 145, DR 190, DR 201 #, DR 202, DR 209 B $, DR 209 B $, 

DR 209 C $, DR 216 A $, DR 218, DR 219, DR 221 B $, DR 227 #, DR 239 A, DR 260, DR 

269 $, DR 272 #, DR 323 #, DR EM85;523B $ ( ), DR AUD1996;274 A, DR NOR1988;5 $ 

B, Sc 11, IM MM99 $ [ ], IM MM118 $ ( ), IM MM132 $, IM MM135 $, IM MM136 $, aift: 

DR 133, auft: DR 85 #, DR 118 B, DR 209 $ A, DR 209 $ B, DR 230 A, eft: U 323 $, U 610 

$, DR 212 A, haft: DR 220 $, iaft: DR 56, ift: Ög Fv1965;54, Ög Fv1965;54, Vg 59, DR 58, 

DR 82, DR 85 #, DR 107, DR 108, DR 116 $, DR 124 $, DR 130, DR 135, DR 160, DR 

EM85;308, IM MM112 $, IM MM126 $, IM MM141 $ A( ), oft: DR 2 A, DR 4 A, DR 90 # 

( ), DR 188 #, uft: DR 44, DR 55, DR 62, DR 114 B $, DR 339 $ 
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ān 

on: Ög 136 $ A 

at 

a: Sö 62, U 49 $ (?), ai: Ög 212 #, at: Öl 1 A $, Öl 36 $, Öl 37 $, Öl 37 $, Öl 46 $, Öl 55 #$, 

Öl Köping7, Öl Köping22, Öl Köping38, Öl Köping 61 (?), Ög 27 #, Ög 81 $ B, Ög 107, Ög 

136 $ C, Ög 164 (?), Ög 224 B, Ög 229 $, Ög ATA580/75 $, Sö 1 #, Sö 3, Sö 4 #$, Sö 7, Sö 

8, Sö 9, Sö 10, Sö 11, Sö 11, Sö 13 $, Sö 14 $, Sö 14 $, Sö 22 $, Sö 23B #, Sö 25 $ [ ], Sö 26 

$, Sö 28 #, Sö 30, Sö 31 $, Sö 33, Sö 34 $, Sö 35, Sö 36, Sö 36, Sö 38 #, Sö 39, Sö 40 $, Sö 

44 #, Sö 45 $, Sö 46 $, Sö 47 $, Sö 51, Sö 52 [ ], Sö 54 $ A, Sö 55, Sö 57 #, Sö 60 $, Sö 61, 

Sö 65, Sö 68 #$, Sö 69, Sö 70, Sö 74 $, Sö 75 $, Sö 79 $, Sö 84 $, Sö 86, Sö 88 $, Sö 90 $, 

Sö 96, Sö 103 $, Sö 104 $, Sö 106, Sö 107, Sö 108, Sö 110 #, Sö 111, Sö 112 $, Sö 115 $, Sö 

118, Sö 120, Sö 122 $, Sö 123 $ B, Sö 124, Sö 124, Sö 128, Sö 128 ( ), Sö 130 $ A, Sö 130 $ 

A, Sö 132, Sö 136 #, Sö 137 $ A, Sö 137 $ B, Sö 137 $ B, Sö 138, Sö 144, Sö 145 # A, Sö 

145 # A, Sö 147 #$, Sö 148, Sö 150, Sö 154, Sö 155 $, Sö 157 #$, Sö 158 $, Sö 159 $, Sö 

160, Sö 161, Sö 162 $, Sö 163 $, Sö 164 $, Sö 165 $, Sö 166, Sö 167, Sö 168 $, Sö 170 $, Sö 

173 $ A, Sö 174 $, Sö 178 $, Sö 179, Sö 179, Sö 183 $, Sö 184 $, Sö 188 $, Sö 188 $, Sö 189 

A, Sö 190 $, Sö 194, Sö 197, Sö 198 ( ), Sö 200, Sö 203, Sö 205 $, Sö 205 $, Sö 205 $, Sö 

205 $, Sö 206, Sö 206, Sö 208, Sö 209, Sö 210 $ ( ), Sö 211, Sö 212, Sö 213, Sö 213, Sö 213, 

Sö 214, Sö 215 #, Sö 215 #, Sö 223 #$, Sö 224, Sö 226, Sö 229, Sö 232, Sö 232, Sö 233 $, 

Sö 234, Sö 235, Sö 240 $, Sö 242, Sö 242, Sö 248, Sö 253 #, Sö 254 $, Sö 254 $, Sö 263 #$, 

Sö 265, Sö 265,  Sö 266, Sö 266, Sö 268, Sö 269 $, Sö 270 $, Sö 271 #, Sö 288 $, Sö 290, Sö 

292 $, Sö 293, Sö 294 #, Sö 297, Sö 302, Sö 302, Sö 303 $, Sö 306, Sö 307 $, Sö 314 $, Sö 

317 #, Sö 318 $ A, Sö 318 $ A[ ], Sö 320, Sö 323 #, Sö 331 $, Sö 335 $, Sö 338 A, Sö 338 

A, Sö 338 A, Sö 339 #, Sö 340, Sö 341 #, Sö 343, Sö 345 $, Sö 346 $, Sö 347, Sö 349, Sö 

350, Sö 351 $, Sö 352 $ A[ ], Sö 352 $, Sö 357 ( ), Sö 363, Sö 367, Sö 375, Sö ATA6491/60, 

Sö ATA6163/61 $, Sö ATA4207/71, Sö Fv1948;289, Sö Fv1948;295, Sö Fv1948;298 $, Sö 

Fv1958;242, Sö Fv1984;253, Sö Sb1965;12 $, Sm 92 $, Sm 93 $, Sm 93 $, Sm 105, Vg 4, Vg 

67, Vg 67, Vg 119 $ B, U 2 #, U 12 #, U 14, U 29 $, U 29 $, U 30, U 31 A, U 31 B, U 32, U 

34, U 35 $, U 37, U 38, U 39 #$, U 40, U 43 A, U 47, U 48, U 51 #, U 52, U 52, U 52, U 73, 

U 73, U 79 A, U 79 B, U 87 #, U 88, U 90, U 100, U 100, U 106 $, U 114 $ B, U 119, U 123 

#, U 127, U 132 #, U 133, U 135, U 136 $ [ ], U 141 #$, U 142, U 149 #, U 154, U 164, U 

165, U 167 [ ], U 168 #, U 173, U 176 #$, U 177, U 188, U 200, U 208, U 208, U 210, U 

210, U 212 B, U 224 #, U 225, U 226, U 226, U 229, U 233 $, U 237, U 240, U 255, U 259 [ 

], U 263 #, U 270 $, U 273, U 279, U 287, U 309, U 309, U 310, U 311, U 314 #, U 323 $, U 

325, U 332 #, U 332 #, U 337 $, U 337 $, U 338 B, U 361 #$, U 363 #, U 363 #, U 363 #, 

U 390 $, U 412, U 432 #, U 439 #$, U 444, U 445, U 445, U 455, U 455, U 456 ( ), U 461, U 

462 B, U 463, U 482, U 484 [ ], U 485 $, U 510 $, U 512 $ B, U 512 $ C, U 517 $, U 526 B, 

U 531, U 542 #, U 565 #, U 566, U 566, U 566, U 573, U 575, U 576, U 578 #, U 585 #, U 

585 #, U 600, U 628 #, U 634 #, U 635 [ ], U 636, U 647 $, U 650, U 651, U 652, U 653, U 

655, U 657, U 658, U 665, U 668, U 671, U 678 [ ]( ), U 682 #, U 684, U 686 [ ], U 687, U 

687, U 687, U 687, U 687, U 688 $, U 690, U 695 $, U 697 #, U 699 $, U 703, U 708 ( ), U 
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713 #, U 722, U 724, U 727, U 735, U 740, U 744, U 749, U 749, U 750 $, U 751 $, U 753, 

U 753, U 753, U 756, U 757, U 758 ( ), U 759, U 770, U 778, U 780, U 785, U 786, U 792 $, 

U 792 $, U 800 $, U 808, U 808, U 814 $, U 815, U 815, U 819 $, U 826 #, U 827, U 827, U 

829, U 834, U 838 $, U 838 $ [ ], U 842 $, U 844, U 855 [ ], U 855, U 856 $ [ ], U 861 $, U 

861 $ ( ), U 867 $, U 867 $, U 867 $, U 870 $, U 873, U 874 #, U 876, U 885, U 890 ( )(?), U 

893, U 895 B ( ), U 898, U 898, U 906 $, U 907 $, U 908 $, U 908 $, U 911, U 912, U 914 $, 

U 915 #$, U 917, U 921, U 922 $ [ ], U 922 $, U 925 $, U 938, U 939, U 945, U 946 $, U 946 

$, U 950, U 950, U 951 B, U 952 #$, U 957, U 957, U 959, U 961 $, U 961 $, U 962, U 968, 

U 972 #$, U 977 #, U 977 #, U 984 #$, U 990, U 992, U 992, U 999, U 1003 $, U 1011 A, 

U 1011 B, U 1026, U 1030 #, U 1031, U 1035 $, U 1038 #$, U 1044, U 1045, U 1048, U 

1050 [ ], U 1068, U 1074 #, U 1074 #, U 1076 #, U 1081, U 1083 #$, U 1083 #$, U 1083 

#$, U 1086 #, U 1092 $, U 1095, U 1095, U 1103 #, U 1106, U 1108 #$, U 1118 $ , U 1122 

, U 1129 #$, U 1130 #, U 1140, U 1140, U 1151, U 1162, U 1168, U 1174, U 1176 $, U 

1177 A, U ATA3599/65, U Fv1948;168 $, U Fv1953;263 $, U Fv1953;268, U Fv1953;274 $ 

( ), U Fv1958;250, U Fv1959;255, U Fv1971;212B $, U Fv1976;99, U Fv1976;104, U 

Fv1976;107, U Fv1976;107, U Fv1986;84 $, U Fv1992;157, U Fv1992;159A, U Fv2009;312 

#, Vs 13, Vs 15 A, Vs 21 $, Gs 4 #$, Gs 7, Gs 9, Hs 6 $, Hs 7 $ A, Hs 7 $ A, Hs 7 $ A, Hs 7 

$ B, Hs 12 $, M 8 $, M 15, G 80 $ ( ), G 138, G 203 $, G 203 $, G 203 $, G 203 $ [ ], G 207, 

G 252 $ ( ), DR 3 B, DR 81 A, DR 129, DR 134 $, DR 140 $, DR 217 $ C, DR 226, DR 228 

A, DR 279 $ [ ], DR 295 A, DR 298 $, DR 380, DR 393, DR NOR1998;8, N 102 #, N 236 C, 

N 236 C, N 413 # A, N 519 $ ( ), N A283 A, N A346 (?), By NT1984;32 $ A, ata: U 645, 

ati: U 605 #, atn: Sö ATA322-4237-2011 $, D: Ög 136 $ C, et: Sö 270 $ it: Sö 346 $, Sm 30 

$ [ ](?), Vg 178, kt: Sö 254 $, nt: Sö 244 $, U 707 $, ot/oto: U 847 $, t: Ög 136 $ A, Ög 136 

$ C, uk: U 1176 $ (?) 

fra(n) 

fra: IM MM99 $ ( ), fran: G 111$ 

fyr/for 

fir: U 496, U 896, for: U 964, fr: U 312, U 489, fu: DR EM85;371B $ QB, fur: Sö 101, U 

127, U 614, U 165, U 216 $, DR EM85;371B $ QB, IM MM101 $ 

fyriR 

firiR: U Fv1959;196, firir: Vg 4 ( ), N A53, fRri: N 235, friR: U 947 $, furi: G 280, furiR: U 

102 $, U 327, U 345 #, U 889 $, Hs 7 $ A, G 203 $, fYr: N A222 B 

ī 

hi: Sö 275 ( ), i: Öl 1 $ A, Öl 1 $ A, Öl 36 $, Ög 60 #, Ög 68 $, Ög 81 $ A, Ög 81 $ B, Ög 94 

$, Ög 94 $, Ög 132, Ög 155 $, Ög 161, Ög 198 $, Sö 16 $ A, Sö 34 $, Sö 62, Sö 83 #, Sö 84 

$, Sö 85 $, Sö 106, Sö 108, Sö 121 #, Sö 126, Sö 132, Sö 140 $ Q, Sö 148, Sö 160, Sö 163 $, 

Sö 164 $, Sö 165 $, Sö 171, Sö 195 $, Sö 196 $ Q, Sö 208, Sö 213, Sö 214, Sö 217, Sö 254 $, 

Sö 312, Sö 318 $ B, Sö 333 $, Sö 338 A, Sö 338 B, Sö 338 B, Sö 360, Sö 361 $, Sö 
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Fv1954;20, Sö Fv1954;22, Sm 44 A [ ], Sm 46 #, Sm 101, Sm 101, Sm NOR2001;25 $ 

B( ),Vg 4, Vg 40, Vg 61, Vg 125, Vg 178, Vg 181, Vg 184, Vg 186 $, U 11, U 16 #, U 18 [ ], 

U 29 $, U 29 $, U 57, U 73, U 92, U 112 A, U 114 $ B, U 136 $, U 140, U 160, U 161, U 

161, U 169 $, U 170 $, U 170 $, U 180, U 189 #, U 201 $, U 203, U 209 $, U 214, U 226, U 

236, U 243 #, U 258 $, U 336, U 338 A, U 348, U 348, U 355 #, U 364 $ [ ], U 366 #, U 371 

$, U 375 $, U 382, U 394, U 437 $, U 446 #$, U 508 $, U 518 $, U 518 $, U 611, U 613 $, U 

636, U 649B #, U 668, U 687, U 687, U 698 #$, U 699 $, U 707 $, U 719, U 719, U 729 $, U 

744, U 755 $, U 778, U 792 $, U 805 #$ P/R, U 809, U 818, U 824, U 925 $, U 996 $ ( ), U 

1003 $, U 1048, U 1087 #, U 1146 [ ], U 1172, U Fv1912;8 (?), U RR1987;134, Vs 1, Vs 5, 

Vs 22 $, Vs 27 $ [ ], Nä 15, Hs 7 $ A, Hs 10 $, Hs 14 $ A, Hs 14 $ B, Bo Peterson1992, G 

111 $, G 114 D, G 134, G 141, G 203 $, G 220 $, G 280, DR 6 C, DR 37, DR 117, DR 133, 

DR 143 B, DR 149 #$ B, DR 216 B $ (?), DR 298 $, DR 330 $ B, DR 334, DR 337 $ B, DR 

380, DR 399 A, DR 399 B, DR M2, DR M11, DR M16, DR M19, DR M21, DR M22, DR 

M23, DR M27, DR M29, DR M30, DR M34, DR M36, DR M42, DR M44, DR M45, DR 

M46, DR M48, DR M51, DR M54, DR M56, DR M58, DR M60, DR M62, DR M65, DR 

M66 $, DR M70, DR M71, DR M72, DR M75, DR M77, DR M78, DR M81, DR M82, DR 

M86, DR M87, DR M91, DR M93, DR M99, DR M101, DR M104, DR M105, DR M109, 

DR M111, DR M115, DR M117, DR M120, DR M123, DR M124, DR EM85;371B $ QA, 

DR EM85;392 $, DR NOR1988;5 $ B, N 58 #, N 62 $, N 102 #, N 184, N 449 ( ), N 579, N 

A232, N A281, IM MM101 $, IM MM138 $, IR 10 AQ, By NT1984;32 $ A, n: Sm 52 ( ) 

með(r) 

maþ: Sö 335 $, U 439 #$, meþ: Sö 173 $ B, Sö 260, U 323 $, G 114 D, miR: Öl SAS1989;43 

A, Öl SAS1989;43 A, Ög 8 $ B, Ög 111 $, Ög 136 $ A, Ög 136 $ A, U 431, Gs 13 $ ( ), M 4 

$, miþ: Sö 9, Sö 14 $, Sö 107, Sö 108, Sö 131, Sö 171[ ], Sö 213, Sö 281 ( ), Sö 287 #, Sö 

320, Vg 67, U 349 #, U 358, U 617 $, U 644 $, U 654 $ [ ]( ), U 661, U 1143 $, Vs 19, G 

207, G 370 $, IR 6 A (?) 

miðli 

miþli: U 729 $, N 62 $ 

næR: 

ner: U 707 $ ( ), U 838 $ 

(of) 

ub: N 2 

til 

til: Sö 55, Sö 195 $, Sö 197, Sö 198, Sö 207, Sö 210 $, Sö 212, Sö 321, Vg 55, U 69, U 104, 

U 347, U 371 $, U 395 $, U 408, U 539 C, U 539 C, U 586 $, U 605 #, U 726, U 759, U 922 

$, Vs 5, Vs 18, Vs 24 $, N 236 B, Sc 10 A 
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um 

ub: Ög 136 $ A, Ög 136 $ B, um: Sö 198, Hs 14 $ B, DR 1 B 

und(iR) 

unt: Sö 136 #, untiR: Öl SAS1989;43 B 

ūR 

auR: DR AUD1996;274 A, huR: Öl SAS1989;43 A (?), uR: U 735, U 735, U 736 #, G 203 $, 

ur: U NOR1998;25 $ A, N 61 A 

ūtī 

ut i: Sö 85 $, U 201 $, U 518 $, U 792 $ 

viðr 

uiþ: N 252, uiþR: DR EM85;151B $, uiþr: E DR419 $ 

yfiR 

efr: Vg 87, ifiR: Vg 21 #, RuiR: Ög 170, ufiR: Ög 51 $ ( ), Ög 213, Ög Fv1943;317B $, Sö 74 

$, Sm 95 ( ), Vg 53, ufir: Vg 50, RU NLT2004;5, yfiR: Öl SAS1989;43 B, Ög 52 $, Ög 75 $ 

( ), Ög ATA322-165-2006B, Ög Fv1958;252 A, Ög Fv1959;246, Ög Fv1959;248, Sm 79 #, 

G 343 A, yfir: Ög Fv1958;252 A, Ög N290 

æftiR 

afir: U 698 #$, abtiR: Öl ATA4701/43, Öl Köping58, Sö 20 $, Sö 73, U 409, U 431, U 438 

$, U 824, U 859 $, U 860 $, U 903 $, U 903 $, U 904, U 986 #$, U 1003 $ [ ], U 1009 $, U 

1138, U 1142, U 1145, Gs 11 $, Gs 12 $, Gs 13 $, Hs 11 $, M 3 $, M 3 $, M 5 ( ), M 8 $, M 9 

#$, M 14, DR 384 $, DR 384 $, abtir: U 1101 #, U 1146, aeftiR: Ög 152, afR: U 

Fv1972;172, aft: Vg 35, afteR: DR 383, afti: Sm 152 $ [ ], U 109 #, U 354, U 534, U 611, 

aftiR: Öl 24 #$, Öl 36 $, Öl 37 $, Öl 40 $, Ög 14, Ög 47 $, Ög 83 $, Ög 129 #, Ög 153, Ög 

221 $, Ög 224 B, Ög 225 $, Ög 230, Ög 231 $ ( ), Ög 232 $, Ög 233 $, Ög Fv1950;343, Ög 

Fv1975;174, Ög NOR1994;27, Sö 49, Sö 91 #$, Sö 187, Sö 217, Sö 238 #, Sö 250 $, Sö 272 

$, Sö 296, Sö 296, Sö 340, Sö Fv1973;189, Sm 31, Sm 93 $, Sm 129 #, Sm 143, Vg 30 $, Vg 

42 #, Vg 67, Vg 77, Vg 78 #, Vg 115, Vg 125, Vg 126 #, Vg 175, U 46, U 62 [ ]( ), U 78, U 

129 $, U 130, U 131, U 131, U 148 $, U 148 $, U 150, U 151 ( ), U 159, U 180, U 203, U 

240, U 241, U 252, U 343 #, U 346 #, U 356, U 357 $, U 367, U 375 $, U 422 $ A, U 422 $ 

B, U 423 $, U 463, U 530 #, U 598, U 618 [ ], U 623, U 629, U 644 $, U 659, U 681, U 685, 

U 802, U 845 $, U 866, U 875, U 884 $ A, U 932 A, U 932 B, U 937, U 987, U 991, U 1007, 

U 1012, U 1035 $, U 1043, U 1127, U 1139 $, U 1144 $, Gs 4 #$, Hs 2 $, Hs 8 #$, Hs 9, Hs 

10 $, Hs 12 $, Hs 14 $ A, Hs 15 $, Hs 17 #$, Hs 21, M 1 $, M 10 ( ),M 11 $, M 15, M 17 #, 

DR 84 #, DR 109, DR 154 #$, DR 192, DR 262, DR 266 A, DR 280, DR 281, DR 282 ( )[ ], 

DR 283, DR 288, DR 289, DR 291, DR 294 $, DR 343, DR 351 #, DR 370 $, DR 390, DR 
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EM85;239, IM MM113 $, aftir: Ög 60 #, Sö 109, Sö 237, Sö 382 #, Sm 125, Vg 2 A, Vg 4, 

Vg 17 # A, Vg 17 # B, U 32, U 34, U 137 $, U 341 $ [ ], U 568 $ [ ], U 627 #, U 654 $, U 

661, U 755 $, U 768 [ ]( ), U 769, U 774, U 793, U 857, U 999, U 1016 $, U 1033 B, U 1131 

#, U 1151, U 1153 #, U 1154 ( ), U 1155, U 1156 $, U 1156 $, U 1157, U 1172, U 1173, U 

Fv1972;271, U THS30;83 #$, DR 126 #, DR 210 #$, DR 380 ( ), IM MM102 $ [ ], IM 

MM127 $, IM MM131 $, aftR: Öl 41 #$, Öl 49 #$, Ög 215 #, Sö 298, Sö 311, Sm 96 $ A, 

Sm 133 A, Vg 79, U 17, U 195, U 195, U 350 $, U 351 $, U 393, U 465 #, U 492, U 503 $, U 

511, U 582 #, U 590, U 613 $, U 621 $, U 621 $, U Fv1992;156 $, aftr: U 732 [ ], aftRr: Sö 

222, aifR: Ög 10 $, aiftiR: Öl 28 $, Öl 52 $, Ög 45, Vg 107, Vg 107, U 580, DR 91, DR 268, 

DR 330 $ A, DR 345 $, DR 404 A, aiftir: Öl 1 $ A, Vg 17 # A, Vg 17 # A, U 762, IM 

MM106 $ ( ), IM MM123 $ [ ]( ), aiftR: Ög 44 #, atiR: U 790 #, atir: U 943, auti: U 527 $, 

DR 397 $, aufti: Ög 165 C, DR 127, auftiR: Vg 123, DR 98, DR 99 ( ), DR 259, auftr: U 

776 $ [ ], auti: Sm 55 $, ayftiR: Ög 88, ayti: U Fv1974;203, ebtiR: Ög 163, ebtir: G 113 A, 

G 114 A, efeiR: Sm 60 $ B, efetR: DR 372 $, efiR: Ög 73 $ [ ], U 16 #, efitr: Nä 14, efR: U 

112, eft: U 775 [ ], eftaR: Ög 140 #, eftar: U 114 $, efteR: Sm 45 $, efter: IM MM130 $, 

IM MM140 $, efti: Öl 25 $, Sö 367, Sm 62 $, Sm 109 #$, Vg 7, Vg 32, Vg 112, U 126 $, U 

126 $, Vs 23, eftiR: Öl 4 $, Öl 5 #, Öl 6 $, Öl 10 #$, Öl 12 #$, Öl 13 #$, Öl 23 #$, Öl 26, Öl 

27 $, Öl 56 $ [ ], Öl 56 $ [ ], Öl ATA411-4568-1998C, Öl Fv1911;274B $, Öl Köping37, Öl 

Köping49, Öl Köping57, Öl Köping69, Ög 5 $, Ög 11, Ög 17 #, Ög 22, Ög 23 #, Ög 23 #, 

Ög 29, Ög 29, Ög 30, Ög 40 #$, Ög 42 $, Ög 61, Ög 66 $, Ög 68 $, Ög 81 $ A, Ög 93, Ög 

96, Ög 97, Ög 102 $, Ög 111 $, Ög 113, Ög 113, Ög 118, Ög 121, Ög 123 #, Ög 131 $, Ög 

132, Ög 133, Ög 133, Ög 135 $, Ög 143 #, Ög 144, Ög 149, Ög 154, Ög 155 $, Ög 156, Ög 

160 [ ], Ög 196 #, Ög 204 $, Ög 209 $, Ög 210 $, Ög 211, Ög 217, Ög 222 $ [ ], Ög 236 $, 

Ög 239 $, Ög 239 $, Ög Fv1943;317A $, Ög Fv1958;255 ( ), Ög Fv1966;102, Ög 

Fv1970;310, Sö 19 $, Sö 37, Sö 41 $, Sö 45 $, Sö 47 $, Sö 48, Sö 56 $, Sö 58, Sö 61, Sö 67 

#, Sö 88 $, Sö 116, Sö 116, Sö 125, Sö 126, Sö 131, Sö 134, Sö 140 $, Sö 141, Sö 143, Sö 

149 A[ ], Sö 171, Sö 175, Sö 195 $, Sö 221, Sö 236, Sö 251, Sö 257 #$, Sö 260, Sö 276 $, Sö 

282 #, Sö 300 $, Sö 304, Sö 319, Sö 325, Sö 336 [ ]( ), Sö 344 $, Sö 347, Sö ATA322-1467-

2011, Sö Fv1971;208, Sö NOR1998;23, Sm 8 $ [ ], Sm 11, Sm 11, Sm 13 $, Sm 15 $, Sm 16 

$ A, Sm 19 $, Sm 28 $, Sm 29 $, Sm 32, Sm 34 # ( ), Sm 37 $, Sm 48, Sm 51 ( ), Sm 53 $, 

Sm 61 $, Sm 64 $, Sm 64 $, Sm 69 $, Sm 71, Sm 71, Sm 75, Sm 76, Sm 77, Sm 78, Sm 80, 

Sm 85 $ [ ], Sm 89 $, Sm 91 $, Sm 96 $ B, Sm 98 $, Sm 99 [ ], Sm 100, Sm 101, Sm 103 #, 

Sm 110 $, Sm 111 $ ( ), Sm 113, Sm 121 $, Sm 122, Sm 122, Sm 132, Sm 134 $, Sm 140 #$, 

Sm 146 #, Sm 148 #, Sm 154 $, Sm SvS1973;4, Vg 8, Vg 44, Vg 73, Vg 74, Vg 117 $, Vg 

127, Vg 130, Vg 135 #, Vg 152, Vg 154, Vg 161, Vg 168 ( ), Vg 170, Vg 171, Vg 173, Vg 

174 $, Vg 176 $ ( ), Vg 179, Vg 182 $, Vg 183 #, Vg 184, Vg 186 $, Vg 187, Vg 190, Vg 

192 $, Vg 194, Vg 197, Vg 198, Vg NOR1997;27, U 6 $, U 11, U 18 [ ]( ), U 19, U 36, U 37, 

U 48, U 57 [ ], U 61, U 82 $, U 86, U 90, U 98 #, U 101, U 101, U 103 ( ), U 116 $, U 121 $, 

U 142, U 143, U 145, U 153 ( ), U 153, U 183 $, U 204, U 214, U 215 ( )[ ], U 238, U 246, U 

249 $, U 266 $ [ ], U 267, U 269 [ ]( ), U 274 #, U 285, U 285, U 286, U 287, U 288, U 297 

$, U 300 #, U 300 #, U 304 $ [ ]( ), U 306, U 310, U 313 A, U 313 A, U 321 A, U 321 A, U 

321 B, U 326 $, U 329, U 330, U 331, U 331, U 353, U 376, U 379 ( ), U 384 $ C, U 387 #$, 

U 394, U 403, U 411 $, U 412, U 413, U 413, U 433, U 440 $, U 443, U 448, U 457, U 460, 
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U 460, U 462 A, U 471, U 474, U 475, U 476 #, U 478, U 478, U 480 $, U 481, U 497, U 

500, U 514, U 515, U 532, U 572, U 572 ( ), U 583, U 592 [ ], U 597, U 617 $, U 619 $, U 

622 [ ], U 624, U 630, U 631 $, U 633, U 646, U 656 $ [ ], U 663, U 670, U 674 $, U 679, U 

682 #, U 689 $, U 773 $, U 773 $, U 817 #, U 845 $, U 854 $, U 864 # ( ), U 864 #, U 881, 

U 910, U 910 [ ], U 914 $, U 919, U 923 $ [ ], U 929 $, U 942, U 955 #, U 970 ( )[ ], U 977 

#, U 1008 $ [ ], U 1034, U 1036 $, U 1046 $, U 1047, U 1056, U 1063 $, U 1079 $, U 1080 $ 

[ ], U 1089, U 1093, U 1096, U 1102 # A, U 1107, U 1110, U 1120 #, U Fv1953;263 $, U 

Fv1953;266, U Fv1959;196, U Fv1968;279B, U Fv1971;209, U Fv1977;163 $, U 

Fv1979;243A $ [ ]( ), U Fv1983;228, U Fv1986;84 $, Nä 11, Nä 16, Nä 23 $, Nä 31, Nä 32 B, 

Gs 1 ( ), Gs 9 [ ], Gs 16 A[ ], G 203 $, G 203 $, G 343 A, DR 1 A, DR 66 B, DR 68 A, DR 

97, DR 212 C( ), DR 237, DR 321 B, DR 328 ( ), DR 337 $ A, DR 344, DR 376, DR 377, DR 

379 $, DR 391 $ B( ), DR 392 $, DR 400, DR 401, DR 401, DR 401, DR 401, DR 402, DR 

403 $, DR EM85;343 $ eftir: Öl ATA4684/43A $, Ög 9 ( ), Ög 109, Sö 102 $, Sö 359, Sö 

ATA322-1467-2011 ( ), Sm 2 #, Sm 9 #$, Sm 10 $, Sm 136 #$, Vg 162 $, Vg 189 ( ), U 72, 

U 113 #, U 114 $ [ ], U 114 $, U 256, U 315 #, U 376, U 426, U 474, U 517 $, U 533, U 641, 

U 642, U 643, U 676 $, U 805 #$, U 809, U 1094 #, U 1163 $, Vs 17, Vs 19 [ ], Nä 28 #, Nä 

29 $, Nä 34, Gs 9, Gs 14, Gs 19 #, G 111 $, G 116 $, G 134, G 134, G 135, G 188 $, DR 379 

$, DR 389 $, DR 394 $, DR 398 A, DR 399 A, IM MM142 $ A, eftiri: U 50, eftnR: Ög 139 

#, eftR: Öl 27 $, Ög 67, Ög 70 $, Ög 142 #, Ög 187, Ög 201 $ B, Ög 220, Ög Hov91;33, Ög 

SvK43L1;174, Sm 5 A, Sm 61 $, Vg 45, Vg 157, Vg 157, Vg 181, U 58, U 73, U 75, U 207, 

U 211 $, U 236, U 243 #, U 245 #, U 265, U 288, U 293, U 308, U 333 [ ], U 337 $, U 350 $, 

U 385, U 391 $, U 421 [ ], U 421, U 454, U 648 $, U 669 #, U 746, U 836, U 839, U 840, U 

848, U 863 #, U 879, U 926 #$ Q, U 944, U 997, U 1051, U 1114 #, U Fv1959;188, U 

Fv1978;226 $, U RR1987;134, Vs 9 $, Nä 9, Nä 12 $, Nä 15, eftr: Sö 64 #, Sm 1 $ ( ), Sm 7 

$, U 296, Vs 31 $, eiftR: DR 371 $, eti: Sö Fv1986;218 $, Gs 15, etifR: U 1019, etiR: Sm 52, 

U 913 $, U 1010, U 1023 #, U 1052, etR: Vg 158, U 1051, eyfti: DR 229 $ A, fitiR: Ög 228, 

U 886 A, fti: Vg 33 $, ftiR: Ög 136 $ C, Ög 148, Sö 283, Sm 16 $ B, U 104, U 104, U 842 $, 

U 905 $ ( ), U 1032, ftR: U Fv1978;226 $, heftiR: G 59 $, hftiR: Ög Fv1983;240, haftR: Vg 3, 

hebtiR: G 112 $, hefiR: U 918, hftR: Sm 96 $ B, hifiR: Sö 338 A (?), hibtiR: Sö 33, hitiR: Vs 

Fv1988;36 $, httR: U 373 [ ], huftiR: DR 279 $, ibtim: Sö 192, ibtiR: Sö 192, Sö 288 $, U 

322 $, iffir: Sö 360, ifiR: Vg 124 $, U 775 [ ], ifR: U 124, U THS10;58 $, ift: Vg 37, ifte: U 

107 B, U 107 B, ifteR: U 498 #, ifti: Ög 92 #, Ög 122 #$, Ög 183 $, Ög 184, Ög 186, Vg 

110 $, U 77 $, U 227, U 447 #, U 593 $ ( ), DR 265 #, iftim: Ög 202, U Fv1988;241 $ ( ), 

iftiR: Öl 2 #$, Öl 7 #$, Öl 15 #$, Öl 17 #, Öl 18 $, Öl 19 #, Öl 39 $, Ög 13, Ög 20 $, Ög 25 

#, Ög 33 $, Ög 34 $, Ög 40 #$, Ög 46, Ög 82 ( ), Ög 85 #, Ög 94 $, Ög 98 $ A, Ög 103, Ög 

104 $, Ög 105 $, Ög 110, Ög 112 #, Ög 124 #$, Ög 128, Ög 130 #, Ög 147, Ög 158 $, Ög 

165 B, Ög 166 [ ], Ög 176, Ög 177 #, Ög 181 $ A, Ög 192 #, Ög 194 #, Ög 197 ( ), Ög 207 

$, Ög 212 #, Ög 214 [ ], Ög 223 $, Ög 226 #, Ög 238 $ ( )(?), Ög MÖLM1960;230 ( ), Ög 

N267, Sö 2, Sö 37, Sö 53 #, Sö 63 #$, Sö 71 $ ( ), Sö 72 #, Sö 94 #, Sö 113, Sö 129, Sö 142, 

Sö 151 $ B, Sö 152 [ ], Sö 178 $, Sö 190 $, Sö 196 $, Sö 204 $ ( ), Sö 218 ( ), Sö 219 $, Sö 

220 $, Sö 227, Sö 241, Sö 252 $, Sö 255, Sö 262 $, Sö 280, Sö 287 #, Sö 289 ( ), Sö 305, Sö 

309, Sö 312, Sö ATA7551/92 $, Sö Fv1982;235, Sö NOR1997;26 A, Sm 33 $, Sm 35 $, Sm 

36 $, Sm 39 $ A, Sm 42, Sm 43 $ A( ), Sm 46 #, Sm 106 $, Sm 128, Sm 149 [ ], Sm 150 #, 
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Sm 151 #, Sm 157 $, Sm 163 $, Sm SvS1973;4, Vg 9 $, Vg 14 ( )[ ], Vg 18, Vg 20, Vg 23, 

Vg 25 #, Vg 27 ( ), Vg 49 #, Vg 51, Vg 55, Vg 56 $ ( ),Vg 59, Vg 62, Vg 66, Vg 90, Vg 102, 

Vg 106, Vg 108, Vg 116, Vg 119 E $, Vg 128, Vg 137, Vg 150, Vg 155, Vg 169, Vg 178, Vg 

195, U 22 $ ( ), U 44 $ A[ ], U 53, U 69, U 69 ( ), U 80, U 80, U 92, U 94, U 95 A ( ), U 97 #, 

U 102 $, U 104, U 108 $ [ ]( ), U 111 #, U 117, U 118 [ ], U 138 #, U 143, U 144, U 144, U 

144, U 146 $, U 146 $, U 151, U 151, U 152, U 152, U 160, U 161, U 163, U 166, U 169 $, U 

169 $, U 170 $, U 171, U 173 [ ], U 174 # , U 175, U 175, U 181 $, U 182 $, U 186, U 189 #, 

U 190, U 200, U 201 $, U 209 $, U 221 $, U 225, U 227, U 231, U 232, U 233 $, U 235 $, U 

247, U 253 $ A, U 258 $, U 275, U 276, U 277, U 280, U 281, U 283 #, U 289, U 294, U 

305, U 307 $ [ ]( ), U 311, U 318, U 319 [ ], U 319, U 324, U 325, U 327 [ ], U 328, U 328, U 

334, U 335 ( ), U 336, U 338 A, U 341 $, U 341 $, U 342 $, U 345 #, U 345 # ( ), U 345 #, U 

349 #, U 352, U 358, U 360, U 360, U 362 #, U 365 #, U 374 $, U 377 #, U 418 [ ], U 420 

[ ], U 424 #, U 425 $, U 428 $ [ ]( ), U 429, U 430, U 437 $, U 459, U 461, U 464 [ ], U 472 

$, U 485 $, U 490, U 494 [ ], U 498 #, U 504, U 505, U 505, U 506 #, U 508 $, U 509, U 512 

$ A, U 518 $, U 519 $, U 539 B, U 565 #, U 568 $, U 570 [ ]( ), U 578 #, U 579, U 586 $, U 

592 [ ], U 604, U 640 $, U 649 [ ], U 691, U 692, U 701 #, U 729 $, U 821 $, U 821 $, U 821 

$, U 846, U 865 $, U 871, U 878, U 894, U 897, U 898, U 899, U 906 $, U 920 $, U 933, U 

933, U 940 $, U 949, U 952 #$, U 971 $, U 974 ( ), U 976, U 980, U 985, U 993 $, U 996 $, 

U 1006, U 1014 $ [ ], U 1017, U 1017, U 1022 $ ( ), U 1032, U 1070 [ ], U 1084, U 1085 $, U 

1087 #, U 1097, U 1123 [ ], U 1132 ( ), U 1143 $, U ATA4741/44 $ ( ), U ATA322-4042-

2009, U Fv1948;168 $, U Fv1955;216, U Fv1975;169, U Fv1992;169, U Fv1993;231, U 

NOR2003;23, Nä 4, Hs 6 $, G 343 A, DR 77, DR 78 #, DR 96, DR 121 $, DR 122, DR 123 

A, DR 150 $ B, DR 155 A, DR 270 $, DR 275 $, DR 276, DR 277, DR 278, DR 295 A [ ], 

DR 295 B, DR 296 ( ), DR 297, DR 324, DR 325 $, DR 331, DR 338, DR 378, DR 394 $, DR 

EM85;306 $ A, DR EM85;312, DR AUD1995;279, iftir: Öl 42 #$, Ög 119 #, Sö 287 #, Sö 

287 #, Sö 291 $, Sö Fv1969;298, Sm 86 #, Vg 11 ( ), Vg 13 $, Vg 15, Vg 16 $, Vg 17 # B, 

Vg 122 ( ), U 41, U 42, U 70 #, U 77 $, U 99, U 99, U 470, U 513 ( ), U 637, U 652 [ ], U 

798 #, U 831 $, U 978, Vs 17 [ ], Vs 18, G 136 #$, IM MM175 $ ( ), UA Fv1914;47 $, iftR: 

Öl 9 #, Ög 3 #, Ög 21 $, Ög 31 $, Ög 32 $, Ög 89, Ög 99 $, Ög 120 #, Ög 161, Sö 50, Sö 

258 $, Sm 73 [ ], Vg 160, U 74 [ ], U 97 #, U 143, U 158 #$, U 217 $, U 244, U 251, U 277, 

U 284, U 317 #, U 436 ( ), U 453 $, U 473 [ ], U 479, U 614 $, U 963, U 996 $, U 996 $, U 

1041, U 1041, U 1053, U 1062, U 1098 B, U 1114 #, U Fv1946;258 $, U Fv1976;99, U 

Fv1993;233, U THS10;58 $, DR 316, DR 387 $, iftRr: U 60, iftr: Ög 190, U 878, U 948 $, U 

948 $, Vr 3, iftu: U 931, iR: Sö 133 $, itftim: U 994 #, itiR: Sö 60 $, Vg 40, iki: DR 229 $ A, 

itir: Vg 41, itR: Ög 234, Ög 235 $, iutiR: Sm 169 $, nftiR: U 843 #, U 1116 #, obtiR: M 5, 

oftiR: Vg 118, U 194 $, U 419 ( ), U 524, U 987, U 1116 #, U 1149 $, DR 213, Rfti: Ög 179, 

Vg 113, U 771 $, U 789 $, U 791, U 1152, U 1160, Rftia: U 742, RftiR: Ög 219, Vg 101, Vg 

103, Vg 105 $, U Fv1973;146, Rftir: Vg 104, RftR: Vg 100, RftRh: Sö 82 $, Rþti: U 1161 $, 

ruiki: Ög 188 # (?), tfs^l'fR: U 163, ubtir: G 113 B, uft: Vg 47, ufteR: Vs 24 $, DR 329, ufti: 

Ög 151, Ög 200 $ A, U 982 #, uftiR: Ög 191 #, Ög 199, Ög 206 $ [ ], Sö 362 $, Vg 75 $, U 

162 #, U 763, Vs 1, DR 3 A, DR 67, DR 69, DR 83 $, DR 149 #$ C, DR 271, DR 287 $, DR 

314 ( ), DR 317, DR 334, DR 335, uftir: Vg 13 $ ( ), U 828 $ [ ], DR 318, uftR: U 764, uftr: 

U 662, ut: Vg 39, ybtiR: U 700, ybtir: G 309 [ ], G 309, yfitiRr: U 616 $, yftiR: Ög 71 #$, Ög 
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208 $, U 716 $, U 716 $, U 726, U 887, U 905 $, U 919, U 1015 $ [ ], U 1018, U 1024 $, U 

1025 #, U 1039 $, U 1040 $, U 1057 $, U 1065 $, U 1069 $, U 1111, U 1119, U 1133 #, Gs 

6, yftir: U 734, U 1069 $, Vs 15 B, Vs 29, G 373, yfti: U 719, U 766 ( ), U 767, U 795, U 

887, U 1135, U 1164, G 92 $ A, yftR: U 851, U 1042 $, U 1065 $, yiftiR: U 803, yti: Ög 91 $, 

Sö 202 $, Sö 333 $, U 1104 $, ytiR: Vs 3 #, Vs 20, Vs 27 $, ytR: U 825 $ (?), Vs 22 $ 
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Bilaga 3. Konkordans över de ortografiska avvikelserna 

Runinskrifternas signa är sorterade enligt Samnordisk runtextdatabas 2014 och uppställda 

enligt Lagmans tolkningsschema (figur 2:10). 

Grafisk förväxling 

Ög 96, Ög 121, Ög 219, Ög 220, Ög 234, Ög Fv1983;240, Ög SvK43L1;174, Sö 96, Sö 240 

$, Sö 260, Sm 73, Vg 8, Vg 122, U 43, U 661, U 931, U 1015 $, U 1056, U 1156 $, U 1163 $, 

U Fv1992;156 $, Vs 1, DR 77, DR 130, DR 270 $, DR 280, DR 289, IM MM130 $ 

Omkastning 

DR 2, Sö 209, U 786, DR 229 $ 

Utelämnad runa 

Ög 29, Ög 47 $, Ög 189, Sö 20 $, Sö 54 $, Sö 152, Sm 101, Vg 119 $, Vg 123, Vg 190, Vg 

194, Vg 195, U 104, U 252, U 305, U 311, U 479, U 687, U 914 $, U 929 $, U 1018, U 1042 

$, U 1047, U 1051, U 1132, U 1160, M 15, DR 96, DR 135, DR 394 $ 

Inskrifterna Sö 54 $, U 104, U 252, U 311, U 914 $, U 1132 och M 15 måste framhävas i 

denna kategori, eftersom det i dessa handlar det om en utelämnad a-runa i slutet av 

possesivpronomenet sin. Fyra av dessa inskrifter, U 104, U 252, U 311 och U 914 $, kan 

tillskrivas runristaren Öpir som hade till vana att förkorta ”slutet på vanliga ord” (Peterson 

1980:89 f). Med detta faktum i åtanken har det bestämts att räkna dessa inskrifter till gruppen 

ortografiska och inte semantiska skillnader. 

Fel runa 

Ög 161, Ög Fv1943;317B $, Sö 205 $, Sö 232, Vg 113, U 616 $, U 1079 $ 

o- istället för a-runa 

Sm 51, Vg 13 $, Vg 67, U 241, U 438 $, U 645, U 719, U 795, U 1008 $, Vs 24 $, Vs 29, Hs 

6 $, M 5, DR 82, DR 83 $, DR 121 $, DR 143, DR 160, DR 279 $, DR 314, IM MM132 $, 

IM MM142 $ 
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Bilaga 4: Konkordans över de semantiska avvikelserna 

Runinskrifternas signa är sorterade enligt Samnordisk runtextdatabas 2014 och uppställt enligt 

de sju avvikelsegrupper i avsnitt 5.1.2. 

Fristående apposition 

Sö 137 $, U 57, U 112, U 200, U 294 (?), U 350 $, U 393, U 1041, U 1145, U RR1987;134, 

DR 121 $, DR 216 $, DR 337 $, DR 372 $, DR 387 $, DR 389 $ 

Nominativ 

Ög 26 $, Ög 160, Ög 172 $, Sö 73 (?), Sö 222, Sö 273, Sö 314 $, Sm 28 $, Vg 15, U 374 $ [ ], 

U 791, U 905 $, U 940 $, U 1097, U 1110, U Fv1975;169, DR 3, DR 30 $, DR 116 $, DR 325 

$ (?), IM MM131 $ 

Oblikt kasus 

Sö 258 $, Sö 333, U 229, U 266$, U 395 $, U 489, U 1010, U 1177, DR M10, DR M40, DR 

M62, DR M65, DR M70$, DR AUD1996;274 

Numerus 

M 8 $ 

Genus 

Sö 14 $, Sm 96 $, U 637 

Adverb-preposition konstruktion 

U 925 $ 

Tillagda runor 

U 73, Gs 7 


